
 

 

 

Livro da Vida Verdadeira 

 

Ensinamentos do Divino Mestre 

Volume V  

Instrução 111-142 

Edição on-line  
Adequado para DeepL Programa de tradução 

E Balabolka Conversor de áudio texto-para-fala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Serviço de Livros para a Vida 
 

A obra de 12 volumes Libro de la Vida Verdadera (Livro da Vida Verdadeira) é um legado para 

toda a humanidade e está registrada na "Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de 

Educación Pública" no México D.F. sob os números 26002, 20111 e 83848. 

Mais informações sobre a edição original em espanhol: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera, A.C. Apartado Postal 888, México, 

D.F., - C.P. 06000 

Responsável pela tradução para o alemão: Walter Maier 

Situação: Outubro 2016 

Edição (nova ortografia e layout): 

Serviço de Livros para a Vida 

Manfred Bäse 

Kirchweg 5 

D-88521 Ertingen 

Tel: +49 (0) 7371 929 66 42 

E-mail: manfredbaese@gmx.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de


 

 

 

 

 

Nota sobre esta questão:  
 

Este volume foi fielmente processado para o programa de tradução https://www.deepl.com/translator 

DeepL, ProVersion, que se traduz em 12 idiomas.  

Até o momento, os seguintes volumes foram traduzidos com ele: 

 

Situação: Dezembro de 2020  

 

O Terceiro Testamento  

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

seguido por: japonês e chinês 

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

O Livro da Vida Verdadeira 

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

estavam disponíveis em inglês. 

Outras traduções se seguirão.  

 

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

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

gratuitamente da Internet em formato PDF.  

É também a vontade do Senhor espalhar Sua Palavra pelo mundo. Isto deve acontecer em conexão 

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

exemplo pessoal e espiritualista publicados até agora estão disponíveis em minha página inicial para 

download gratuito em PDF, bem como 5 volumes de poesia em alemão e inglês, que são baseados no 

Livro da Vida Verdadeira.  

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

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

revelou, profecias, previsões sobre os acontecimentos atuais ao redor do mundo. É um despertar para a 

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

 

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

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

Hos... (sobrenome do meu marido) - Hos - t.... (Hospedeiro, Pão da Vida, Palavra de Deus) e  

Hos....t...A (A para o meu nome, Anna)  

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Cristo pacífico na Terra 

E-mail: a.m.hosta@web.de   

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  
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Introdução  
Como introdução a este Volume V, deixemos servir os versículos 1-10 da Instrução 123, nos quais 

Cristo fala de Sua obra do Espírito: 

1 Minha Palavra derrama sobre você de forma inesgotável. Eu sou Cristo, que habitei entre os 

homens na Segunda Era, e que desço a vós novamente para dar testemunho de Si mesmo, cumprindo Sua 

promessa e Sua Palavra; naquele tempo confirmei com Minhas obras a Lei ditada pelo Pai a Moisés, que 

não agiu de acordo com sua própria vontade, nem de acordo com a dos homens, mas de acordo com a 

vontade do Eterno; portanto, eu vos digo, se eu não anulo o que Moisés falou, nem anulo agora o que vos 

ensinei em Jesus. 

2 Estou com você, por isto prometi e anunciei aos meus discípulos quando, em certa ocasião, eu 

estava cercado por eles e eles me perguntaram desta maneira: "Mestre, você disse que iria partir, mas que 

depois voltaria". Diga-nos, quando isso será?" Eu vi que sua simplicidade e desejo de conhecimento os 

faziam inquirir sobre os conselhos secretos de seu Senhor. No entanto, falei com eles amorosamente: "Na 

verdade, não está longe o dia em que voltarei aos homens", fazendo-os compreender que Minha Presença 

estaria então no Espírito e, ao mesmo tempo, anunciando-lhes os sinais que anunciariam Minha próxima 

vinda. Esses sinais seriam guerras, caos e grande sofrimento em toda a Terra. Mas, na verdade, digo-lhes, 

em meio ao caos, era a minha vinda neste momento. Aqui estou eu, vocês humanos, com uma mensagem 

de luz e paz para sua alma, da qual farei agora uma arca (espiritual) na qual entrarão todos os humanos 

crentes que querem se salvar, onde a humanidade pode encontrar refúgio. Esta arca será firmemente 

estabelecida através da fé, esperança e bondade amorosa daqueles que Me seguem, e terá uma semelhança 

espiritual com a que foi confiada a Noé quando as forças da natureza foram liberadas. 

3 Em que tempo você vive? Pense nisso e esteja ciente de que eu lhe dei meu ensinamento em três 

anos. A primeira foi a da lei, a segunda a do amor, e a terceira, que é a atual, corresponde à sabedoria. 

4 Um único Espírito, que é meu, sempre esteve com você. Mas se eu o revelei em três fases 

diferentes, lembre-se que as formas nas quais eu me manifesto em toda a criação são infinitas e ao mesmo 

tempo perfeitas. 

5 a primeira vez que você veio a conhecer o Pai como Juiz e Legislador. Na segunda vez, fiz "Minha 

Palavra" se tornar homem em Jesus, e Sua Palavra falou com a verdade divina. Cristo é "A Palavra", o 

mesmo que disse aos homens: "Aquele que conhece o Filho conhece o Pai". Agora você está na Terceira 

vez, na qual derramo Minha Sabedoria sobre você. 

6 Em cumprimento de Minha promessa, eu vim em espírito, sobre a emblemática "nuvem" que suas 

almas formam quando são elevadas a Mim, e estou construindo o verdadeiro templo no coração dos 

homens. 

7 Quando me ouvirem através destes porta-vozes, não pensem que Meu Espírito se estabelece neste 

corpo pequeno e impuro. Já lhes disse que é seu órgão de intelecto que descende um raio de Minha luz, 

que é inspiração divina, que é sabedoria e amor. 

8 Compreender o milagre desta comunicação e perceber que através do órgão de compreensão destas 

criaturas incultas e seus lábios vem a palavra que ilumina os ignorantes e 

pecador, de modo que ele estabelece em seu coração um lar digno de Deus e lhe dá a chave da fé que abre 

o portão da sabedoria. 

9 Com infinita paciência esperei o tempo em que a evolução de sua alma lhe permitiria compreender 

Minha comunicação através do órgão da mente do portador da voz, como uma preparação para a união 

perfeita entre Meu Espírito e o seu. 

10 Esta é a razão pela qual o portador da voz profere Minha Palavra sem que seu cérebro se canse ou 

sua garganta fique rouca. Pois sou eu que mexo esses lábios para deixar que minha chamada chegue ao 

povo. Convido-os a descansar sob a sombra da árvore da vida e comer o fruto da vida eterna.  
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Instrução 111  
1 Abram as portas de seus corações para Mim, ó povo! Vi as provações da vida te açoitarem como 

um vento de tempestade; vi a doença invadir sua casa e a miséria tomar conta de você. Venho para trazer-

lhe a paz. 

Ah, amada humanidade, se você soubesse quão facilmente encontraria sua salvação se tivesse boa 

vontade! Uma oração, um pensamento, uma palavra seria suficiente para reconciliar pessoas, povos e 

nações, mas as pessoas buscam a resolução de seus conflitos por outros meios. Tudo menos agir como 

Cristo é o lema de muitas pessoas; tudo menos praticar Seu ensinamento - e aí você tem as conseqüências! 

2 O que você poderá esperar de suas obras se não houver justiça, amor e misericórdia nelas? Não são 

estes os ensinamentos que Jesus lhe deu? Em verdade vos digo que amor, justiça e misericórdia não são 

contrários ao modo de vida de vossa época, são virtudes próprias de seres espiritualmente avançados. 

3 Quando vejo pessoas enredadas em guerras matando umas às outras pela posse dos tesouros do 

mundo, não posso deixar de comparar a humanidade, uma e outra vez, a pequenas crianças lutando por 

coisas que não têm valor. As crianças ainda são as pessoas que lutam por um pouco de poder ou um pouco 

de ouro. O que significam esses bens junto às virtudes que outras pessoas têm neles? 

4 O homem que divide os povos semeando ódio em seus corações não pode ser comparado àquele 

que dedica sua vida à tarefa de semear as sementes de uma fraternidade abrangente. Aquele que causa 

sofrimento entre seus irmãos não deve ser comparado com aquele que dedica sua vida à tarefa de aliviar o 

sofrimento de seus vizinhos.  

5 Todo ser humano sonha com um trono na Terra, embora a humanidade tenha experimentado desde 

o início o pouco valor de um trono no mundo. 

6 Eu lhes prometi um lugar em Meu reino, mas são muito poucos os que o reivindicaram, e isso 

porque os homens não querem entender que o menor sujeito do Rei dos reinos celestiais é maior que o 

monarca mais poderoso da terra. 

7 Os homens ainda são criancinhas; mas a grande visitação que está vindo sobre eles os fará 

experimentar tanto em tão pouco tempo que logo passarão desta infância à maturidade, e então, munidos 

do fruto da experiência, eles exclamarão: "Jesus nosso Pai estava certo, vamos até Ele". 

8 O Cordeiro sacrificado por seus pecados fala a você neste momento, e Sua palavra é amor e 

perdão. O Livro da Justiça Divina é aberto no sexto capítulo, pois o Cordeiro soltou cada um de seus selos. 

9 O ano 1950 logo estará aqui, e esta forma de manifestação terminará; mas o Sexto Selo não será 

fechado, mas continuará a brilhar até o final de seu tempo, quando o Sétimo Selo será solto. 

10 Quero que a humanidade se prepare neste momento para que, quando o último selo for solto, as 

pessoas estejam conscientes e prontas para ouvir e compreender o conteúdo das novas revelações. Quero 

que as nações e os povos se tornem mais fortes interiormente para que possam resistir à amargura daqueles 

dias. 

11 Chamarei abençoados aqueles que são capazes de suportar as provações daqueles tempos e os 

recompensarei por sua perseverança e fé em meu poder, nomeando-os pais de uma nova humanidade. 

12 Os pecados dos homens serão apagados e todos aparecerão como novos. Uma luz cheia de pureza 

e virgindade iluminará todas as criaturas, uma nova harmonia saudará aquela humanidade, e então surgirá 

do espírito dos homens um hino de amor a seu Senhor, que Ele há muito esperava. 

13 A Mãe Terra, profanada desde os primeiros tempos por seus filhos, mais uma vez se adornará com 

suas mais belas vestes festivas, e os homens não a chamarão mais de "Vale das Lágrimas", nem a 

transformarão em um campo de sangue e lágrimas. Este mundo será como um pequeno santuário no meio 

do universo, de onde os homens elevarão seus espíritos ao Infinito em uma união cheia de humildade e 

amor por seu Pai Celestial. 

14 Meus filhos terão Minha Lei impressa em seu espírito e Minha Palavra em seu coração, e se em 

tempos passados a humanidade encontrou prazer no mal e deleite no pecado, então não terá outro ideal que 

a bondade, nem conhecerá maior prazer do que o de caminhar no Meu caminho. Mas não pense que o 

homem renunciará, portanto, a sua ciência ou sua civilização e se aposentará em vales e montanhas 

(solitários) para levar uma vida primitiva. Não, ele ainda desfrutará dos frutos da árvore da ciência que 

tanto interesse lhe tem despertado, e então, quando sua espiritualização for maior, também será sua 
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ciência. Mas no final dos tempos, quando o homem tiver percorrido todo esse caminho e colhido o último 

fruto da árvore, perceberá a palidez de suas obras, que antes lhe parecia tão grande, e compreenderá e 

sentirá a Vida Espiritual, e através dela admirará a obra do Criador como nunca antes. Através da 

inspiração ele receberá as grandes revelações, e sua vida será um retorno à simplicidade, naturalidade, 

espiritualização. Será algum tempo antes desse dia chegar, mas todos os Meus filhos o verão. 

15 Agora você deve dar um passo adiante para que seu espírito não tenha que reclamar de ter levado 

uma vida árida. 

16 Falei com vocês sobre os tempos que virão. Minhas palavras não vos alienarão, pois, em verdade 

vos digo, amanhã elas animarão a fé e acenderão a esperança no coração de muitos. 

17 humanidade, eu tenho o poder de anular seu pecado através do amor e salvá-lo. Não vou parar para 

olhar suas manchas e mesmo que eu o encontre perdido no lodaçal do mundo, vou libertá-lo dele para 

torná-lo Meu apóstolo. 

18 Entre a humanidade vive uma parte dos cento e quarenta e quatro mil marcados por Mim. Estes 

servos da Mina estão espalhados pelo mundo, cumprindo a tarefa de rezar pela paz e trabalhar pela 

fraternidade dos homens. Eles não se conhecem, mas - alguns intuitivamente e outros iluminados por esta 

revelação - cumprem seu destino de iluminar o caminho de seus irmãos. 

19 Estes marcados por Meu amor são em parte pessoas simples, mas há também aqueles que são 

respeitados no mundo. Eles só podem ser reconhecidos pela espiritualidade em suas vidas, em suas obras, 

em sua maneira de pensar e compreender as revelações divinas. Eles não são idólatras, fanáticos ou 

imprudentes. Eles não parecem praticar nenhuma religião, e ainda assim existe uma reverência interior 

entre seu espírito e o de seu Senhor. 

20 Aqueles marcados com a luz do Espírito Santo são como barcos salva-vidas, são guardiões, são 

conselheiros e protetores. Dotei-os em seu espírito com luz, com paz, com força, com bálsamo curativo, 

com chaves que abrem invisivelmente as portas mais relutantes, com armas para derrotar obstáculos que 

são intransponíveis para outros. Não é necessário que eles apresentem títulos ao mundo para que suas 

habilidades sejam conhecidas. Eles não conhecem ciências e são pobres em bens da terra, e ainda assim 

podem fazer muito bem em seu caminho de vida. 

21 Entre essas multidões que aqui receberam Minha Palavra, muitas vieram apenas para confirmar sua 

missão; pois não foi na Terra que receberam seus dons espirituais ou que lhes foi confiada a missão. Em 

verdade vos digo que a luz que cada espírito possui é aquela que ele ganhou ao longo do longo caminho de 

sua evolução. 

22 Abençoados são os marcados que cumprem sua tarefa espiritual inspirados pelo Meu amor, e 

abençoados são aqueles que os imitam, pois atingirão a maturidade espiritual que eles têm. 

23 Quantas vezes na Segunda Era aquelas pessoas simples que ouviram a Palavra de Jesus e os 

doentes que se aproximaram dEle tentaram fazer milagres maiores que os dos Meus discípulos, sem 

pertencer ao número dos Meus apóstolos. 

24 Busquem com zelo o objetivo (de seu caminho de desenvolvimento), todos venham a Mim no 

caminho da fé, misericórdia e humildade, e todos vocês se sentirão igualmente dignos de seu Pai. 

25 No alvorecer da nova luz do dia, seu espírito voltou para cima para dar graças ao Pai. 

26 Voltem a aprender de Mim, discípulos e iniciantes, guardem minhas palavras bem dentro de vocês 

para que os momentos de provação não os apanhem despreparados. Não quero ver vocês como barcos 

frágeis em um mar revolto. 

27 Renovação é o que peço a Meu povo, para que quando se livrarem da inutilidade e do mal, vocês 

possam usar Meus ensinamentos e ao mesmo tempo dar provas de que é o Espírito da Verdade que vocês 

estão ouvindo. Perceba que agora você deve lavar estas manchas através do arrependimento e da 

humildade, e dar testemunho de Minha verdade através de obras de amor. 

28 Desde seus primeiros passos neste caminho, faça uso da verdade, seja para falar ou para agir. Falta 

às mentiras a essência divina, portanto elas nunca convencerão. 

29 Purifico estes bocais antes de me fazer conhecer através deles, para que só eles possam proclamar 

a verdade a você. Se os homens ofenderem você amanhã duvidando desta Palavra porque ela também foi 

comunicada através dos lábios das mulheres, não se deixe intimidar. Você lhes dirá que eu não escolhi 
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meus discípulos de acordo com o sexo ou a classe, e que para minha proclamação uma mente aberta e 

lábios dóceis foram suficientes para expressar minha inspiração através deles. 

30 Não tenha medo daqueles que o procuram, mesmo que você os experimente como investigadores 

ou denunciantes de suas ações. Reconhecer sempre neles almas que buscam a luz. 

31 Quem poderia separar uma ovelha do meu obstáculo que me ama na verdade? Por trás da 

simplicidade de cada um dos meus trabalhadores, escondido da vista humana, está um anjo que cuida de 

cada passo seu. 

32 Eu lhe disse que você seria combatido e que - se você quer que a verdade brilhe - você deve ser 

corajoso na batalha e perdoar qualquer insulto que possa ser feito a você, e que você não deve permitir que 

o ressentimento lhe dê armas que você não deve usar. 

33 Se você souber perdoar sem se vangloriar, você ganhará a batalha. Quando você for posto à prova, 

reze e eu farei trabalhos surpreendentes, além de toda a ciência, que farão tremer os corações incrédulos. 

34 Com isto, chamo sua atenção com antecedência para as provas que terá que viver. Mas para que 

você não fique surpreso, esteja sempre preparado. 

35 Seja receptivo a Minhas inspirações e não aja como aqueles de coração endurecido que esperam os 

golpes da vida para corrigir seus erros. Eu lhes digo que também há dor e morte entre vocês, eles também 

falam com vocês. 

36 Agora é a hora de cada espírito ser claro sobre a época em que se encontra, de modo que possa 

estabelecer e cumprir a tarefa que lhe confiei. 

37 quanta dor você tem causado a sua, mas eu amo a todos e a todos darei os meios de salvação até 

que venham a Mim. 

38 Elijah me ajudou no trabalho de restauração na Terceira Era. Hoje você não o vê encarnado como 

em épocas passadas, trilhas de viagem, preparando as mentes dos homens para oferecer adoração à Minha 

Divindade. Você percebe sua presença somente em espírito e sua grande luta para salvar a humanidade. 

39 Espero todos vocês depois de terem cumprido sua tarefa na qual têm este bom Pastor como guia. 

40 Você não percebeu a sinceridade, o amor nele e seu sacrifício por você em todos os momentos? 

Você não se levantará e superará os obstáculos para alcançar o objetivo, louvando Elias e glorificando seu 

Senhor? 

41 Está escrito que você me veria chegar até você com grande majestade. Muitos me viram com a 

face espiritual sem conseguir compreender o trabalho que estou realizando entre os homens. Mas se lhe 

perguntassem: "Quem você ouve, e por que se afastou do mundo", o que você responderia? - Fale de 

acordo com a verdade, não negue o que viu, não faça como Pedro, dizendo que não conhece este trabalho, 

pois não pode esconder o sinal que está em seu espírito e que o distingue sem poder evitá-lo. 

42 Sei que, apesar das provas que lhes dei, muitos de vocês me virarão as costas por medo de serem 

julgados e levados a um tribunal. Mas se vocês que me ouviram permanecerem em silêncio, quem 

defenderá Minha Causa? Mas estou treinando aqueles que, sem saber de Meu ensinamento, o estudarão 

quando for julgado, e o acharão correto, e defenderão (em tribunal) por Meu povo. 

43 Se você quiser ser Meu trabalhador, deve tomar-Me como exemplo e concordar com as provas que 

devem vir porque são previstas por Mim. Mas quando você entrar desta vez, não fique confuso e não 

esqueça que eu lhe anunciei tudo isso. Então vocês reconhecerão Meu poder e Minha justiça, e se tiverem 

duvidado de Minha Palavra, verão que Eu os preparei para que não se surpreendam e no meio destas 

provas reconhecerão Minha infinita graça e misericórdia para vocês. 

44 Você atribuiu grande poder ao ser humano e duvidou do meu. Em breve ocorrerão eventos que lhe 

provarão que tudo está sujeito à Minha Vontade e tudo obedece às Minhas Leis. Quero que você seja puro 

no momento mencionado e seu único esforço é iluminar seus semelhantes com minhas instruções. 

Considere que você poderia ter feito deste mundo um paraíso se tivesse obedecido a Minhas leis. Sua vida 

poderia ter sido uma glorificação eterna de seu Deus. Mas você ainda pode reparar suas transgressões e 

abençoar a oportunidade contínua que lhe dou de voltar ao bom caminho. 

45 Amar para que você possa ser amado. Perdoe para que você possa se tornar digno de ser perdoado. 

Estejam prontos para se curvar diante daqueles que foram seus servos, para que possam testar a si mesmos 

em sua humildade. 
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46 Sede Meus servos e nunca sereis humilhados por Mim. Lembre-se que eu não vim como rei, nem 

uso um cetro ou uma coroa. Eu estou entre vocês como um exemplo de humildade, e ainda mais, como seu 

servo. Peça-Me e Eu lhe darei, disponha de Mim e Eu obedecerei para lhe dar outra prova de Meu amor e 

Minha humildade. Peço apenas que Me reconheçam e façam Minha vontade, e se encontrarem obstáculos 

ao cumprimento de seus deveres, rezem e conquistem em Meu Nome e seus méritos serão maiores. 

47 Se você não puder se aproximar de uma pessoa que está sofrendo para cuidar e consolá-la, reze e 

seu espírito o alcançará, e desta forma você poderá cumprir sua missão abençoada. Para o bem dos fortes, 

os negligentes obterão ajuda e, para o bem de um homem justo, uma nação será salva. 

48 Quanto tempo passou desde o dia em que vos fiz saber que Meu reino se aproximou da 

humanidade, até este dia em que Me escutais; mas vós não acreditastes nem obedecestes às Minhas 

palavras, e cada dia que passa vos aproxima do fim! O que você fará quando este período terminar e você 

não tiver aproveitado a oportunidade de trabalhar em benefício de seu espírito? No entanto, continuo 

dizendo que os espero e que a minha paciência é infinita. Mas quero que vocês me entendam para que 

tenham piedade de vocês mesmos. 

49 Eu lhe dei um novo corpo com cada vida terrena e iluminei seu espírito para que você possa 

começar sua luta, e lhe digo que você não deve ter medo de deixar pedaços de sua roupa (alma) ou 

pedaços de seu coração no processo, pois são apenas estes méritos que lhe abrirão o portão e o levarão 

para o lar eterno. 

50 Vocês se maravilharam com os milagres que fiz na Segunda Era; mas se refletirem, perceberão que 

estes não cessaram de acontecer no mundo - alguns em forma material, outros na alma dos homens. 

51 "Os surdos ouvem": são aqueles que, tendo silenciado a voz de sua consciência, escutaram hoje 

Minhas palavras, que entraram em seu coração e os levaram a sentir arrependimento e a deixar boas 

resoluções, e sua alma está agora a caminho da salvação. 

52 O coxo está curado e me segue hoje: Esta é a criança que, tendo partido do caminho espiritual, 

ficou paralisada e incapaz de ir ao meu encontro, e que hoje, tendo ouvido Minha Palavra, está curada e se 

prepara para vir livre das correntes que o ligavam para estar comigo. 

53 E os cegos viram: Depois das trevas e letargia em que esta humanidade viveu, sem o desejo de 

olhar além do que a rodeava, iluminei-a com a luz de um novo dia para mostrar-lhe o caminho cheio de 

lutas e provas, onde Meu Espírito se faz conhecido e pode ser visto, para que todos vocês, sem nenhuma 

exceção, possam Me reconhecer. 

54 Até os mortos são ressuscitados: Quão poucos sabem como permanecer na graça e viver em união 

comigo. Aos que "morreram" à graça, eu devolvi a fé, a esperança, para despertá-los para uma nova vida 

na qual viram um mundo cheio de infinitas surpresas que não podem compreender e no qual tudo é força, 

saúde e paz. 

55 Estes são os que me reconheceram neste tempo, mas eu lhes digo: Se depois de 1950 Minha 

Palavra cessou e novas multidões se aproximam de vocês, levantem-nas e ensinem-nas como eu lhes 

ensinei. Eu lhe dou grande autoridade para que você possa continuar a encorajar a fé dos novos crentes. 

56 Não duvide de Minha Palavra por ter usado homens e mulheres pecadores. Dê-me um homem 

justo e eu lhe falarei através dele. Mas, em verdade vos digo, não encontro entre os homens almas puras e 

perfeitas, e minha proclamação deve ser feita neste tempo, apesar do materialismo humano e da 

imperfeição. Mesmo que estas criaturas aqui não tenham a pureza dos anjos ou a virtude irrepreensível dos 

patriarcas, eu as tenho preparado há muito tempo, escolhi seu espírito e purifiquei sua concha corporal, e 

de geração em geração seus ancestrais se purificaram. Quem pode penetrar em Meus conselhos mais 

íntimos? Minha Obra está se aproximando de sua conclusão, e quando eu tiver dado a vocês Minha última 

Palavra, vocês usarão e se alimentarão com sua essência divina, vocês e todos aqueles que estão em busca 

do Terceiro Testamento. 

57 A casa de oração não é o único lugar onde se deve refletir e praticar Meu ensinamento, mas em 

todos os lugares. Eu não só lhes ensino como viver neste mundo, mas também os preparo para a vida 

espiritual que os espera e que não tem fim. 

58 Observe e ore, pois você não sabe o momento em que eu chamo seu coração para lhe dar 

inspiração e fazer com que ele use entre os homens aqueles dons espirituais que lhe concedi. 
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59 Você se cansa de percorrer os caminhos da vida e tem sofrido muito. Descanse em Minha casa, 

sente-se à Minha mesa e beba deste vinho. Amanhã você deve continuar no caminho da vida, mas sentirá 

uma nova força em todo o seu ser que o ajudará a alcançar o objetivo final de seu caminho. 

60 Confiarei a você algumas vastas "terras" para cultivar, e é essencial que você tenha a força 

necessária para que não se desmanche no trabalho. Cada um de vocês será um trabalhador diligente nesta 

"terra de fazenda" onde aprenderão a semear, cuidar e colher, encorajados por Meus ensinamentos divinos. 

É uma graça que lhe concedo neste momento como a oportunidade mais preciosa que Meu amor lhe dá 

para adquirir méritos que o aproximarão de Mim. 

61 Não mais correr atrás dos prazeres ou frivolidades do mundo. Siga o ideal de tornar sua vida 

irrepreensível, pois eu lhe darei as satisfações que são estímulos para seu coração ao longo de sua 

existência. 

62 Entenda que existe muita miséria e dor no mundo. Em cada volta você pode encontrar aqueles que 

precisam de conforto, amor, bálsamo curativo e justiça. Abra seu coração a toda dor. Torne-se compassivo 

para que você possa ouvir as lamentações daqueles que choram, e desenvolva a intuição para que você 

possa empatizar com aqueles que permanecem em silêncio e esconder seu sofrimento. 

63 Não aja como senhores em relação aos pobres, pois ninguém deve se sentir Deus, Rei ou Senhor se 

não quiser se ver humilhado diante daqueles que ele humilhou no dia de Minha justiça. 

64 Não se afastem daqueles que em seu desespero blasfemam contra Mim ou contra vocês. Eu lhe dou 

uma gota do Meu bálsamo para eles. 

65 Esteja pronto para perdoar qualquer um que lhe faça mal no que lhe é mais querido. Em verdade 

vos digo, cada vez que concederem perdão sincero e verdadeiro em uma destas provas, será mais uma 

etapa que alcançarão em seu caminho espiritual de evolução. 

66 Então, você vai sentir ressentimento e recusar o perdão àqueles que o ajudam a se aproximar de 

Mim? Você vai renunciar ao deleite espiritual de me tomar como exemplo e permitir que a violência 

escureça seu cérebro para devolver cada golpe? 

67 Em verdade vos digo, esta humanidade ainda não conhece o poder do perdão e os milagres que ele 

opera. Uma vez que eles tenham fé em Minha Palavra, eles se convencerão desta verdade. 

68 Amado povo, deixo-vos a água que sacia a sede e cura todo mal. 

69 Venho em busca de corações para morar neles, para que quando ouvirem Minha Palavra, possam 

reconhecer sua missão espiritual. Quero que você aprenda a orar, a falar com seu Pai celestial, refletindo e 

sentindo o que você quer me comunicar com aquela intimidade e veracidade com a qual Jesus lhe ensinou. 

Mas não faça como aqueles que repetem diariamente uma e outra vez: "Seja feita a Tua vontade, Senhor, 

assim na terra como no céu", e que na realidade não sabem o que estão dizendo, porque na verdade não 

concordam de modo algum com a Minha vontade! 

70 Chegou a hora de o povo se levantar e exercer meus ensinamentos divinos. É por isso que eu os 

comovi para simplificar suas vidas e libertar seus corações dos desejos materiais. 

71 A prática de Meu ensinamento é um retorno à vida simples de tempos passados, mas ao mesmo 

tempo um passo à frente no conhecimento do espiritual. 

72 Os escolhidos desta época não foram escolhidos ao acaso; para cada um de Meus filhos existe uma 

razão divina para a escolha. Para que você possa cumprir a tarefa para a qual estava destinado mesmo 

antes de vir à Terra, e para ajudá-lo a cumpri-la, eu lhe dou a conhecer através de Minhas instruções. 

73 Você ainda não experimentou o quanto eu o testei para dar sua fé aço e força? Você não sente uma 

sede insaciável de alcançar e conhecer o espiritual? Você não sentiu opressão e falta de ar na atmosfera 

(espiritual) que circunda o mundo? Você não percebe - ainda sem saber "por que" - como você foge da 

imundície? Todos estes sinais são a prova de que você foi destinado a uma tarefa espiritual que tem 

precedência sobre todas as outras tarefas que você empreende na Terra. 

74 A alma quer viver, busca sua imortalidade, quer limpar-se e purificar-se, tem fome de 

conhecimento e sede de amor. Deixe-o pensar, sentir e agir, permita-lhe utilizar uma parte do tempo à sua 

disposição para que se manifeste nele e se refresque com sua liberdade. 

75 De tudo o que você está aqui no mundo, somente sua alma permanecerá depois desta vida. Que 

acumule virtudes e méritos e os mantenha dentro de si, para que quando chegar a hora de sua libertação, 

não seja uma alma pobre às portas da Terra Prometida. 
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Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 112  
1 Eu sou o alimento para o espírito, sou o dono de tudo o que você precisa, eu sou a luz em seu 

caminho de desenvolvimento. 

2 Desejo que Me conheçam. Em tempos eu estava entre vocês como homem; hoje venho em espírito 

para mostrar-lhes que estou verdadeiramente em Meus filhos e que posso falar através de seu órgão de 

compreensão. No futuro, será apenas a luz de Minha inspiração que alcançará seu espírito. Mas em cada 

uma das formas que uso para falar com vocês, sempre haverá uma nova lição e uma nova fase de 

revelação que Meu Espírito traz diante de vocês, para que vocês Me conheçam melhor. 

3 De idade em idade, as pessoas têm uma idéia mais clara de Mim. Aqueles que vieram a Me 

conhecer através de Cristo têm uma concepção mais próxima da verdade do que aqueles que Me 

conhecem somente através das Leis de Moisés. Que Deus a quem as massas de homens seguiam e 

obedeciam por medo de Sua justiça foi buscado mais tarde como Pai e como Mestre quando a semente do 

amor de Cristo brotou em seus corações. 

4 Em verdade eu lhes digo. Eu não lhe envio dor. Você já viu o amor com que o jardineiro cuida de 

seu jardim? Bem, você é como um imenso jardim para mim, no qual eu olho para você como lírios de 

fogo, rosas ou lírios brancos. Mas se seus cálices estão fechados ao orvalho do Meu amor, é natural que 

você se sinta fraco quando os ventos da tempestade o açoitam. Então, por que você acha que sou eu quem 

o castiga? É um erro atribuir a mim a causa de seu sofrimento e amargura, pois um pai só quer a felicidade 

de seus filhos. 

5 Uma vez que você perceber sua falta de harmonia com o que foi criado e com Minhas Leis, você 

se arrependerá de me culpar por seus infortúnios e entenderá que foi você quem criou a dor. 

6 Em tempos passados, quando a humanidade ainda não havia chegado ao conhecimento do 

verdadeiro Deus, eles viram uma divindade em cada força da natureza. Portanto, quando essas forças 

foram desencadeadas, as pessoas disseram que era a vingança de seus deuses, sem perceber que não 

podiam se salvar do efeito dos elementos desencadeados por causa de seus pecados. 

7 Você ainda mantém algo dessas convicções; pois quando você vê ou ouve falar de terremotos, 

tempestades ou pragas açoitando povos, cidades ou nações, você exclama: "É um castigo de Deus". 

8 Eu lhe revelei neste tempo que o homem tem poder sobre as forças da natureza, um poder que você 

não havia descoberto até agora. Eu vos ensinei que quem reza e vive de acordo com Minhas leis pode 

alcançar obediência com as forças elementais e ser ouvido pela natureza. Isto lhe parece incrível? Lembre-

se de como Jesus, entre seus exemplos didáticos, também lhe deu o de como Ele submeteu a Natureza a 

Seu comando. Não esqueça que quando o Mestre navegava com seus discípulos em um barco no Mar da 

Galiléia, de repente ele se espumou. Quando Ele viu o medo de Seus apóstolos, Ele estendeu Sua mão e 

ordenou que as ondas se acalmassem, e eles instantaneamente obedeceram como servos obedientes. 

9 Em verdade vos digo que ainda há muito que estudar e entender nesses exemplos para 

compreender meus novos ensinamentos. Basta que vocês tenham fé em Minhas palavras para que possam 

testemunhar o poder da fé no cumprimento de Minha lei nos tempos difíceis de crise de suas vidas. 

10 Como seus corações ficaram encantados quando você rezou em uma dessas provas e experimentou 

de forma tangível Minha verdade. Com fé, com espiritualização e humildade, você alcançará a verdadeira 

oração que o impedirá de continuar sendo as vítimas das mudanças da sorte da terra. Pois se vocês 

viverem em harmonia com as leis que governam suas vidas, tudo o que os rodeia estará a seu serviço. 

Tenham em mente meus ensinamentos, que lhes apresento com tanto amor através do órgão humano do 

intelecto. Quando meu raio se fixa na mente do portador de voz, ele se torna a Palavra sem perder seu 

significado divino. Esta luz que vos anunciei na alegoria da Segunda Era é o farol que guiará as almas até 

o porto da salvação. Humanizei Minha inspiração para que, quando Me ouvirem, compreendam o 

conteúdo de Minhas revelações e a forma de colocar em prática Meus ensinamentos. Amanhã, quando esta 

ligação que tive com vocês terminar, Minha luz continuará a iluminar o espírito dos homens. 

11 Se naqueles dias o Sangue do Filho de Deus foi derramado por todos, agora será a Luz do Meu 

Espírito que descerá sobre toda a carne e sobre todo espírito. 

12 Nas profundezas de cada ser humano ouve-se o toque de um sino que não permite adormecer. É a 

minha voz que o chama e o convida à oração, à reflexão e à contemplação. Alguns fazem uma pausa nesta 
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chamada e vão em direção a ela; outros resistem a essa voz, deixando transparecer a casca dura de sua 

natureza material. Portanto, enquanto alguns se apressam a despertar para a verdadeira vida, outros são 

preguiçosos. 

13 Quantos de vocês que experimentaram a graça de ouvir Minha Palavra me disseram em seus 

corações: "Senhor, por que demorastes tanto em voltar ao mundo? - A isto eu lhes digo: Para mim, todo 

este tempo significou apenas um momento. Posso lhe dizer, desde o momento em que lhe dei minha 

última palavra no Calvário até o dia em que lhe dei minha primeira palavra de ensino nesta época, nenhum 

tempo passou para Mim. O intervalo de tempo entre Minha partida naquela época e Minha chegada nesta 

foi tão curto que eu o comparo à luz de um relâmpago que pisca no leste e se apaga no oeste. 

14 Às vezes as pessoas se consideram tão indignas de Mim que não compreendem que eu posso amá-

las tanto; e quando se resignam a viver longe de seu Pai, estabelecem uma vida de acordo com sua própria 

imaginação, criam suas leis e fazem suas religiões. É por isso que a surpresa deles é grande quando 

experimentam minha vinda. Então eles se perguntam: "Na verdade, nosso Pai nos ama tanto que procura 

uma maneira de se conectar conosco desta maneira?". 

15 Filhos de homens, só vos posso dizer que não deixarei perecer aquilo que é meu - e vocês são 

meus. Eu te amei antes de você ser, e te amarei eternamente. 

16 Se você atrasou seu retorno a Mim e encontrou muitas desgraças pelo caminho, isso não significa 

que Meu amor tenha diminuído por causa de seus pecados. Minha voz, através de sua consciência, sempre 

o exortou a vir até Mim no caminho da verdade. Eu sou o portão aberto para toda a eternidade, 

convidando-os a entrar em Meu santuário onde está sua herança. 

17 Meu ensino instruiu você a transformar as transgressões em boas obras. Esteja certo de que quem 

pegar a cruz de seu Senhor e O seguir, logo sentirá a elevação de sua alma. 

18 Este não é o último ensinamento que ilumina a Terceira Era. O espiritual não tem fim; Minha Lei 

agora brilha em todas as consciências como um sol divino. A estagnação ou declínio é peculiar apenas aos 

homens, e é sempre o resultado de vícios, fraquezas ou licenciosidade das paixões. Se a humanidade 

tivesse construído sua vida sobre bases espirituais e levado dentro de si o ideal de eternidade que o Meu 

Ensinamento inspira, ela terá encontrado o caminho do progresso e da perfeição, e nunca mais se desviará 

de seu caminho de desenvolvimento. 

19 Se eu der a seu espírito uma semente para semear, ela terá que me devolver uma centena. Você não 

viu a multiplicação de sementes na terra? Faça o mesmo com eles! Eu criei apenas uma semente de cada 

tipo, e vejo como elas se multiplicaram incessantemente. 

20 Crianças queridas, vocês acham necessário que Eu volte ao mundo para derramar Meu Sangue 

mais uma vez, a fim de fazer vocês entenderem Meu amor? Não, esta prova não é mais necessária, por 

agora basta rezar e meditar por alguns momentos a cada dia, e Minha luz já penetrará sua alma 

refrescantemente. Esta luz será a do Mestre, será Minha voz que lhe revelará muitos ensinamentos que 

você não conhece, mas que você deve conhecer para que possa viver em pleno conhecimento na Terceira 

Era, a Era da Luz e da Espiritualização. 

21 Nesses segundos tempos, as pessoas me procuraram mais como médico do que como mestre, pois 

as pessoas sempre acreditaram que a dor do corpo é maior do que a da alma. Jesus estava disposto e 

permitiu que os doentes se voltassem para Ele. Ele sabia que essa dor era a maneira que atraía as pessoas 

para a luz de Sua Palavra. 

22 Quando os cegos viram novamente e os leprosos foram limpos, quando os coxos deixaram seu 

acampamento e os possuídos foram libertados de suas influências (do outro mundo) e de suas obsessões, 

eles foram testemunhas vivas de que Jesus era o Médico dos Médicos. 

23 Durante muito tempo as pessoas me chamaram por causa disso, mesmo quando eu não estava mais 

com elas no mundo. Mas hoje em dia, quando um médico vem ao seu leito e você deposita toda sua fé nele 

e confia sua vida à sua ciência, você esquece que a vida de ambos depende de Mim. Você se esquece neste 

momento de rezar a seu Pai para implorar dele a iluminação para o homem da ciência e o bálsamo curativo 

para seu sofrimento. Em vez daquele quarto doente estar cheio de luz e permeado de força e esperança, ele 

permanece triste e sombrio por falta de espiritualização. 
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24 Quando vocês Me buscarão novamente com aquela fé com a qual os doentes da Segunda Era se 

aproximaram de Mim? Devo lhe dizer que tenho sede de sua fé e que se você depositar sua confiança em 

Mim, você ganhará o direito aos grandes milagres que tenho reservado para você. 

25 Não nego meu reconhecimento aos homens da ciência, já que lhes dei a tarefa que desempenham. 

Mas a muitos deles faltaram orações, caridade e elevação de espírito para serem verdadeiros médicos dos 

homens. 

26 Também falarei com eles ainda, mas Minha voz significará julgamento para eles quando 

testemunharem Meus discípulos curando os doentes, que a ciência não sabia como curar, através de meios 

espirituais; e então, quando os homens curarem uns aos outros através de seus dons espirituais, os 

materialistas abrirão seus olhos diante desta revelação e dirão: "Verdadeiramente, além de nossa ciência há 

uma sabedoria e um poder superior ao nosso". 

27 A vocês, povo, eu lhes digo que não esqueçam este dom divino, pois através dele vocês espalharão 

luz nas almas, trarão consolo aos que sofrem e converterão muitos, libertando-os de sua tristeza. 

28 A dor é um caminho que leva as pessoas à fonte da saúde, que sou Eu. Mas lembre-se sempre que 

eu lhe dei uma gota do meu bálsamo de cura para que você possa fazer uso dele sempre que alguém bater à 

sua porta. Observe e reze para que este pedido de ajuda possa sempre encontrá-lo preparado. 

29 Discípulos da Terceira Era, em verdade vos digo, uma vez que receberam Minhas novas 

revelações, vocês devem interpretar verdadeira e corretamente o conteúdo dos ensinamentos dos tempos 

passados. 

30 Tudo o que foi revelado a você neles tem um significado divino, mesmo que lhe pareça que em 

algumas ocasiões eles falam da vida humana. Procure o conteúdo espiritual deles e você descobrirá que 

eles sempre lhe mostram a vida espiritual. 

31 Não se detenha muito no estudo das cartas, que é o superficial, pois isso pode levá-lo à confusão. 

Penetre o significado da Palavra, lá você encontrará a verdade. Certifique-se de que seu exame seja 

simples, pois é a Minha Palavra, e não torne difícil de entender o que é claro, alto e natural. 

32 Oração e contemplação espiritual é o que é necessário para o estudo das lições divinas. Em 

verdade vos digo, quem quer que procure minha luz desta maneira, logo a encontrará. Eu já lhes mostrei 

que com a oração se alcança a sabedoria. 

33 O discípulo que desta forma busca Minha Palavra e desta forma pede conselhos a seu Mestre 

sempre encontrará a verdade e nunca cairá em confusão. 

34 Chegará o dia em que sua sensibilidade para o espiritual lhe permitirá descobrir facilmente o 

significado espiritual contido em cada Palavra que emana de Mim. 

35 "Meu reino não é deste mundo", eu vos disse na Segunda Era; é por isso que vos falo do reino 

espiritual. "Eu sou o Caminho" eu também lhe disse, fazendo você entender que eu prepararia o caminho 

que o levaria a morar comigo no Lar Celestial. 

36 Para a vida humana, a Lei que te dei através de Moisés era suficiente; mas para viver a vida eterna, 

era necessário que a "Palavra" de Deus estivesse contigo, para que Ele te preparasse o caminho para o 

verdadeiro Paraíso. Mas como no caminho para as casas altas de luz, perfeição e amor - há emboscadas, 

penhascos e tentações, foi necessário que no caminho do viajante aparecesse uma estrela, um farol, um 

raio de luz que iluminasse seus passos. Esta luz é a do Meu Espírito, que chegou até você para dissipar 

dúvidas, ignorância e incertezas. 

37 Veja como lhe dei a conhecer, passo a passo e pouco a pouco, o caminho do Espírito desde os 

tempos em que você era governado pela lei natural, ou seja, pelos ditames da consciência, até este 

momento em que você recebe a luz espiritual por meio da inspiração. 

38 Esta inspiração é o fruto de um longo caminho de desenvolvimento no qual você não pode parar e 

que lhe dará a perfeição necessária para que você possa colher os melhores frutos. 

39 Hoje eu lhes digo: Bem-vindos, incansáveis caminhantes no caminho da perfeição. Vinde a Mim 

todos vós que tendes fome ou sede de espírito, pois todos os que souberem receber esta Palavra e dela 

extrair sua essência, encontrarão a paz. 

40 Abençoo aquele que se pôs a caminho com um passo calmo e firme, pois ele não tropeçará. Eu os 

esclareço para que possam se comportar como bons discípulos de Meu ensinamento. 
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41 O tempo que eu estabeleci para o fim desta proclamação nesta Era será o final de 1950 - o período 

adequado para sua preparação. Pois se Minha Palavra fosse retirada de vocês antes do dia indicado para o 

seu término, muitos de vocês se enfraqueceriam, e outros de vocês voltariam aos seus antigos costumes. 

Seu destino foi planejado com a máxima perfeição e as provações que você enfrenta são a motivação para 

você virar sua mente para cima e me amar. Se em sua vida você teve apenas satisfações e abundância de 

bens materiais, você parou no caminho espiritual e se distanciou de Mim; mas agora eu lhe confiei uma 

nova oportunidade para a realização de sua tarefa. Entretanto, não esqueça que sua existência na Terra é 

apenas um momento em meio à eternidade, e que se você deixar este momento sem uso, reconhecerá o 

resíduo e a falta de luz em seu espírito quando despertar no além. Será um doloroso despertar para a alma, 

pois ela tomará consciência de sua pobreza e nudez como resultado de não cumprir sua tarefa e terá que 

derramar lágrimas pelo tempo perdido até que se tenha purificado. 

42 Sim, discípulos, ela terá então que assumir uma expiação para silenciar a censura da consciência e 

fazer-se digna de continuar seu desenvolvimento. 

43 Sempre caminhe no caminho da lei e ela o protegerá. 

44 Quão poucos são meus discípulos e quão numerosa é a humanidade! No entanto, eu fortaleço 

aqueles que foram capazes de assumir esta missão e responsabilidade, pois estão prontos para partir para a 

semeadura quando eu os convido a fazê-lo. Até lá, eles terão a docilidade de um servo e a força de alma de 

um apóstolo. 

45 Quando Minha Palavra não for mais ouvida como está agora e não puder mais adverti-lo, quando o 

inimigo se aproximar e as águas impuras quiserem turvar a fonte cristalina que lhe confiei, você se 

refugiará em oração e sua consciência lhe dirá então o que deve fazer. À luz da consciência, estou presente 

e sempre estarei presente. 

46 Vocês já conhecem o sabor do fruto desta árvore, e eu os previno para que no futuro não sejam 

enganados por falsos profetas; mas vocês também estarão atentos a seus semelhantes ensinando-os a 

distinguir a essência de Meu ensinamento (de outros ensinos). Está escrito que depois de Minha partida 

surgirão falsos profetas que virão e dirão a Meu povo que são Meus mensageiros e virão em Meu nome 

para continuar o trabalho que realizei entre vocês. 

47 Ai de vós se vos curvardes perante falsos profetas e falsos mestres, ou se acrescentardes palavras 

sem conteúdo espiritual ao Meu ensinamento, pois então haverá grande confusão! Por isso vos digo 

repetidamente: "Observai e rezai". 

48 Eu submeti o homem a duas leis, e é minha vontade que vocês, meus trabalhadores, cumpram 

ambas, para que na união do espírito e da matéria vocês possam realizar obras perfeitas em suas vidas. Em 

cada uma de minhas leis coloquei minha sabedoria e perfeição. Preencha ambos, pois eles o levarão até 

Mim. Não se esforce para viver na terra como se você já estivesse no espiritual, pois você cairia no 

fanatismo, que é a falsa espiritualização. Isso faria com que seu corpo adoecesse e afundasse na cova antes 

do tempo, sem que você tivesse completado sua missão. Entenda, então, que o espírito foi dotado de uma 

inteligência superior para ser o guia e mestre do corpo. 

49 Hoje você mora neste vale de luta e dor, onde as provações lhe dizem a cada momento que este lar 

é transitório, mas que tudo o que você não conseguiu no presente você possuirá amanhã. A paz e a alegria 

que duram apenas um momento no mundo são eternas no Lar Espiritual. Portanto, convido-os a entrar no 

reino da paz eterna e do contentamento sem fim. Preparem-se para a grande viagem, eu os espero. 

50 Aprenda a ouvir a voz de sua consciência e você ouvirá Minha voz falando ao seu coração. Esta 

voz interior é a de seu Pai - sempre gentil, encorajadora e convincente. 

51 Hoje eu cruzei seu caminho e você Me recebeu com alegria em seu espírito. O encontro entre o 

Mestre e os futuros discípulos tem sido feliz. 

52 As seitas se preparam e falam da minha iminente vinda. No entanto, quando me aproximo deles 

espiritualmente, eles não me sentem por falta de sensibilidade e porque não acreditam. Eu digo ao Meu 

povo que, neste tempo, grandes homens, estudiosos e sacerdotes Me reconhecerão e Me sentirão na forma 

que eu escolhi para me tornar conhecido da humanidade desta época. Escolherei dentre eles aqueles que 

terão que me servir; pois depois de tê-los preparado, os enviarei para pregar sobre Minhas revelações e 

ensinamentos neste tempo. 
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53 Eu os chamei à Minha mesa de amor, nela vocês desfrutaram da comida divina: o pão e o vinho do 

Espírito. Oh, se todos vocês entendessem como é a fome do Espírito: com quanto amor vocês procurariam 

os famintos! Estes momentos aqui são uma hora memorial para vocês, Meus novos discípulos. Não é 

assim para mim, que sou a Eterna Presença. Minha Paixão e Minha morte sacrificial continuam em 

segredo, Meu Sangue (derramamento) ainda está fresco. Mas vocês, que estão temporariamente na Terra e 

são como átomos na eternidade, lembrem-se e experimentem novamente, como algo distante, a Paixão que 

o Mestre lhes legou como o maior testamento do amor. Ouçam-me e aprendam, desta forma poderão amar 

Meu ensinamento, servir a seus irmãos e irmãs e aperfeiçoar-se espiritualmente. Se você aspira a ser 

mestre entre os homens, só precisa seguir Jesus. Ao Me ouvirem, vocês não serão mais crianças ignorantes 

que perguntam sobre tudo porque nada sabem, e vocês se tornarão discípulos que se sentirão inspirados 

pelo Meu Espírito quando abrirem seus lábios para falar de Meu ensinamento. Nas perguntas das pessoas, 

sua palavra será então a luz que acende uma tocha de fé em cada coração. 

54 Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida, e é por isso que venho até você e derramo meu amor no 

cálice sobre esta mesa para que você possa beber dela até que sua sede seja saciada. Não venho para salvar 

alguns, mas todas as almas que precisam de luz. No entanto, preparo apenas alguns, para que eles possam 

salvar outros, e aqueles, por sua vez, salvar outros. 

55 As nações estão aflitas, deprimidas e doentes. Eles não esperam mais que a ciência ou o poder 

humano resolvam suas dificuldades e amarguras. As pessoas estão começando a acreditar que somente um 

milagre pode salvá-las. Muitos deles sabem que os profetas da Primeira Era anunciaram Minha nova 

vinda; muitos deles sabem que tudo o que está acontecendo no mundo atualmente corresponde aos sinais 

previstos para a época de Minha vinda e Minha presença entre vocês. Logo todos saberão que a Terceira 

Era chegou e que eu me revelei de acordo com o que foi anunciado; que eu vim "na nuvem", isto é, em 

espírito, para enviar Minha Palavra como um raio de luz sobre a mente dos Meus escolhidos. Mas através 

de quem a humanidade receberá a Boa Nova e todos os testemunhos que eu tenho dito e feito entre vocês? 

Através de quem isso deve ser feito, se não através daqueles que Me escutaram? 

56 Aqui está a mesa, sente-se a ela, levante seu espírito e sinta Minha presença. Sinta-o não só com o 

espírito, mas também com a carne, se vocês realmente se espiritualizarem e tremerem em contato com a 

Minha luz. 

57 Ao levantar-se interiormente, permaneça alguns momentos no mundo espiritual para que, nesta 

hora, eu possa recebê-lo em caráter vicário pela humanidade e em você abençoar os povos, consolar os 

enlutados, os doentes, os solitários que sofrem. Lembre-se que agora há mais viúvas e órfãos do que nunca 

em seu mundo. 

58 Em vocês que rezam aqui, recebo todas as raças, todos os povos, religiões e seitas, pois vocês 

beberam o vinho da vida eterna. Eu derramo meu poder de amor sobre cada espírito, para que não haja um 

de meus filhos que tenha fome ou sede de justiça nestes momentos. 

59 Diante do pecado do mundo, é necessário que a luz do Meu Espírito chegue até você. Se então 

você causou a explosão de sangue, suor e lágrimas de Meu Corpo, agora você fará o Mestre derramar 

como luz sobre a dor, corrupção e escuridão dos homens. 

60 Grandes são as tristezas e os pecados que cobrem as nações como um manto de tristeza. Mas hoje, 

quando você não puder me ver chorando ou sangrando, você sentirá em seu espírito o fluxo inesgotável de 

Meu perdão, Meu amor e Minha luz. 

61 Este é o Meu novo Sangue que derramo sobre a humanidade hoje. Nesses momentos, seu espírito 

está se refrescando nas regiões para as quais poderia elevar-se nesta comunhão comigo. Mas não esqueça 

que foi Elias, o Pastor espiritual, que o preparou e o levou até Mim para receber a Palavra de seu Mestre e 

ao mesmo tempo a terna carícia de Maria, sua Mãe Celestial, cujo Espírito está sempre presente em Mim. 

62 Deixarei a paz em seus corações, pois depois disso virão momentos de tristeza e medo. Preparem-

se, pois vocês não sabem o que o futuro lhes reserva. 

63 Lembrem-se que eu lhes disse que aparecerão falsos profetas e falsos espiritualistas. Lembrem-se 

que eu sempre lhes dei a conhecer estas provas e lhes disse que Minha manifestação, que comecei através 

do órgão mental de Damiana Oviedo, continuaria até 1950, e que depois daquele ano eu não mais me 

manifestaria nesta forma. Já lhes disse muitas vezes que depois desse tempo eu derramaria Meu Espírito 
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por meio de seus dons espirituais, mas que quando o período estabelecido por Minha Vontade terminasse, 

vocês desejariam que a Palavra do Portador da Voz não cessasse em algumas comunidades, enquanto em 

outras essas manifestações não deveriam mais ser - então ai daqueles que profanariam Meus Mandamentos 

e pretendem desafiar Minha Vontade! 

64 Não quero que você seja responsável por tais graves transgressões. Mas para que não caiam em 

tentação, trabalharão para sua união, para que quando chegar o último dia de Minha proclamação, todos 

possam ouvi-la, para que a partida do Mestre pelo Porta-Voz seja definitiva, e para que não seja apenas 

para um lugar de reunião ou para uma congregação, mas para todo o povo. 

65 Preparem-se, pois enviarei o chamado ao clero das comunidades religiosas, aos ministros e 

governantes, para que eles possam ouvir Minhas últimas palavras. Digo-lhes novamente, preparem-se para 

que, neste momento, uma grande multidão possa testemunhar o meu adeus. Derramarei poder sobre seu 

espírito para que você não sinta minha "ausência", pois na realidade não estarei ausente. Como eu vim até 

você pelo caminho do espírito, você deve vir até Mim pelo mesmo caminho. 

66 A tarefa do porta-voz terminará no dia designado por Mim, mas seu órgão de compreensão 

permanecerá aberto à inspiração e a todos os dons espirituais, assim como o do "trabalhador" ou o do líder 

e de todos aqueles que cumprem Minha lei de amor. Ainda não lhes disse que o dom da palavra também 

surgirá entre vocês e vocês poderão falar de Meu Trabalho às pessoas que falam outras línguas. Todos 

vocês que Me ouvem neste dia, eu serei responsável por Minha Palavra, pois vocês são as pessoas que 

encontrei se desviando do caminho, mas que encontraram o caminho certo novamente em Minha Palavra. 

Aqueles que chegaram pobres e soluçantes conhecem hoje a paz. 

67 Entre vocês estão aqueles que vieram como párias e que agora se sentam à Minha mesa. Entre a 

multidão estão aqueles que eram cegos e hoje vêem a luz, são também aqueles que eram mudos à palavra 

de amor e misericórdia e que hoje, já convertidos, são Meus servos; são aqueles que eram surdos, que não 

ouviram a voz da consciência, mas que recuperaram essa faculdade e ouviram a voz do Juiz Supremo, e 

que aprenderam a ouvir o lamento daqueles que sofrem. Descubro entre essas multidões a mulher adúltera 

e também a pecadora penitente, ambas acusadas e marcadas por aqueles que muitas vezes pecam mais do 

que eles. No entanto, eu os perdoo e lhes digo que não pequem mais. 

68 Ó povo, se você pudesse guardar todas as Minhas palavras em seu coração - quão rico você seria 

em tesouros espirituais, quão forte e iluminado! Mas sua memória e seu coração são fracos. Que Minha 

Palavra e sua essência espiritual, que são o símbolo de Meu Corpo e Meu Sangue, e que são o símbolo do 

pão e do vinho que ofereci a Meus discípulos na Última Ceia, penetrem em seu espírito na hora da 

lembrança desta tarde. 

69 Coma o pão da vida, coma para toda a humanidade neste tempo de dor, reparação e purificação. 

Enquanto você desfruta desta comida, lembre-se que na mesma hora milhões de seres humanos estão 

esvaziando um copo muito amargo e que muitos de seus irmãos, ao invés de beber o vinho do Meu amor, 

estão derramando o sangue de seu vizinho nos campos de batalha da guerra. 

70 Vocês estão sentados à Minha mesa e não quero que nenhum de vocês sinta remorso, que se sinta 

indigno de estar aqui, ou que sinta o desejo de deixar seu assento e se retirar desta assembléia. 

71 É verdade que havia um entre Meus discípulos naquela época que conspirou contra seu Mestre e 

que, ouvindo Minhas últimas recomendações e as últimas palavras de Meu Testamento de amor, não pôde 

permanecer em Minha presença e partiu da Ceia do Senhor. A razão era que ele já trazia em sua bolsa as 

peças de dinheiro pelas quais havia vendido seu Mestre. Os outros discípulos não sabiam disso, mas Jesus 

sabia. Ele o mandou fazer, para que desta forma o que foi escrito pudesse ser cumprido. O Eterno fez uso 

da infidelidade de um coração, para que todas as coisas profetizadas por Ele pudessem vir a acontecer em 

Seu Filho. 

72 Orem, discípulos da Terceira Era, para que um traidor não surja entre vocês, trocando Minha 

Verdade por vaidades do mundo, dizendo hipocritamente como Judas: "Mestre, serei eu?" 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 113  
1 Povo amado de Israel, discípulos, estudantes e últimos: As obras de seu espírito por meio do corpo 

material são julgadas pelo único Ser que pode julgá-lo em verdade. Você foi olhado pelo único olhar que 

pode penetrar seus pensamentos, e seu espírito tremeu com este julgamento. Não é a carne que toma 

consciência da grandeza de suas transgressões, mas o espírito, e é ela que não se atreveu a olhar para a 

Face Divina. Mas vocês curvaram o pescoço para ouvir a voz do Juiz, ó amados discípulos. Eu lhes envio 

Minha bênção, Meu amor e Meu perdão como Pai. 

2 Quando é que a voz do juiz não terá mais nada com que censurá-lo, e ele só verá que suas 

lágrimas, como um orvalho, purificam sua alma e seu coração? 

3 Estou com você; vim mais uma vez como Mestre, como Pai, como Amigo e companheiro de 

viagem no caminho de seu espírito. Entrei no mais íntimo de vosso coração e aqui estou novamente entre 

vós para ensinar-vos e dar-vos o Conselho Celestial que vos mostra o caminho onde está Minha graça e do 

qual não vos deveis separar. 

4 Elias com sua voz de pastor, todas as suas ovelhas o conhecem, o reúnem e o mantêm no aprisco 

das ovelhas. Minha câmara secreta do coração se abriu para as almas encarnadas e não encarnadas, Minha 

graça e Minha misericórdia se derramam no universo, em espírito e em verdade. - O amor do Pai é eterno. 

Mas em vista da manifestação do Meu Divino Amor, qual de vocês se dedicou à contemplação espiritual e 

se renovou para alcançar a espiritualidade? Quem é aquele discípulo que já entendeu e praticou Minha 

instrução? 

5 Desde a Segunda Era falei com grandes multidões e fui compreendido por muitos, e se agora, na 

Terceira Era, vocês Me entendem e praticam a instrução que lhes lembro, sejam abençoados; pois, no 

tempo presente, vocês darão um passo adiante no caminho da espiritualização. 

6 Ao longo de sua existência você viverá meu próprio sofrimento, pois já na Segunda Era eu lhe 

mostrei como nascer e viver em circunstâncias humildes. Eu te ensinei a viver de tal forma que você "dá a 

Deus o que é de Deus e ao mundo o que é do mundo". Eu vos ensinei que quando chega o momento de 

cumprir a vontade do Pai, deve-se deixar para trás o que pertence ao mundo, a fim de partir para a Terra 

Prometida, o Reino dos Céus. Eu lhes mostrei o caminho estreito do sacrifício, do amor, do perdão, da 

misericórdia, sempre avançando e subindo até chegar à cruz do sacrifício. 

7 Neste tempo você Me toma como exemplo em Minha Paixão daquela Segunda Era, pois você 

nasceu em circunstâncias humildes e durante sua vida humana você experimentou a dor, as quedas, os 

espinhos, os insultos e as lágrimas derramadas por amor ao Meu Trabalho. 

8 Na Segunda Era, o Divino Mestre, embora puro de alma e corpo, foi batizado por João nas águas 

da Jordânia para lhe dar prova de obediência e humildade. Mas se Ele, que não tinha nenhuma mancha, 

não rejeitou o símbolo da purificação, como podem os pecadores nesta Terceira Era chamar-se puros em 

relação aos homens? 

9 Depois de ter me retirado no deserto para meditar e assim mostrar-lhes como entrar em comunhão 

com o Criador, contemplei do silêncio do deserto a obra que me esperava, a fim de fazer-lhes compreender 

que, se vão realizar a obra que lhes confiei, devem primeiro se purificar. Portanto, depois, no silêncio de 

seu ser, busque a comunhão direta com seu Pai, e assim equipada - pura, fortalecida e determinada - 

comece a cumprir com firmeza sua difícil missão. 

10 Na Segunda Era eu preguei por apenas três anos entre as multidões que me escutavam e me 

seguiam. A grande riqueza de amor, sabedoria, justiça e lei que estava em Meu Espírito foi expressa não 

apenas em Minha palavra, mas também em Minhas obras, em Minha aparência, no poder de cura que 

infundi nos doentes, no perdão que renovou os pecadores obstinados, em Minha voz que ressuscitou os 

mortos, em Minha palavra que removeu as almas impuras e devolveu-lhes a luz perdida. A hora tinha 

chegado e foi escrita quando tive que entrar na cidade de Jerusalém, onde os fariseus e os poderosos 

sacerdotes daquela época estavam apenas esperando pela oportunidade de matar Jesus. Minhas obras 

permaneceram em memória imperecível para toda a humanidade: o dia da Minha entrada triunfal em 

Jerusalém, a Santa Ceia, a captura, a noite de agonia, a dolorosa viagem e finalmente a crucificação. 

11 Naqueles dias você viu apenas o homem que lhe ensinou, que chorou e sofreu por seus discípulos e 

pelas multidões. Hoje você tem um conhecimento superior e vê a profundidade desse trabalho, e chora não 
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apenas por causa da dor humana de Jesus, nem se move apenas por causa daquele sangue que fluía de Seu 

corpo, mas através do estudo e elevação espiritual você entende que dentro e ao redor daquele homem 

estava o Espírito Divino, que com Sua luz ensinou os homens a cumprir a tarefa que é purificá-los de todas 

as suas transgressões. Era um Deus que chorava e sangrava através de um corpo por causa da escuridão e 

da ignorância que cobria a humanidade - um Deus que se fez homem para habitar com os homens, para 

ensinar-lhes o verdadeiro caminho e para amar uns aos outros - um Deus que se humanizou para sentir a 

dor do homem e para estar perto dele. 

12 Esses tempos passaram, mas o homem não se esqueceu de Mim. Os homens têm Meu nome 

gravado em sua consciência. No entanto, eles se desviaram do verdadeiro caminho, e hoje eles se 

contentam em conhecer apenas Meu nome, em lembrá-lo e em profanar Meu ensinamento. Para o homem 

envolveu-os em ritos, em cerimônias, em costumes e festivais, e com eles está contente. Ele não amava 

mais seu próprio irmão, não sentia mais a dor de seu próximo, enchia seu coração de egoísmo, se fazia 

Senhor, esquecendo que seu Mestre derramou seu Sangue e o transformou em poder de cura, em graça, em 

salvação e em vida para a humanidade, e que todo aquele que Me ama e Me segue pode fazer o que Eu fiz: 

renovar e salvar através da Palavra, ressuscitar os mortos para a vida e curar todas as doenças através de 

carícias espirituais. 

13 Após Minha partida na Segunda Era, Meus apóstolos continuaram Meu trabalho, e aqueles que 

seguiram Meus apóstolos continuaram seu trabalho. Eram os novos trabalhadores, os cultivadores daquele 

campo preparado pelo Senhor, fecundados com Seu Sangue, Suas lágrimas e Sua Palavra, cultivados pelo 

trabalho dos primeiros doze e também por aqueles que os seguiram. Mas ao longo do tempo e de geração 

em geração, os homens contaminaram ou adulteraram Meu trabalho e Meu ensinamento. 

14 Quem disse ao homem que ele poderia fazer uma imagem de Mim? Quem lhe disse que ele deveria 

me retratar pendurado na cruz? Quem lhe disse que ele poderia reproduzir a imagem de Maria, a figura dos 

anjos ou o rosto do Pai? 

15 Oh vocês, pessoas de pouca fé, que tiveram que simbolizar o espiritual para poder sentir a Minha 

presença! 

16 A imagem do Pai era Jesus, a imagem do Mestre era Seus discípulos. Eu disse na Segunda vez: 

"Aquele que conhece o Filho conhece o Pai". Isto significa que Cristo que falou em Jesus era o próprio 

Pai. Somente o Pai poderia criar Sua própria imagem. 

17 Após a morte como homem, eu me revelei cheio de vida aos meus apóstolos, para que eles 

percebessem que eu era a Vida e a Eternidade, e que estou presente entre vocês no corpo material ou fora 

dele. Nem todos os homens entenderam isso e, portanto, caíram na idolatria e no fanatismo. 

18 Alguns me perguntaram: "Senhor, caímos em um novo fanatismo ou em uma nova idolatria?" Mas 

o Mestre lhes diz: vocês não são totalmente puros, não se prepararam com toda a espiritualização que o 

Mestre lhes ensina atualmente, mas pouco a pouco vocês a alcançarão. Nesta terceira vez eu preparei 

profetas para ver com o Espírito e testemunhar ao povo. 

19 Ouça Minha voz através da consciência, perceba que você é Meu povo escolhido, que você deve 

dar o exemplo e ser o espelho claro no qual as pessoas podem se olhar. Mais tarde, quando todos vocês 

formarem um corpo e uma vontade, vocês serão o exemplo para os ensinamentos (cristãos) e para as 

comunidades religiosas, e terão o direito de falar de amor e paz e de dizer aos outros para se amarem uns 

aos outros porque vocês lhes dão um exemplo. Vocês ensinarão aos outros a renovação porque já se 

renovaram antes e compreenderam Meu ensinamento. 

20 A menos que vocês se espiritualizem, como serão capazes de se lançar para derrubar os falsos 

deuses? Somente espiritualizados poderão sair ao mundo e pôr fim ao ódio, à luta tola pelo poder, à falsa 

grandeza e às más ciências. Somente desta forma, como os equipados, você poderá deter a propagação da 

corrupção. De que forma? Com amor, que é a espiritualização. Então você será um livro aberto. Não direis 

a ninguém que sois Mestres, nem que sois Meus discípulos. Sem se vangloriar, você se porá a caminho e 

eu levarei as multidões até você. Prepararei as terras e pavimentarei os caminhos, farei com que você se 

comunique com seus irmãos de outra língua. Nem todos vocês atravessarão os mares. Aqueles que devem 

partir para regiões distantes ou próximas foram indicados por mim; mas todos eles partirão como um 

bando de pombas. Meus emissários estarão em todos os lugares da terra como mensageiros da paz. 
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21 Sim, pessoal, esta é a tarefa que espera por vocês. Hoje eu falo com vocês através de meus porta-

vozes com maior clareza. Na Segunda Era, falei com meus discípulos e com grandes multidões em 

alegoria e em parábolas. 

22 O povo não Me entendeu, mas seu espírito penetrou o significado dessa palavra. Meus discípulos 

se perguntavam: "O que o Mestre queria dizer com essa palavra"? Mas nenhum deles conseguiu entender 

todo o Meu ensinamento, mas ele permaneceu neles até que chegasse o momento em que deveria ser 

entendido com total clareza. 

23 Nesta Terceira Era, Minha Palavra, dada por meio do órgão humano do intelecto, tem sido mais 

clara e compreensível para sua compreensão, porque você evoluiu. Como eu poderia esperar que vocês se 

desenvolvessem e se aperfeiçoassem se eu já os tinha privado de seus dons espirituais? 

24 Se há seres humanos que perderam o sentido da verdadeira vida em seu caminho e ao fazê-lo se 

transformaram em plantas parasitárias, infundo nelas a seiva da vida eterna para que se tornem novamente 

plantas frutíferas. 

25 Pessoas, usem Meus ensinamentos, pois muitas de Minhas Palavras não serão gravadas pelas 

"penas de ouro" e muitas das gravações serão mantidas escondidas por corações egoístas e ignorantes. 

26 Lembre-se que em breve você não mais Me ouvirá nesta forma e que então você estará equipado 

para receber Minhas revelações e instruções por inspiração. 

27 Ai daqueles que deveriam presumir perverter Minhas intenções, pois quando chegar a hora da 

colheita, Minha foice amante da justiça os tratará como plantas venenosas ou ervas daninhas! 

28 Entenda que eu vim para ensiná-los a compartilhar a dor de seus semelhantes para que se preparem 

para semear a paz e derramar Meu bálsamo curativo em cada sofrimento. 

29 Eis a guerra, como ela cobre de tristeza, como um manto negro, os povos e nações por onde passa. 

Os mares, as montanhas e os vales foram transformados em lugares de sangue e morte. Mas você não deve 

perder a fé; por maior que seja a confusão que reina no mundo - não duvide de seus poderes para resistir às 

provações. Pois então a elevação espiritual e a maneira de rezar que lhes ensinei ajudarão seus irmãos e 

irmãs a encontrar o caminho para a verdadeira luz. 

30 Você vê aquelas pessoas que vivem apenas para satisfazer uma fome excessiva de poder, 

desprezando a vida de seus vizinhos sem respeitar os direitos que eu, seu Criador, lhes concedi? Você vê 

como suas obras falam apenas de inveja, ódio e ganância? Portanto, você deve rezar por eles mais do que 

por outros que não são tão necessitados de luz. Perdoe essas pessoas por toda a dor que elas lhe causam e 

ajude-as a recuperar a razão com seus pensamentos puros. Não faça ainda mais espesso o nevoeiro que os 

cerca, pois se um dia eles tiverem que responder por seus atos, eu também chamarei à responsabilidade 

aqueles que, em vez de rezar por eles, só lhes enviaram trevas com seus maus pensamentos. 

31 Parece-lhe impossível que um dia essas pessoas ouçam a voz da consciência? Digo-vos, em breve 

chegará a hora em que baterão à Minha porta e me dirão: "Senhor, abre-te para nós, porque não há reino 

senão o Teu". 

32 Na vida dos homens, o mal sempre reprimiu o bem. Mas volto a lhes dizer que o mal não 

prevalecerá, mas que Minha lei de amor e justiça governará a humanidade. 

33 Ouçam Minha Palavra, ó discípulos, pois chegará o dia em que vocês não poderão mais ouvi-la, e 

é necessário que mantenham seu significado em seus corações. Só eu posso saciar sua sede de retidão 

neste tempo de egoísmo e mentira. Beba esta água cristalina, pois eu lhe digo novamente em verdade: 

"Quem beber desta água nunca mais sentirá sede". 

34 Quando você pensa que eu dou Minha Palavra Divina através dessas mentes incultas e que 

milhares de corações encontram salvação e consolo nela, você se curva diante desse milagre. 

35 Em verdade eu lhes digo: Se Moisés, tocando a rocha no deserto com seu bastão, fez brotar dela a 

água que saciava a sede da multidão, então neste tempo, com Minha justiça, que é amor e poder, eu toquei 

estas mentes e corações de pedra e fiz brotar delas águas de vida eterna. 

36 Minha Palavra é o caminho; caminhe e com a luz do Meu amor você conhecerá o caminho. Eu sou 

o guia que dirige seus passos. Minha voz, que está em sua consciência, o encoraja e guia, e Meus milagres 

acendem sua fé. 



U 113 

22 

37 Em todos os momentos Minha Lei tem sido a voz que tem levado as nações para a luz. As pessoas 

que enviei à frente das multidões têm sido exemplos de fé, lealdade e firmeza, mostrando constantemente 

às pessoas o verdadeiro caminho. 

38 Dedicai-vos com amor ao estudo de Meu ensinamento, pois gradualmente vos aproximais do 

momento em que não tereis outro guia além de vossa consciência, nem qualquer outro pastor além de Meu 

Espírito. 

39 Até que você alcance o equipamento completo, você precisa de alguém que o ajude a seguir em 

frente e oriente seus passos no bom caminho. É por isso que escolho entre vocês alguns de Meus filhos 

para serem líderes de congregações ou de grupos maiores. Quão difícil é esta missão, e quão séria é sua 

responsabilidade! Abençoados são aqueles que, cheios de zelo, obediência e medo, conduzem seus irmãos 

e irmãs no Meu caminho, pois então seu cálice será menos amargo quando os membros da igreja os 

pressionarem como uma cruz pesada. Estarei a seu lado quando estiverem perto de desabar sob o peso de 

suas responsabilidades e jamais os deixarei cair. 

40 Abençoados sejam também os irmãos e irmãs de fé que seguem obedientemente os passos 

daqueles que "vigiam" e sofrem para não se desviarem um passo do caminho do cumprimento de suas 

tarefas. 

41 Unam-se na verdade e vocês ouvirão claramente a voz do Pastor Divino guiando-os passo a passo 

até o Celestial Hurdle. 

42 Tudo estava preparado para você me ouvir na Terceira Era por meio do intelecto humano. Aqueles 

que me ouviram desta maneira já estavam predestinados para isso. 

43 Nem todos Me esperavam, e menos ainda na forma em que Me revelei; pois Minha Palavra foi 

escondida de vocês, e vocês esqueceram Minha promessa de voltar. Mas eu, para quem o tempo não passa, 

cumpri minha promessa a vocês. Agora My Word anuncia a vocês um novo tempo de revelações que os 

libertará de toda escravidão. Chega de correntes, chega de escravidão, humanidade! 

44 Na Primeira vez, um homem foi suficiente para que Eu o conduzisse à Terra da Promessa. Na 

segunda vez, doze discípulos estavam preparados para divulgar meus ensinamentos e para ensinar as 

pessoas da maneira correta. Agora vou preparar um grande povo de fé, revestido de Minha graça e dotado 

de Minha Palavra, para levar às nações e países do mundo o pão da vida eterna, que alimenta os 

necessitados espirituais e aqueles que têm fome de retidão. 

45 Deixo em seus corações o pão do amor e da verdade para compartilhar com os homens; pois 

embora sejam fortes na aparência, atrás de suas vestes festivas, seu esplendor e seu poder, eles têm uma 

alma fraca, doente e cansada. 

46 Eis que aqui estou entre vós, cumpri a minha promessa. Eu venho como Deus, como Pai, como 

Mestre e como Amigo. 

47 Na notícia de Minha vinda, muitos se voltaram para os livros (santos) e a historiografia para 

encontrar a confirmação de Minha nova vinda, e todos lhes disseram que Minha presença é verdadeira. 

Parece estranho para você que eu tenha vindo agora em espírito? Entenda que não é mais o momento certo 

para "A Palavra" se tornar homem para habitar entre vocês. Este ensino do amor é uma coisa do passado. 

Hoje você vive na era do Espírito Santo. 

48 Este é o momento de elevação espiritual quando, se você quiser Me ver ou sentir, você deve 

preparar sua alma; pois você não perguntará a ninguém se é verdade que eu estou entre vocês. Você não 

tem espírito, ou não tem sensibilidade? Você não tem coração e não tem sentidos? Quem, então, 

perguntará se a minha manifestação entre vocês é um fato? Não presuma perguntar aos informados, pois 

eles não sabem nada de Mim. Lembre-se: Enquanto o povo do poder na Segunda Era foi surpreendido por 

Minha Presença, e enquanto os escribas estavam em confusão e os sacerdotes Me condenavam, as mentes 

humildes e simples ouvem o eco de Minha Palavra na parte mais íntima de seus corações. para aqueles que 

me ouvem atualmente e que não conseguem compreender Minha Presença nesta manifestação, digo que 

se, apesar de sua dúvida e recalcitrance, eles querem saber se sou eu quem está falando, eles devem 

colocar Meu ensinamento à prova aplicando-o que eles sondam Minha Palavra, que purificam seu coração 

e sua mente, que procuram seu inimigo para perdoá-lo, que lavam a ferida do leproso, que consolam o 

lamentador - então saberão de si mesmos se fui eu, Cristo, que falei através destes lábios humanos. 

49 Será a sua consciência que lhe dirá se esta palavra é de Deus ou do homem. 
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50 Quando falo através do órgão humano da compreensão, não estou escondido, pelo contrário, me 

revelo através do mesmo. 

51 Naquela época eu lhes disse: "A árvore será conhecida por seus frutos". Reconhecer os frutos que 

Meu Ensinamento dá; os doentes abandonados pela ciência tornam-se saudáveis, os degenerados se 

arrependem, os viciados se renovam, os céticos se tornam crentes fervorosos, os materialistas 

espiritualizam. Aqueles que não vêem estes milagres o fazem porque insistem em ser cegos. 

52 A humanidade cultiva muitas "árvores"; a fome e a miséria das pessoas as faz procurar sombra e 

frutos que lhes ofereçam salvação, justiça ou paz. Estas árvores são ensinamentos de homens muitas vezes 

inspirados por ódio, egoísmo, desejo de poder e ilusões de grandeza. Seus frutos são morte, sangue, 

destruição e profanação da coisa mais sagrada da vida do homem, que é a liberdade de fé, pensamento, 

fala - ou seja, em uma palavra, privando-o da liberdade do espírito. 

53 São as forças das trevas que se levantam para lutar contra a luz. 

54 Chamei sua atenção quando lhe anunciei que chegaria um momento em que as guerras de idéias, 

doutrinas e fratricídio iriam se desencadear, espalhando-se de nação para nação e deixando um rastro de 

fome e dor entre a humanidade. E que este seria o momento da minha vinda "sobre a nuvem", isto é, 

espiritualmente. 

55 Um momento antes de morrer na cruz, eu falei com os lábios de Jesus: "Tudo está consumado". 

Esta foi minha última palavra como ser humano, pois espiritualmente Minha voz nunca cessou, desde que 

Minha "Palavra" cantou um concerto de amor com todos os seres desde o momento de sua criação. 

56 Atualmente falo com você por meio de um portador de voz humana; depois de 1950 conversarei 

com você de espírito em espírito e trarei grandes milagres e revelações ao seu conhecimento. Mas eu 

sempre falarei porque sou a Palavra Eterna. 

57 Você estará pronto para ensinar a seus irmãos e irmãs o que aprendeu de Mim, e não haverá 

dúvida, por mais profunda que seja, de que você não responde corretamente - desde que seja humilde para 

que não perca Minha graça. 

58 Amor, fale quando for necessário - cale-se quando for apropriado, não diga a ninguém que você é 

Meu escolhido. Evite bajulações e não dê a conhecer o bem que faz. Trabalhe em silêncio, testemunhando 

com suas obras de amor a verdade de Meu ensinamento. 

59 Amar é o seu destino. Amor, pois desta forma você irá lavar suas manchas, tanto de sua vida atual 

como de vidas passadas. 

60 Não diga que eu sou o Deus da pobreza ou da tristeza porque você considera que Jesus sempre foi 

seguido por multidões de doentes e aflitos. Busco os doentes, os tristes e os pobres, mas é para enchê-los 

de alegria, saúde e esperança, pois eu sou o Deus da alegria, da vida, da paz e da luz. 

61 Se alguém lhe disse que há pecados que não são perdoados por Mim, ele não lhe disse a verdade. 

Para as grandes transgressões há as grandes purificações, e com um arrependimento sincero há o Meu 

perdão sem limites. Eu lhes digo novamente que todos vocês virão até Mim. 

62 Neste tempo Meu Pacto com vocês não será selado com sangue, como aconteceu no Egito quando 

Meu povo marcou as portas de suas casas com sangue de um cordeiro primogênito, ou como aconteceu 

depois na Segunda Era Jesus, o Cordeiro de Deus, quando Ele selou com Seu sangue um pacto espiritual 

entre o Mestre e Seus discípulos. 

63 Agora quero que vocês se ponham a caminho por amor, guiados pela luz da consciência e pelo 

ideal da espiritualização, para que o sangue de uma pessoa inocente não sele este pacto. Será a luz de Meu 

Espírito e vossa luz unidos em um brilho brilhante, em um raio de luz. 

64 O caminho que Moisés mostrou às multidões através do mar e do deserto para conduzi-las aos 

portões da Terra Prometida é emblemático da instrução que precedeu as lições que vos revelei através de 

Jesus - lições que começaram no presépio de Belém e terminaram no Calvário. 

65 Neste momento você deve ir em frente e ensinar Meus ensinamentos; ao fazê-lo você deve 

empatizar com o coração de seu semelhante com o maior respeito, pois o coração do homem é Meu 

templo. Se, ao entrar ali, você encontrar uma lâmpada extinta ou uma flor murcha, acenda a lâmpada e 

regue a flor, para que a luz e a fragrância do espírito possam estar novamente presentes naquele santuário. 

Mas não deseje colher os frutos imediatamente. Quando você semeia a semente no solo, ela germina 
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instantaneamente ou dá frutos imediatamente? Por que então você quer colher a colheita do coração 

humano, que é mais difícil do que a terra, no mesmo dia em que você a semeou? 

66 Você também deve saber que assim como existem diferenças no solo material, também existem 

diferenças nas pessoas. Muitas vezes você semeará, e quando já tiver perdido todas as esperanças de que 

sua semente venha à tona, você se surpreenderá porque a verá surgir, crescer e dar frutos. Em outras 

ocasiões, você pensará que semeou em campos férteis e não verá as sementes germinarem. Se você 

encontrar um solo tão duro que resista a seus esforços, deixe-o comigo e eu, o Divino Homem da Terra, o 

farei frutificar. 

67 Falo-lhe em alegoria para que você possa manter meus ensinamentos em sua memória. Não quero 

que vocês se sintam órfãos sem herança depois de 1950. Se Minha voz estiver então em silêncio, muitos 

continuarão a desejar-Me. Mas minha voz não será mais ouvida nesta forma. - Haverá um momento de 

fraqueza para o povo, quando homens e mulheres ficarão perplexos. Quando sua confusão atingir seu 

auge, farei sentir minha presença em toda a sua glória. Então todos que estiverem preparados abrirão seus 

olhos e conhecerão a verdade do Meu ensinamento. Estes serão aqueles que Me verão e darão testemunho 

de Minha Presença entre vocês. 

68 Estou preparando vocês para estes tempos, pois quando não ouvirem mais Minha Palavra, as 

tentações assaltarão seus corações e aproveitarão suas fraquezas para mostrar-lhes muitas maneiras. Você 

deve então usar sua memória para procurar por Minha Palavra e manter os livros que estão sendo escritos 

para que você possa encontrar ali a coragem que falta ao seu espírito. Então você entenderá que está 

vivendo na época da purificação. 

69 Você ainda é fraco, mas será forte novamente. Pois nessa época haverá governantes que tremem 

perante a autoridade do Meu povo. Quando esses eventos ocorrerão? Quando este povo aumenta sua 

espiritualização e o desdobramento de seus dons espirituais atinge um alto grau. Então circularão rumores 

de sua autoridade. Estes rumores irão de nação em nação, e será quando aquele novo faraó aparecer que 

tentará escravizá-lo sem alcançá-lo; pois este será o tempo da liberdade do espírito na Terra. Meu povo 

atravessará o deserto de calúnias e injustiças; mas não se curvará à dor e seguirá seu caminho passo a 

passo, e no tesouro de seu espírito levará consigo o ensinamento do único livro revelado aos homens em 

três séculos - a luz dos três Testamentos, que são a Lei, o Amor e a Sabedoria de Deus. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 114  
1 Sempre que esta humanidade duvidosa, descrente e materialista encontra uma revelação divina ou 

o que ela chama de milagre, ela imediatamente procura razões ou evidências para mostrar que não há 

trabalho sobrenatural, nem houve tal milagre. Quando aparece uma pessoa que mostra uma capacidade 

espiritual incomum, ela experimenta o ridículo, a dúvida ou a indiferença de silenciar sua voz. E quando a 

Natureza, como instrumento de Minha Divindade, pronuncia sua voz de justiça e seus gritos de alarme aos 

homens, eles atribuem tudo ao acaso. Mas nunca a humanidade foi tão insensível, surda e cega a tudo o 

que é divino, espiritual e eterno como nestes tempos. 

2 Milhões de pessoas se autodenominam cristãos, mas a maioria delas não conhece o ensinamento de 

Cristo. Eles afirmam amar todas as obras que fiz como ser humano, mas em sua maneira de acreditar, 

pensar e olhar para as coisas eles provam que não conhecem a essência de Meu ensinamento. 

3 Ensinei-lhes a vida do espírito, revelei-lhes as faculdades que estão nela; para isto vim ao mundo. 

4 Curei os doentes sem nenhum remédio, falei com os espíritos, libertei os possuídos de influências 

estranhas e sobrenaturais, converti-me com a natureza, transformei-me como ser humano em um ser 

espiritual e como ser espiritual em um ser humano novamente, e cada uma destas obras sempre teve o 

objetivo de mostrar-lhe o caminho para o desenvolvimento do espírito. 

5 O verdadeiro conteúdo espiritual de Meu ensinamento foi ocultado pelos homens a fim de mostrar-

vos, ao invés disso, um Cristo que nem sequer é uma imagem d'Aquele que morreu para dar-vos vida. 

6 Hoje você está experimentando o resultado de sua distância do Mestre que lhe ensinou. Você está 

cercado pela dor, deprimido por sua pobreza, atormentado pela ignorância. Mas chegou o momento em 

que as habilidades e os dons que estão adormecidos no homem despertam e proclamam como 

anunciadores que um novo tempo amanheceu. 

7 As comunidades religiosas, a ciência e a justiça dos homens procurarão impedir o avanço daquilo 

que para eles é uma influência estrangeira e prejudicial. Mas não haverá poder que possa deter o despertar 

e o progresso do espírito. 

8 O dia da libertação está próximo. 

9 Também neste tempo eu tive Meus profetas, como tive em tempos passados. Cada porta-voz tem 

sido um profeta, pois através de sua boca eu lhe falei do que está por vir. 

10 Minha Palavra nesta Terceira Era, coletada em escritos, contém muitas profecias para a 

humanidade de amanhã. Eu lhe predisse o que acontecerá quando muitos anos tiverem passado, e lhe falei 

de provações que ocorrerão em outras épocas. Para provar-lhes a verdade de Minhas profecias, eu lhes dei 

algumas que vocês já viram acontecer. Portanto, entre este povo há corações de fé inabalável que 

experimentaram o cumprimento de Minha Palavra com admiração e alegria. 

11 Não apenas o portador da voz durante Minha manifestação é um profeta neste tempo. Quando este 

povo eleva seu espírito, quando Me escuta, sentiu o despertar de seus dons espirituais adormecidos e se 

tornou um profeta. Alguns vêem, outros ouvem, e outros ainda divinizam. 

12 O Mestre diz a você: Preparai-vos, desdobrai vossos dons espirituais, pois eles vos guiarão no 

caminho da luz, para que vossas obras, palavras e pensamentos possam sempre carregar a essência que 

vem da verdade. 

13 A história tem preservado os nomes dos profetas da antiguidade, muitos dos quais predisseram os 

tempos que você está vivendo atualmente. De Joel a John, eles predisseram a história da humanidade para 

você. 

14 Esses nomes serão lembrados novamente quando as nações despertarem gradualmente para a 

verdade que aqueles enviados por Mim já haviam revelado a vocês. 

15 Hoje eu lhes digo que as profecias de Meus novos ensinamentos se unirão às profecias de tempos 

anteriores, pois todas elas falam a vocês como uma revelação. 

16 Bem-aventurados os filhos deste tempo que em sua fé, zelo e amor pelo Pai se assemelham aos 

profetas anteriores, pois pela boca deles Meu Espírito falará ao povo deste tempo e dos tempos vindouros. 

17 Não se envergonhe quando lhe digo que seus nomes não ficarão na história. Se você já é humilde, 

saberá demonstrar misericórdia com sua mão direita e cuidará para que a esquerda não saiba. 
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18 Orem, povo, deixem que a luz de Minha Palavra os ilumine para que a luz de sua consciência 

possa guiá-los em todos os seus caminhos. 

19 Hoje vos chamei herdeiros de Minha glória, porque estais destinados a possuir Meu reino. 

20 Quando você saiu de Mim, foi dotado de todas as qualidades necessárias para percorrer o vasto 

caminho da vida e retornar ao ponto de partida. Nenhum desses presentes foi adquirido no caminho, tudo 

foi possuído pela alma desde sua origem. A consciência é inata na alma, é leve. Sem cessar, ela a 

aconselha a adquirir méritos para ajudá-la a retornar ao Pai. 

21 Às vezes a alma se afasta do caminho, depois a encontra novamente; por um curto período de 

tempo avança rapidamente, e depois se mantém novamente. A razão para isto é que não há mais caminho e 

não há caminho com mais provas do que o do desenvolvimento da alma. 

22 Quanto mal aconteceu àqueles que acreditam que podem alcançar o reino espiritual do céu no 

momento da morte! Estas almas são incapazes de ver além do que criaram em sua imaginação nesta vida. 

23 Quando Dimas, reconhecendo o poder de Jesus, confessou de sua cruz sua fé na divindade de 

Cristo e humildemente pediu-Lhe que se lembrasse de um pecador, prometeu levá-lo ao Paraíso naquele 

mesmo dia, vendo como aquele homem alcançou a purificação naquele momento através do 

arrependimento, pela fé e pela dor. 

24 O Mestre quis fazer compreender que, quando a alma se purifica, ascende a regiões de paz e luz, 

das quais pode cumprir aquela missão de amar seus irmãos e irmãs, inspirada pelo amor do Pai, que é a 

única escada espiritual que existe para alcançar o Reino perfeito. 

25 Todos vocês têm o direito de possuir Meu Reino, todos vocês estão destinados a vir até Mim - 

mesmo que sejam os maiores pecadores e imperfeitos - tão logo, como Dimas, através de seu amor e fé, 

através de sua humildade e esperança, vocês tenham alcançado esse mundo de paz. A partir daí você 

começará a oferecer a seu Deus aquelas obras que são a perfeita homenagem do Espírito ao Pai que o criou 

com tanto amor e o destinou a viver com Ele na perfeição. 

26 Não deserdei ninguém, em todos eles estão os dons que um dia os farão arrepender-se de ter 

pecado, de ter ofendido Mim, e mais tarde estes os inspirarão para as maiores obras. 

27 Mais uma vez eu me revelo entre vocês. Cada alma é um templo do Senhor, cada mente é uma 

morada do Altíssimo, cada coração é o santuário do Pastor Divino que conduz Suas ovelhas à vida eterna. 

O Senhor busca as almas com Sua justiça e purifica os pensamentos com Sua luz. 

28 Em verdade vos digo que não sou um visitante, mas sou o eterno habitante de vossa alma, sou a luz 

e a vida presente dentro de vós. Quem poderia extinguir Minha luz em seu espírito? Portanto, deixe que 

esta estrela brilhante se revele em seu caminho. 

29 Oh, se ao menos as pessoas seguissem Minha Vontade tomando Jesus como modelo, que na Terra 

só fez a Vontade de Seu Pai Celestial - quão grandes e belas seriam as manifestações de seu espírito em 

obras, em palavras ou pensamentos! 

30 Estou preparando Minha morada dentro das pessoas - tanto naqueles que Me amam quanto 

naqueles que não Me conhecem, para que Minha luz possa ter sua alma como seu reino. Conheça minha 

luz que se tornou revelação e ensinamento. É a mensagem do Consolador prometido, aquela que eu 

anunciei a vocês que Ele viria. O tão esperado está agora aqui, Ele está apenas esperando que o coração 

adormecido dos homens desperte para brilhar neles como a luz de um novo amanhecer. Então você 

perceberá que, apesar do tempo que passou nesse meio tempo, a verdade ainda é a mesma, porque é 

imutável. A verdade é Deus, e você pode encontrar prova disso na natureza, uma das muitas expressões de 

seu Criador. E assim como eu me mostro através da natureza, também quero me revelar em você. 

31 Humanidade, acorde! Entendam a palavra d'Aquele que estava por vir, e que agora está entre 

vocês! Aquele que alimenta as almas está agora aqui. Aquele que ilumina o caminho de sua evolução está 

atualmente enviando Sua luz do alto, usando o cérebro humano para traduzir as inspirações divinas em 

palavras - palavras que alcançam o coração aflito, a alma desnorteada, os doentes e os famintos. Aquele 

que recebe esta luz em sua alma vê seus poderes aumentados. Meu poder divino move o universo e vem 

até você como uma carícia. Cada uma destas mensagens é um pensamento de seu Senhor. 

32 Pessoal, eu os salvarei e farei com que vocês se tornem o transmissor perfeito que melhor expresse 

minha vontade. Ó discípulos que Me ouvem nestes momentos, se vocês não conseguem entender tudo, ao 

menos sintam este amor, este brilho de vida que vem a vocês. Minha luz o salvará neste momento. 
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33 Que grandeza poderia ter o humano sem o divino? É a minha luz que embeleza tudo o que existe. 

Deixe-o brilhar em seu ser e em suas obras, e você sentirá a felicidade de viver em Meu seguimento. 

34 Perceba que embora eu seja "a Palavra", eu não sou apenas Palavra, mas também ação. Eu lhe dei 

provas disso quando me tornei humano para viver com você e para ser um exemplo para você. Eu me 

tornei homem na verdade, mas aquele corpo, quando foi formado, não cometia o menor pecado e não tinha 

a menor mancha. Foi um verdadeiro templo de dentro do qual surgiu a "Palavra de Deus". Aquele que 

levantou os humildes e curou os doentes com uma palavra - Aquele que abençoou as crianças e se sentou à 

mesa dos pobres é Aquele que agora vem é a mesma "Palavra". É a Luz da Verdade que você viu aparecer 

no Oriente e cujo brilho agora ilumina o Ocidente. Hoje eu não pareço encarnado em um ser humano, eu 

me manifesto através de seres humanos preparados por Mim, que nascem para cumprir esta tarefa. Em 

verdade vos digo, aqueles através dos quais vos dei minha palavra, preparei-me para ela antes mesmo de 

virem à terra. Depois os guiei desde seu nascimento, e agora que os estou usando, continuo a treiná-los. 

35 Quero falar-lhes sobre muitos assuntos espirituais, mas vocês ainda não podem entendê-los. Se eu 

lhe revelasse o tipo de casa para onde você desceu na Terra, você não seria capaz de compreender como 

viveu em tais lugares. Hoje você pode negar que conhece as esferas espirituais, porque enquanto sua alma 

estiver encarnada, o conhecimento de seu passado é-lhe proibido, para que ele não se torne vaidoso nem 

deprimido, nem desesperado diante de sua nova existência, na qual deve recomeçar como em uma nova 

vida. Mesmo se você quisesse, não conseguiria se lembrar; eu só lhe permito manter uma indício ou 

intuição do que lhe revelo para que você possa perseverar na luta da vida e suportar de bom grado as 

provações. 

36 Você pode duvidar de tudo o que eu lhe digo, mas essa esfera espiritual era realmente sua casa, 

desde que você fosse espírito. Vocês eram habitantes daquele lugar onde não conheciam sofrimento, onde 

sentiam a glória do Pai em seu ser, pois não havia nenhuma falha nele. Mas você não tinha mérito e por 

isso era necessário que deixasse aquele céu e descesse ao mundo, para que sua alma pudesse ganhar aquele 

reino através de seu esforço. Mas cada vez mais você afunda moralmente até se sentir muito distante do 

Divino e do espiritual, sua origem. 

37 Minha - a voz do Mestre - sempre falou com você para ensiná-lo; você o reconheceu por sua 

natureza amorosa. Mas quando você se agarrou a seus defeitos, a dor, como professor implacável, o fez 

tomar consciência de sua desobediência. Um espinho hoje e outro amanhã - assim uma grinalda de 

experiência dolorosa se formou gradualmente em sua testa. Por que vocês não aprendem amor comigo e se 

deixam guiar pelas minhas instruções, que não machucam ninguém, mas sim tornam seus corações 

amáveis quando lhes dizem: "Amai-vos uns aos outros"? Aquele que ama seu semelhante ama o Pai que 

está nele. 

38 Eu te amava antes de você existir, eu te acariciava em Mim, e quando você nasceu, eu te fiz sentir 

minha ternura Divina. Se você ama seu Pai também, deve amar seus irmãos maiores e menores, sabendo 

que todo ser humano que existe está lá porque Deus quis, e que toda criatura é a forma (visível) de um 

pensamento divino. Lembrem-se, além disso, que vocês não são apenas irmãos e irmãs de homens, que há 

muitas criaturas que, embora sem espírito, são seus irmãos e irmãs, e a quem vocês podem chamar de 

menor, mas que, portanto, não deixam de ter para seu Pai o mesmo que os criou. Conheça seu lugar no 

meio da vida para que você possa cumprir devidamente sua tarefa. 

39 Quando a luz do Meu ensinamento for aceita em verdade por seu espírito, você desejará o céu 

muito mais do que deseja agora pelos bens da terra. Aquele que anseia pelas virtudes do céu para alcançar 

a ascensão de seu espírito, sente uma chama interior que o ilumina e ouve dentro de si um hino de amor 

por seu Pai. É esta luz que faz você sentir a presença d'Aquele que habita em você e que lhe mostra o 

caminho mais curto que leva à Terra Prometida, removendo-o assim daqueles caminhos onde os homens 

deixaram traços de dor ao longo dos tempos. 

40 Uma vez, quando eu estava entre meus discípulos e minha partida já estava próxima, eu lhes disse 

em certa ocasião: "Eis que em breve não mais Me terás entre vós, pois irei para o Pai de quem eu vim". A 

você digo agora: Aja como eu ajo e o céu será seu, mesmo por menos do que eu fiz - se você quiser. 

41 Entrai na luz desta eterna aurora, para que não vejais mais a noite, pois nenhuma escuridão pode 

aparecer na alma dos iluminados, daqueles que têm ouvido os Meus ensinamentos. Como a noite é a alma 
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do materializado, como o amanhecer é a alma daquele que aspira à espiritualização. Deixe sua alma 

revelar sua luz, que é como se você deixasse brilhar a minha. 

42 Sejam professores do que lhes ensinei, mas antes sejam surdos à voz das tentações, ao barulho 

mundano das frivolidades e vaidades. Ouça Minha voz em silêncio e você receberá Minha mensagem. 

43 Ninguém se perderá; alguns chegarão mais cedo no caminho que lhes mostrei, e outros chegarão 

mais tarde nos caminhos que seguem. Em todas as religiões, o homem pode aceitar aquele ensinamento 

que ele precisa para se tornar bom. Mas se ele não conseguir isso, então ele culpa a religião que professa e 

continua sendo quem sempre foi. Cada religião é um caminho; algumas são mais perfeitas que outras, mas 

todas visam o bem e se esforçam para chegar até o Pai. Se algo não lhe satisfaz nas religiões que você 

conhece, não perca a fé em Mim. Caminhe no caminho da caridade e você encontrará a salvação, pois Meu 

caminho é iluminado pelo poder do amor. 

44 É assim que eu preparo Minha morada, Meu templo. Quando falo de Minha morada, não falo de 

seu corpo, mas de sua alma, pois construo esta casa sobre alicerces eternos, não sobre aquilo que é 

perecível. 

45 Muitos chegaram a esta manifestação famintos por esta Palavra de Vida, enquanto outros ainda 

não compreendem estas palavras de ensino. Estes eu toco para que tenham fome e sede de amor e 

busquem Minha luz. 

46 humanidade, eu vejo que você teme a tempestade que o assola. Não o temam, pois eu o acalmarei, 

desde que acreditem em Mim e escutem a Minha voz. Se você ainda não sabe como ouvir em silêncio, 

venha aprender de Mim quem lhe ensina através destes órgãos de compreensão preparados, ou espere que 

esta mensagem lhe chegue de espírito em espírito. Esta mensagem tem luz para todas as religiões, para 

todas as seitas e denominações, e para as várias maneiras de liderar os homens. Mas o que vocês fizeram 

com a Minha Palavra, discípulos? É assim que você quer que a árvore floresça? Permitam que floresça, 

pois eles anunciarão que dará frutos mais tarde. Por que você esconde estas mensagens e não traz ao 

mundo a surpresa desta nova época com esta Boa Nova? Por que você não ousa dizer ao mundo que a voz 

de Cristo ressoa entre vocês? Fale e testemunhe minha instrução através de suas obras de amor; pois se 

alguns fecharem seus ouvidos para não ouvi-lo, outros os abrirão, e sua voz será tão doce e melodiosa para 

eles como a canção do rouxinol. 

47 Minha palavra deste tempo não apagará as palavras que lhe dei na Segunda Era. Épocas, séculos e 

épocas passarão, mas as palavras de Jesus não passarão. Hoje eu explico e revelo a vocês o significado do 

que eu lhes disse então e que vocês não entenderam. 

48 Eu sou o mesmo semeador de antigamente; hoje planto e amanhã colherei os frutos, mas Minha 

Verdade é a mesma de todos os tempos. Você não só vive do pão da terra, mas também dos Meus 

ensinamentos. Seu corpo afundará no ventre da terra, mas à sua alma direi: "Levanta-te e anda, volta para 

teu Pai". 

49 Minha "Palavra" já se tornou homem em outro momento para ensiná-lo pelo exemplo a amar você; 

pois se eu tivesse ensinado somente pela palavra, o mundo teria dito: "Somente palavras, sem ações". Eu 

estava entre vocês para ensiná-los, pois era para isso que eu tinha vindo fazer. O que eu poderia aprender 

de homens que eu não conhecia? Nada. Eu dediquei essa vida à humanidade. Nos templos, eu era leve 

entre os professores da lei. Três anos antes de deixar a terra novamente, comecei a ensinar os homens nos 

campos, nas margens do mar ou dos rios, nos mercados. Falei com todos, a ninguém neguei meus 

ensinamentos. 

50 Hoje você me diz: "Mestre, o mundo ainda é o mesmo apesar de Seu sacrifício, Sua Palavra e Seu 

sangue derramado". É verdade, os homens derramaram seu sangue até que a terra ficou encharcada com 

ele. Não tem sido por amor, mas por ganância, por malícia. Eles derramaram o sangue de seus semelhantes 

que eles não amam. 

51 Muitos fazem uma imagem de Mim e a cobrem com seda, ouro e pedras preciosas, enquanto 

deixam os pobres morrerem de fome e frio; mas Meu plano Divino é mais forte do que a dureza de 

coração dos homens e acontecerá. Ai daqueles que mentem! Seria melhor para eles confessarem sua culpa 

em vez de se sentirem melhor do que outros, pois sua consciência não os deixará sozinhos nem mesmo 

durante o sono. Aqueles que tentam cobrir suas manchas de vergonha com o manto da hipocrisia são 

túmulos caiados de branco que abrigam a decadência dentro deles. Ai de vós, escribas e fariseus 
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hipócritas! Se você quiser caminhar nos caminhos do Senhor, faça o que Meu ensinamento ensina, tome-

me como exemplo, pegue sua cruz e siga-me. 

52 Meus filhos, vocês acham algo ruim em Minha mensagem? Estou lhe prejudicando com esta 

palavra que contém apenas amor por todos? Estude-o e você não encontrará nada de injusto nele. 

53 Esta mensagem, que lembrará o tempo em que eu me fiz conhecido, será preservada por escrito e 

muitos virão e lembrarão o quanto eu estava perto deles. Mesmo na Segunda Era, enquanto eu estivesse 

com eles, Meus apóstolos não me amavam tanto quanto depois de minha partida. Enquanto estiveram 

comigo, não deram suas vidas por mim; depois deram tudo o que tinham por amor ao seu Mestre. Quando 

a voz de Jesus não foi mais ouvida, só então os discípulos sofreram, desejando Me ter novamente com 

eles, e nunca mais Me amaram como na época. A razão era que eu já reinava em seus corações. De acordo 

com a minha vontade, isso também acontecerá com você. 

54 Você pode reconhecer Minha presença pela paz que você sente em sua alma. Ninguém além de 

Mim pode lhe dar a verdadeira paz. Um ser espiritual da escuridão não poderia dá-lo a você. Eu lhes digo 

isto porque muitos corações temem as armadilhas de um ser sedutor ao qual as pessoas deram vida e forma 

de acordo com sua imaginação. 

55 Como a existência do Príncipe das Trevas tem sido interpretada erroneamente! Quantos, afinal, 

acreditaram mais no seu poder do que no meu, e quão longe da verdade as pessoas estiveram! 

56 O mal existe, todos os vícios e pecados vieram dele, ou seja, aqueles que fazem o mal sempre 

existiram, tanto na Terra como em outros lares ou mundos. Mas por que você personifica todo o mal 

existente em um único ser, e por que você o contrasta com a divindade? Pergunto a vocês: O que é um ser 

impuro diante do Meu poder absoluto e infinito, e o que seu pecado significa diante da Minha perfeição? 

57 O pecado surgiu no mundo. Quando os espíritos saíram de Deus, alguns permaneceram no bem, 

enquanto outros, desviando-se deste caminho, criaram outro, o do mal. 

58 As palavras e as parábolas que em tempos anteriores foram dadas a você em alegorias como 

revelação foram erroneamente interpretadas pela humanidade. O conhecimento intuitivo que os homens 

tinham do sobrenatural foi influenciado por sua imaginação, e assim eles gradualmente se formaram em 

torno do poder das ciências do mal, cultos, noções supersticiosas e mitos que persistiram até seus dias. 

59 Os demônios não podem vir de Deus; você os concebeu com sua mente. A idéia que você tem 

sobre aquele ser com o qual você constantemente se opõe a Mim é falsa. 

60 Eu vos ensinei a observar e rezar para que vocês possam se libertar das tentações e más 

influências, que podem vir tanto de seres humanos como de seres espirituais. 

61 Eu lhe disse para subordinar o espírito à carne, porque esta última é uma criatura fraca que corre o 

perigo constante de cair se você não tomar conta dela. O coração, a mente e os sentidos são portas abertas 

através das quais as paixões do mundo afligem a alma. 

62 Se você imaginou que os seres das trevas são como monstros, eu os vejo apenas como criaturas 

imperfeitas que estico a mão para salvar, pois eles também são Meus filhos. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 115  
1 Eu vos recebo, povo amado, e em vós, humanidade, que é Minha filha. Neste tempo em que me 

faço conhecido através do órgão da mente do homem, estou lhe dando forças para que possa voltar ao 

caminho da perfeição, melhorar sua conduta de vida e sentir em seu próprio coração o eco de Minha voz 

Divina. Estou trabalhando em você neste momento favorável para isto, para que você levante seu espírito, 

que hoje está adormecido, para que você torne seu coração sensível. Pois não quero estar nele apenas 

como um visitante de passagem, mas como um eterno habitante, pois nele construireis o Meu templo 

precisamente de acordo com a Minha vontade. 

2 Eu sou a mesma "Palavra Divina" que na Segunda Era se manifestou numa forma corpórea 

chamada Jesus, que viveu com você e lhe trouxe a mansidão de Sua Palavra contida em Seu exemplo 

perfeito. Agora faço uso dos instrumentos humanos que preparei e que foram predestinados antes de seu 

nascimento para o cumprimento desta sublime missão. 

3 Eu lhe disse que esta terra não é sua verdadeira pátria, pois houve realmente um tempo em que 

você tinha o céu como sua morada e estava com o Pai Celestial. Quando você ainda não tinha descido a 

este planeta, estava no lar espiritual onde tudo é luz e verdade. Mas você não imprimiu firmemente essa 

impressão em sua alma, e é por isso que sua memória lhe falha e você não se lembra de nada dessa vida, 

de sua estada no que você chama de Céu, que não corresponde ao que você imagina com base em sua 

mente neste mundo que você chama de Terra. 

4 Antes de sua criação você estava em Mim; depois, como criaturas espirituais, você estava no lugar 

onde tudo vibra em perfeita harmonia, onde está a essência da vida e a fonte da verdadeira luz da qual eu o 

alimento. 

5 A dor não foi criada pelo Pai. Nos tempos em que vos falo, não tínheis motivos para suspirar, não 

tínheis nada de que vos queixar, sentistes o céu dentro de vós mesmos, pois em vossa vida perfeita fostes o 

emblema dessa existência. Mas quando você saiu daquela casa, eu dei uma peça de roupa ao seu espírito e 

você se afundou cada vez mais. Então sua alma se desenvolveu passo a passo até chegar ao plano de 

existência onde você está agora e onde a luz do Pai brilha. 

6 Eu sou o Mestre do amor; portanto, se você não andar nos Meus caminhos e amar as pessoas com 

o amor que lhe ensinei, a dor lhe sobrevirá por causa de sua desobediência. Assim, você ganha mais 

experiência com cada novo caso. 

7 O ser humano como criatura de Deus é irmão de todas as criaturas deste e dos outros mundos, pois 

cada forma de vida é um pensamento do Pai em diferentes manifestações. Como você é dotado de razão, 

entenda que você faz parte desta criação e, neste sentido, irmãos e irmãs de todos os seres, e você deve ser 

claro de forma consciente sobre a posição que ocupa na criação, no plano divino e no concerto universal. 

Por que você não age de acordo com a missão que eu lhe revelei? Sejam apóstolos de Meu ensinamento, 

com o claro conhecimento de que vocês devem evoluir de etapa em etapa. Tende piedade de vós mesmos, 

aproximai-vos o mais rápido possível do caminho da salvação, que não é outro senão o do amor perfeito 

contido neste simples ensinamento: "Amai a Deus mais do que todas as coisas criadas, e vosso próximo 

como a vós mesmos". 

8 Ensine seus irmãos não apenas com palavras, mas com suas obras de amor. Embora eu seja "A 

Palavra" do Pai, eu me tornei homem na Segunda Era para ensiná-los com 

Para ensiná-los, por meu próprio exemplo, a obedecer às leis divinas. Pois se eu tivesse lhe ensinado 

somente com minhas palavras, você teria dito: "Ele falou e não realizou um único trabalho". Portanto, 

entre meus discípulos sempre fui como Mestre. 

9 Guarde meus ensinamentos e exemplos divinos, eles serão como uma equipe amanhã. Pergunte-me 

nestes momentos em que me faço conhecido através do Porta-Voz, e se seus pedidos forem nobres e 

justos, eu os ouvirei. Mas se você perguntar sem motivo, saiba que eu lhe darei apenas o que você deve 

receber. Ofereçam-Me adoração espiritual e não sejam como aqueles que constroem templos e altares 

cobertos de ouro e pedras preciosas, que realizam longas peregrinações, que se castigam com açoites 

cruéis e cruéis, que se prostram com orações labiais e litanias de oração e, no entanto, não têm sido 

capazes de entregar seus corações a Mim. Eu os aconselhei sobre a consciência e, portanto, lhes digo: 

Aquele que fala e fala do que fez e trombeta não tem mérito com o Pai Celestial. 
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10 Se você quiser caminhar nos caminhos retos do Senhor, faça o que lhe ensinei em Minha Palavra, 

Meus exemplos e com Meu amor. Seja humilde, pague o mal com o bem, não se importando com a 

ingratidão humana. Pegue sua cruz com paciência e siga-me. 

11 Eu, "a Palavra", me tornei humano na Segunda Era para lhes mostrar Meu Divino Amor. Eu não 

desdenhei de viver entre vocês em carne humana. Eu queria ser uma criança desta humanidade para me 

sentir mais ligada a ela e para que ela pudesse me experimentar mais de perto. Aquela mulher que ofereceu 

seu ventre para que em seu "A Palavra" pudesse se tornar homem era, por causa de sua pureza e inocência, 

o templo digno para cujo bem eu a havia escolhido como mãe humana. Maria foi a flor de uma geração 

preparada pelo Senhor muitas gerações antes de nascer. 

12 O amor materno, cuja essência e ternura estão no Pai, encarnado em Maria, aquela Virgem que foi 

uma flor de pureza e inocência. 

13 Maria como mulher é a encarnação da Mãe universal, é o amor materno que existe em Minha 

Divindade e que se tornou mulher para que houvesse uma luz de esperança na vida dos homens. Maria 

como Espírito é a Ternura Divina que veio à Terra para chorar pelos pecados da humanidade. Suas 

lágrimas se misturavam com o sangue do Filho para ensinar os homens a cumprir seu dever. Na 

eternidade, seus braços abertos esperam amorosamente a chegada de seus filhos. 

14 Desde o início da humanidade, a vinda do Messias foi profetizada a você; Maria também foi 

anunciada e prometida a você. 

15 Aqueles que negam a maternidade divina de Maria julgam erroneamente uma das mais belas 

revelações que a Divindade deu ao homem. 

16 Aqueles que reconhecem a divindade de Cristo e negam a Maria não sabem que se privam da 

posse da mais terna e adorável característica que existe em Minha Divindade. 

17 Quantos são os que pensam conhecer as Escrituras e ainda não sabem nada porque não entenderam 

nada; e quantos são os que, apesar de sua opinião de que descobriram a linguagem da criação, vivem no 

erro! 

18 O espírito maternal é amorosamente ativo em todos os seres, você pode ver sua imagem em todos 

os lugares. Sua ternura divina caiu como uma semente abençoada no coração de todas as criaturas, e cada 

reino da natureza é um testemunho vivo disso, e o coração de cada mãe é um altar erguido diante desse 

grande amor. Maria era uma flor divina, e o fruto era Jesus. 

19 Tornei-me homem naquela criatura, uma obra-prima do amor de Deus, a fim de revelar os grandes 

mistérios de Meu reino aos homens, falando-lhes com obras e palavras de amor. 

20 Tudo sobre Cristo falou porque Ele é a "Palavra Eterna", a mesma que você está escutando. 

21 Amados discípulos, estudem meus ensinamentos com amor e boa vontade, e vocês acabarão 

compreendendo tudo o que lhes revelei ao longo dos tempos. 

22 Em verdade vos digo que vós e todos aqueles que chegarem ao fundo deste trabalho serão os 

verdadeiros intérpretes das escrituras. 

23 A história de Meu povo está cheia de sinais e maravilhas que inflamaram a fé dessas multidões na 

existência e no poder de Deus - o Deus vivo, invisível e verdadeiro. 

24 O testemunho do que as pessoas viram e experimentaram ficou na história e foi registrado em 

escritos que todas as gerações conheceram até seus dias. Mas esses testemunhos já chegaram a pessoas 

sem fé e sem preparação espiritual, que, para acreditar, acham necessário ponderar, ponderar e ponderar, e 

submeter tudo à sua ciência, sua razão e lógica. Essas pessoas duvidaram, outras ficaram confusas, 

algumas negaram e outras zombaram. 

25 É natural que aqueles que tentam encontrar a verdade divina, procurando-a com os olhos ou com 

suas mentes limitadas, não dêem três passos sem tropeçar ou cair em um abismo. Somente o espírito pode 

encontrar o caminho para a verdade. 

26 É necessário que eu lhes diga que o testemunho das pessoas que Me seguiram era verdadeiro; 

aquilo que eles legaram à posteridade estava correto. Eles apresentaram os ensinamentos que haviam 

recebido com sua fé simples e inocente - como eles viram e compreenderam tudo o que havia acontecido. 

27 Todos aqueles eventos, obras e provas dos quais os antigos falam a você contêm uma verdade, 

uma luz, uma revelação. Eles acreditavam sem investigar porque testemunharam os eventos. Cabe a você 

chegar ao fundo das coisas e depois acreditar a fim de extrair o conteúdo espiritual do que lhe foi revelado. 
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28 Tudo tem uma explicação tão simples e óbvia. Mas volto a lhes dizer que, para encontrá-lo, o 

espírito deve progredir em pensamento profundo. 

29 Grande será o espanto desta humanidade materializada quando até mesmo sua ciência e suas 

observações lhe provarem a verdade de muitos daqueles eventos que ela não quis aceitar. Então dirá com 

surpresa: "Era a verdade". Mas tudo o que você chama de milagres hoje não é outra coisa senão a 

realização material de uma mensagem divina, uma mensagem cuja voz lhe fala incessantemente de algo 

que está além de seu planeta e além de sua mente, de algo que vem diretamente de Meu Espírito para o 

seu. 

30 Hoje Meu Pai está com você. Eu ouço suas petições, mesmo a mais leve de suas queixas. Quero 

que você aprenda a falar com seu Pai. Mas não pense que eu vim somente até você. Não, eu desci a todos 

os Meus filhos, pois o grito dessas pessoas chegou às alturas do céu como um grito de angústia, como um 

apelo à luz. 

31 Quando vocês recebem Minha Palavra nesta forma, vocês se perguntam interiormente se eu venho 

como Pai ou como Juiz. Então eu lhe digo que mesmo antes de ouvir Minha primeira palavra deste dia, 

sua consciência já lhe mostrou cada uma de suas transgressões e também cada uma de suas boas obras. 

32 Mas se eu deveria julgá-lo em Minha Palavra, por que você tem medo? Meu julgamento não vem 

do amor que lhes mostro? 

33 Eu o desperto para que as provas não o apanhem desprevenido, para que as tempestades e os 

redemoinhos deste tempo não o separem da luz. 

34 Certamente este é um momento de visitas, e por isso é necessário ser forte e equipado para não 

sucumbir. 

35 A vida na terra sempre foi acompanhada de provação e expiação pelo homem; mas nunca este 

caminho de desenvolvimento foi tão cheio de dor como agora, nunca o cálice foi tão cheio de amargura. 

36 Neste momento, as pessoas não esperam até a idade adulta para enfrentar a luta da vida. Quantas 

criaturas conhecem as decepções, o jugo, os golpes, os obstáculos e os fracassos da infância. Posso dizer 

ainda mais: nestes tempos, a dor do homem começa antes mesmo de nascer, ou seja, já no ventre de sua 

mãe. 

37 Grande é o dever de expiação dos seres que vêm à Terra neste tempo! Mas é preciso lembrar que 

todo o sofrimento que existe no mundo é obra dos homens. Há maior perfeição em minha justiça do que 

permitir que aqueles que semearam o caminho da vida com espinhos os colham agora? 

38 Eu sei que nem todos são igualmente culpados pelo caos que você está vivenciando. Isso é 

verdade, mas eu lhes digo que aqueles que não são os perpetradores da guerra são responsáveis pela paz. 

39 A vocês, pessoal, eu digo: tenham piedade de vocês mesmos e do próximo. Mas para que esta 

misericórdia seja efetiva, reconheça seus dons espirituais através do estudo de Meu Trabalho. Aquele que 

ama seu semelhante me ama, pois seu semelhante é meu filho muito amado. 

40 Você é um povo que eu preparo para a oração, para ensinar a verdade, para a cura. A vida, com sua 

miséria, suas dificuldades e amarguras, tornou-se como um deserto. Mas eu lhes digo para não ficarem 

parados ou perseverarem no deserto, pois assim não conhecerão a verdadeira paz. 

41 Tenha em mente o exemplo de Israel, como registrado na história, quando teve que vagar pelo 

deserto por um longo tempo. Eles lutaram para escapar do cativeiro e da idolatria do Egito, mas também 

para alcançar uma terra de paz e liberdade. 

42 Hoje, toda a humanidade é como o povo no cativeiro do faraó. Credos, doutrinas e leis são 

impostas às pessoas. A maioria das nações são escravos de outras que são mais fortes. A dura luta pela 

sobrevivência e o trabalho forçado sob os açoites da fome e da humilhação são o pão amargo comido hoje 

por uma grande parte da humanidade. 

43 Tudo isso causa cada vez mais um desejo de libertação, de paz, de uma vida melhor no coração das 

pessoas. 

44 O rugido da guerra, o sangue humano que é derramado, o egoísmo, a luta pelo poder e o ódio que 

dão frutos de mil maneiras despertam as pessoas de sua profunda letargia. Mas se este anseio de todos os 

Meus filhos os une em um ideal, assim como o povo de Israel se uniu no Egito sob a inspiração de Moisés 

- que homem, que ameaça, que poder poderia deter esses corações? Na verdade, ninguém, pois neste 
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desejo Minha luz estará, nesta luta Minha força estará presente, neste ideal Minhas promessas divinas 

serão efetivas. 

45 O mundo, para se libertar de suas correntes, precisa de um novo Moisés? Eu lhes digo que o 

ensinamento que lhes trouxe neste tempo é a luz que inspirou Moisés. É palavra de retidão e profecia, é 

poder que eleva os fracos, os tímidos, os covardes e o transforma em corajoso, resoluto, fervoroso. É a lei 

que guia e conduz no caminho da verdade; é o maná que se mantém vivo nos longos dias de 

vagabundagem, e finalmente é a libertação, é a paz, é o bem-estar dos homens de boa vontade. 

46 Vocês se sentem encorajados por Minha Palavra, povo, e como se um bálsamo milagroso estivesse 

escorregando em suas feridas, vocês se sentem fortalecidos, renovados, cheios de esperança para o 

amanhã. Portanto, pergunto-lhe: Você não acha que se levasse a mesma mensagem aos povos oprimidos 

da terra, faria o mesmo milagre neles? 

47 É por isso que vos digo repetidamente para se prepararem para não atrasarem o tempo em que 

poderão partir como mensageiros desta mensagem inspirada. Quando vos digo para se prepararem, é 

porque esta boa notícia deve ser espalhada de tal forma que não seja uma causa de dor, que não cause 

conflitos fratricidas ou que uma única gota de sangue seja derramada por causa disso. 

48 Minha mensagem é convincente, gentil, cheia de verdade. Ele toca o coração assim como a mente 

e convence o espírito. 

49 Escutem-me, estudem, ponham em ação, e vocês poderão construir brechas para as pessoas, para a 

fé, para a luz, para a liberdade e para a paz. 

50 Para isto eu lhes ensino a adoração perfeita da Minha Divindade. Quero que vocês entendam que 

só devem rezar para Mim, pois sou o Doador sem cuja vontade ou permissão nada acontece. 

51 Maria, sua Mãe Celestial, é a possuidora de dons e graças. Portanto, se sua elevação for baixa ou se 

sua elevação for insuficiente, torna-o indigno de falar comigo, reze a ela, procure sua ajuda e intercessão, e 

eu lhe digo sinceramente, desta forma suas petições chegarão rapidamente a Mim. 

52 Eu lhes dou estas explicações porque vocês transformaram as mentes de muitos justos em 

divindades que vocês pedem e adoram como se fossem deuses. Que ignorância, ó humanidade! Como os 

homens podem julgar a santidade e a perfeição de um espírito apenas por suas obras humanas? 

53 Sou o primeiro a lhe dizer para imitar os bons exemplos que seus irmãos e irmãs escreveram com 

suas obras, com suas vidas e suas virtudes, e também lhe digo que ao lembrá-los você pode esperar por sua 

assistência espiritual e influência. Mas por que você ergue altares para eles que servem apenas para 

insultar a humildade dessas almas? Por que os homens criam cultos em sua memória como se fossem 

Deus, e os colocam no lugar do Pai que esquecem, enquanto adoram seus irmãos? Que tristeza para eles 

tem sido a glória que você lhes deu aqui! 

54 O que os homens sabem de Meu julgamento sobre aqueles que eles chamam de santos? O que eles 

sabem sobre a vida espiritual desses seres ou sobre o lugar que cada um deles ganhou diante do Senhor? 

55 Que ninguém pense que com estas revelações eu quero apagar de seus corações os méritos que 

Meus servos ganharam entre vocês. Pelo contrário, saibam que a graça que encontraram comigo é grande, 

e que eu lhes concedo muitas coisas através de suas orações. Mas é necessário que você remova sua 

ignorância, da qual nasce o fanatismo religioso, a idolatria e a superstição. 

56 Se você sente que o espírito desses seres envolve sua esfera de vida, confie neles, pois eles fazem 

parte do mundo espiritual, para que eles e você, unidos no caminho do Senhor, possam realizar a obra da 

fraternidade espiritual - aquela obra que eu espero como resultado de todos os Meus ensinamentos. 

57 Eu lhe ensino nesta forma para que você possa realizar sua tarefa com um coração puro. 

58 Na verdade, esta existência é uma nova etapa de desenvolvimento para seu espírito, que deixou 

inacabado um trabalho que lhe foi confiado e que agora teve a oportunidade de avançar um pouco mais no 

caminho da perfeição. 

59 Eu, o Divino Mestre, também tive que voltar à humanidade porque meu trabalho daquela época 

permaneceu inacabado. Alguns rejeitam esta afirmação e dizem que a obra de Jesus foi concluída quando 

Ele morreu na cruz. Mas dizem isso porque esqueceram que eu anunciei e prometi a vocês meu retorno. 

Mas vocês, a quem agora estou revelando estes ensinamentos, devem entender que para Mim a 

reencarnação não é absolutamente necessária, pois em Meu Espírito está o poder de revelar-Me à 

humanidade de mil maneiras. Nem voltei em busca da perfeição de Meu Espírito. Se eu venho até você 
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agora, é apenas para continuar a lhe mostrar o caminho que o leva à Luz. Lembre-se que os profetas lhe 

disseram na Primeira Era: "Ele é o portão". Além disso, quando me tornei homem entre vocês, não lhes 

disse: "Eu sou o Caminho"? Não estou lhe dizendo agora: "Eu sou o cume da montanha que você está 

escalando"? 

60 Em verdade vos digo, eu sempre estive na perfeição. Hoje me dá alegria ver você caminhando em 

segurança no Meu caminho. Amanhã haverá uma alegria universal quando todos vocês viverem no lar 

espiritual que há muito esperava a chegada dos filhos do Senhor. 

61 Assim falo ao seu espírito porque sei que agora ele pode captar este ensinamento e dizer-lhe que 

não é uma criança desta terra, que só deve considerar-se um hóspede aqui neste mundo porque sua 

verdadeira pátria é espiritual. 

62 Tome esta palavra em seu sentido correto, pois de outra forma você poderia eventualmente pensar 

que Meu ensinamento é contra todo o progresso humano. Mas não seria justo atribuir tais erros a seu Pai, 

que só se esforça pela perfeição de seus filhos em seus diferentes caminhos de vida. 

63 O que persegue irreconciliavelmente Minha justiça é o mal, que assume várias formas no coração 

humano e às vezes se manifesta em sentimentos egoístas, em paixões básicas, em ganância imoderada e 

até mesmo como ódio. 

64 Discípulos, estudem cuidadosamente o que lhes digo agora figurativamente: a vida é uma árvore, 

seus ramos são inumeráveis, e destes ramos não há dois que sejam iguais, ainda que cada um cumpra sua 

tarefa. Se um fruto falha, ele é rejeitado da árvore, e se um ramo mostra um crescimento selvagem, ele é 

podado, pois apenas frutos da vida podem sair da árvore da vida. 

65 Em verdade vos digo, toda ciência que causou o mal e toda religião que não espalhou a verdadeira 

luz, podeis considerar como ramos e frutos pelos quais a seiva da árvore da vida não flui, porque eles 

foram repelidos por ela. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 116  
1 Vocês são as pessoas em quem mais uma vez coloquei Meu bom prazer, pois sempre que a dor era 

muito intensa com vocês, vocês levantaram seus olhos para Mim e me chamaram. 

2 Este é um tempo de provações; mas Minha Palavra, como um bálsamo divino, trouxe conforto e 

esperança à sua tribulação. Mas eu pergunto a vocês: Por que você chora, tem fome, está doente e carente? 

Por que você já dormiu? Por que você apagou de seu coração Minhas Palavras da Vida, que são alimento 

para sua alma? 

3 Você não estava preparado quando Minha Presença o surpreendeu, mas pelo menos pôde sentir-

Me quando se deu conta de que Minha Voz o chamava para lhe dar uma nova revelação. 

4 Em seu desejo de vir até Mim foi de grande utilidade para você que você era pobre em bens 

materiais. Mas não porque vocês voluntariamente renunciaram a eles para lutar pela espiritualização, mas 

porque meu amor atencioso os separou das riquezas sedutoras e supérfluas, para que vocês fossem livres 

quando eu batia às portas de seus corações. 

5 Quando você chegou a ouvir a Palavra pela primeira vez, o propósito espiritual da Minha 

manifestação lhe interessou pouco ou nada. O que seu coração almejava e me pedia eram apenas bens 

terrenos dos quais você sentia grande necessidade. Mas depois você tomou consciência de que os dons que 

seu Mestre distribuía abundantemente eram de natureza espiritual, e finalmente compreendeu que os bens 

da Terra nunca teriam o valor desses dons. 

6 Quando esta luz brilhou em suas mentes, vocês compreenderam a miséria das grandes nações, o 

sofrimento daqueles que, embora ricos e mestres do mundo, possuem tudo apenas na aparência. Você 

descobriu a falsidade do glamour, das mentiras, do esplendor e dos prazeres da vida. 

7 Você já experimentou a incapacidade das religiões de unir e renovar a humanidade, e a cada 

momento você testemunhou a desunião delas. 

8 Quando você viu um equilíbrio e uma confusão tão gravemente perturbados entre os homens, 

sentimentos de gratidão ao Pai brotaram de seu coração, pois quando você O ouviu naquele momento, 

encontrou em Sua Palavra um porto seguro para sua alma. 

9 Mas assim como você tomou consciência de todas estas verdades, é necessário que você também 

tome consciência da responsabilidade que tem para com seus semelhantes, pois você deve compreender o 

seguinte: Eu trouxe a paz que você desfruta e a luz que ilumina sua existência apenas para ajudar este 

povo? Não, meus ouvintes, meus dons de graça chegaram até vocês apenas como uma primícia ou como 

um adiantamento do que darei mais tarde à humanidade. Percebam por que eu lhes digo para vigiar em 

expectativa os sem-teto que virão em busca de sombra e de um lugar de refúgio. Seus corações não 

ficariam felizes se as pessoas que virão de outros povos encontrassem em seu meio um exemplo de 

caridade, de espiritualidade e paz? 

10 Esta será sua tarefa depois que eu tiver deixado de lhe dar minhas instruções. E assim como Elias 

foi meu precursor em espírito, também este povo será meu sucessor, que dará o melhor testemunho de 

suas vidas, palavras e obras que eu tenho sido entre vocês. 

11 Grande será sua satisfação quando você souber acolher com amor seus semelhantes e dar-lhes algo 

dos muitos que lhe confiei. Mas lembre-se de que sua dor será ainda maior se as pessoas estiverem 

batendo às portas de sua cidade e seus habitantes estiverem dormindo ou ocupados fazendo coisas inúteis. 

12 Não tenha excesso de confiança em suas ações, pois as tentações estão à sua espera, e pode 

facilmente acontecer que alguém que já avançou no caminho da espiritualização, através da ausência de 

um verdadeiro e elevado ideal, deseje retornar aos caminhos do prazer, ao materialismo egoísta, a uma 

vida de esperança. 

13 Digo-lhe isto para que você possa viver vigilantemente. Mas não pensem que Minha Lei tortura ou 

escraviza. É verdade que o passo das trevas para a luz, do mal para o bem, do mais baixo para o mais alto, 

muitas vezes é doloroso para o homem. Mas se ele então conseguir caminhar em segurança nos Meus 

caminhos, tudo que ele encontra em sua jornada pela vida é paz, pois para o espírito a prática da virtude 

não significa nenhum sacrifício. 

14 Quem dentre vocês poderia me dizer que eu não o instei a caminhar no caminho da virtude? Não 

quero me vangloriar dos benefícios que lhe concedi, mas peço-lhe que me diga se não fiz milagres a você 
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e a suas famílias, se não curei os doentes somente por causa de suas orações ou lágrimas, se não o libertei 

da morte quando você já estava à beira do abismo. Como eu poderia ter me abstido de fazer isso com você, 

sabendo que você precisará de muita fé e força para trilhar meu caminho? 

15 Eu vos trouxe Minha luz para que possais edificar-se em sua contemplação. Eu não o fiz para cegar 

seus olhos, nem para ferir sua alma. 

16 Percorrer o caminho com serenidade e deliberação para que não pareça mais curto do que 

realmente é, nem muito longe. Você só deve lembrar que as provações na vida são o caminho para 

alcançar a paz na eternidade da qual você é parte em virtude de seu espírito. Percorra este caminho em paz, 

com o verdadeiro ideal de perfeição, e você nunca o achará oneroso ou oneroso. Será para você como um 

daqueles passeios onde você vê um belo caminho diante de você, uma bela paisagem, e onde você quer 

que ele nunca termine. 

17 Se eu tivesse lhe dado tudo nesta vida, você não teria mais nenhum desejo de subir outro nível 

mais alto. Mas o que você não alcançou nesta existência você se esforça em outra, e o que você não 

alcança nessa, promete-lhe outra, mais elevada, e assim segue passo a passo por toda a eternidade no 

caminho interminável do desenvolvimento da alma. 

18 Quando você ouve Minha Palavra, lhe parece impossível que sua alma seja capaz de atingir uma 

perfeição tão grande; mas lhe digo que você só duvida do alto destino da alma porque só olha o que vê 

com seus olhos materiais: miséria, ignorância, maldade. Mas isto é apenas porque a alma está doente em 

alguns, paralisada em outros; outros estão cegos e alguns estão espiritualmente mortos. E diante de tal 

miséria espiritual, você deve duvidar do destino que a eternidade tem reservado para você. Assim você 

vive nesta época de amor pelo mundo e materialismo. Mas já a luz de Minha verdade chegou até você e 

dissipou a escuridão da noite de um tempo que já passou, e anunciou com seu amanhecer a chegada de 

uma era na qual a alma receberá a iluminação através de Minha instrução. 

19 Esta luz o libertará da ignorância, da falsidade. Quanta inverdade, quanta falsificação e engano 

serão expostos para sempre por seu brilho. Ai daqueles que falsificaram a lei. Ai daqueles que esconderam 

ou falsificaram a verdade. Eles não podem imaginar qual será seu julgamento. 

20 Minha Palavra exorta o mundo à reflexão, para que dele nasça o arrependimento e dele a 

renovação. Mas assim como a Palavra dada através destes porta-vozes o desperta e o move interiormente, 

assim também em outros países, em outras regiões, de outras maneiras, os emissários de Minha vontade se 

propuseram a fazer com que o povo se desse conta, para lembrá-lo da integridade de Minha Lei e da 

verdade de Minha Doutrina. Eles se prepararam à luz de Minha inspiração e, embora experimentem o 

ridículo e o desprezo, vão em frente passo a passo no cumprimento de sua tarefa. Eu lhe digo que estou 

guardando a recompensa deles para eles e chegará o momento em que eles também saberão o que você 

está recebendo agora. 

21 Nem todos os que andam pelas ruas e vielas falando dos acontecimentos de tempos passados e 

interpretando profecias ou explicando revelações são Meus mensageiros; pois muitos têm usado mal essas 

mensagens por vaidade, por amargura ou por interesse próprio humano para insultar e julgar, para 

humilhar ou ferir, e até mesmo para matar. 

22 É necessário que esta luz que tão amorosamente entrou em seus corações se propague de um ponto 

a outro da terra, para que os homens possam se lembrar que Cristo não faz mal, não humilha e muito 

menos traz a morte. Pois Ele é vida, pão, saúde, consolo, e tudo o que a humanidade necessita hoje em dia. 

23 Pessoal, eu já falei com vocês. Pensem em Minhas palavras, orientem-se para a ajuda deles, 

contempluem a vida e tudo o que os rodeia com esta luz que lhes dou, para que quando me ouvirem mais 

uma vez, eu possa encontrá-los mais conscientes e melhor preparados para cumprir sua missão. 

24 Falei com você o tempo todo em alegorias, mas agora você está no início de uma nova época na 

qual falarei com você de uma maneira clara, por agora você pode Me entender. 

25 Tudo na criação lhe fala de Deus e da vida eterna, tudo o que o rodeia e acontece na vida é, por 

assim dizer, uma imagem do espiritual. Mas você não se contentou com as obras que eu criei e por meio 

das quais eu falo com você, lhe dou revelações e lhe dou instruções. Cada povo, cada comunidade 

religiosa ou seita cria imagens, símbolos, formas de culto e esculturas para a representação do Divino. 

Você considerou isso necessário e eu o permiti, ó humanidade. Mas agora que seu espírito está mais 

iluminado, mais evoluído do que em tempos passados, ele pode ver e compreender claramente a vida. 
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Enviarei esta mensagem a todos para que despertem para a Luz e fiquem totalmente face a face com a 

Verdade. 

26 Os dons espirituais, que haviam murchado devido ao descuido em que o ser humano os mantinha, 

sentirão o orvalho do Meu amor cair sobre eles, e quando as pessoas voltarem a Me elevar seus 

pensamentos em pureza, elas verão o que não tinham visto antes. Eles ouvirão a voz do Pai que lhes falará 

de muitas maneiras, e sentirão Sua presença a cada passo. 

27 Então eles deixarão de criar símbolos religiosos e formas de adoração porque, vendo a face 

radiante do Pai em toda a criação, eles não sentirão mais a necessidade de que esses objetos, aos quais eles 

atribuem habilidades especiais, acreditem neles como se fossem a imagem do Pai. 

28 A vocês, discípulos que ouviram esta palavra em Meus ensinamentos, pergunto: Por que vocês 

acharam que precisavam criar símbolos para sua adoração quando Me tinham diante de seus olhos, Me 

ouviam e Me sentiam? 

29 Se você responder a esta pergunta dizendo que respeita apenas o que os antecessores lhe legaram, 

eu lhe digo que eles, esmagados pela luz da Minha revelação, compreenderam com alegorias o que é a 

espiritualização. 

30 Este povo tem uma grande missão espiritual a cumprir em meio a esta humanidade ameaçada pelo 

materialismo mais ilimitado, que cresce e avança como um novo paganismo, como um novo e maior culto 

com a matéria, o mundo e suas paixões. 

31 E diante dessas provações - você ainda quer reter lembranças de cultos idólatras? É este o exemplo 

de espiritualidade que você deve dar, e são estas as armas que você está forjando para lutar? 

32 Deixe que Minha Palavra germine em seu coração para que você possa em breve partir para 

testemunhar o Meu ensinamento com suas obras. 

33 Quando eu não mais me fizer conhecer a você porque este período chegou ao fim, não se afaste do 

caminho, não se abstenha de Me procurar em suas tribulações, continue a confiar em Minha instrução. 

34 Eu sou o portão estreito pelo qual você deve passar e Maria a escada sobre a qual você subirá em 

amor e obediência a sua Mãe. Se você acredita em Mim e Me adora, não encontrará nenhuma armadilha e 

encurtará o caminho. 

35 Você está no tempo da batalha do bem contra o mal. Vocês foram chamados para trabalhar comigo 

nesta batalha que já começou. Ensinei-lhes como lutar para dissipar a escuridão e trazer luz a cada alma. 

Minha Palavra vos guiou a viver vigilante e em oração, para que não se deixem seduzir por falsas luzes, 

nem dêem ouvidos a vozes enganosas. 

36 Uma vez que este tempo tenha passado e vocês considerem Minha proclamação distante, e em 

cumprimento às Minhas instruções, passem esta boa notícia a seus descendentes, vocês ansiarão por esses 

tempos novamente e se sentirão felizes por terem sido escolhidos para testemunhar Minha manifestação 

Divina. Mas já naquela época tudo o que você acrescentou a este ensinamento desaparecerá, e Minha 

Palavra brotará de seu espírito cristalino e puro, revelando apenas luz e verdade. 

37 Quando você for questionado por seus companheiros, fale sem esconder nada do que Minha Obra 

contém, e na presença deles lembre-os do Mestre em cada um de Seus ensinamentos. 

38 Eu os considero responsáveis pelas gerações que ainda estão por vir, descendentes de vocês. 

Lembrem-se de que Minha Palavra deste tempo foi dada não apenas por algumas gerações, mas por todos 

aqueles que os seguirão, e que eles devem se equipar com maior espiritualidade a fim de alcançar o cume 

que eu designei como o objetivo para os homens. 

39 Eu abençôo aqueles que seguem o caminho ascendente e no decorrer do tempo alcançam maior 

elevação no estudo de Meu trabalho, e que se preparam para ouvir Minha voz em seu espírito assim que 

este tempo de Minha proclamação através do órgão de compreensão do ser humano terminar. Bem-

aventurados aqueles que acreditam em Meu trabalho e sabem como honrá-lo através de sua 

espiritualização. 

40 Quantos de seus semelhantes você pode salvar através de suas orações? Este mundo está à beira de 

um precipício e eu o envio a ele para que você possa evitar sua queda. Parar a juventude em seu rápido 

curso que leva à destruição de sua moral; purificar suas almas para que possam formar as bases de uma 

vida justa e virtuosa. 
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41 Percorram os caminhos do mundo e levem com vocês, como padrão de suas vidas, a verdade de 

Meus ensinamentos. Mas respeitem a terra em que vocês entram, então os caminhos que vocês percorrem 

serão preparados, e haverá um pacto entre as nações, e vocês farão desta terra um lar em que todos vocês 

sentirão o calor do Pai Celestial e se reconhecerão como irmãos e irmãs. 

42 Eu sofri quando vi a ingratidão de Minhas criaturas, mas se elas Me negaram como Pai, eu nunca 

neguei que vocês são Meus filhos, mesmo que alguns estejam contaminados. Vi grandes nações que se 

afastaram de Mim e se entregaram apenas à sua vida material, aos seus problemas, sem esperar nada de 

Mim. Mas logo chegará o momento do despertar, e das crianças aos idosos, eles dedicarão suas vidas ao 

estudo e à prática de Meus ensinamentos. Os idosos falarão cheios de bondade e mostrarão o caminho com 

a luz de sua experiência. As crianças surpreenderão o mundo ao desdobrar seus dons espirituais e pela 

devoção ao Meu Trabalho. 

43 Amados, retirem do Meu ensinamento de hoje a mais alta moral para suas vidas. Se vocês desejam 

que o mundo acredite nesta revelação, dêem o maior testemunho de Minha verdade através de suas vidas. 

Eu lhes disse para serem os espelhos puros, um povo que sabe dar um exemplo de fé, obediência e pureza. 

44 Cuide para que a pureza e a bondade ganhem poder entre vocês, e assim você corrigirá aqueles que 

entraram em suas fileiras sem intenções honestas. 

45 Vocês que compreenderam a verdade e a perfeição de Meu ensinamento têm o dever de contrariar 

com suas boas obras todo o mal feito a este trabalho por aqueles que não compreenderam seu propósito 

final. 

46 Reconheçam como a semente maligna se multiplicou entre vocês até quase ter crescido demais a 

verdadeira semente. Falsidade, superstição, hipocrisia, ganância pelo lucro, más influências, fanatismo e 

todas as impurezas têm sido as ervas daninhas que se espalharam entre este povo que eu quero ver livre de 

toda mancha, para enviá-los como emissários de Mim a outros povos e nações. 

47 Confio esta tarefa de purificação àqueles que amam o verdadeiro, o puro. É um trabalho de grande 

perseverança. Mas quão grande será a felicidade deste povo quando então experimentarem que sua luz 

finalmente dissolveu a escuridão. Só então os considerarei como mensageiros desta feliz notícia e os 

enviarei ao mundo para lutar contra o reino do mal, contrariando seu poder através da renovação de seus 

semelhantes. . 

48 Considere com quanto amor e paciência divina eu lhe ensinei e corrigi, dizendo-lhe que Me 

permita apontar seus erros e erros e levá-lo à perfeição. Mas oh quantos são aqueles que permanecem 

surdos a estas palavras e em sua indolência, em sua dureza de coração, deixam passar preciosos momentos 

de preparação sem querer acreditar nas provações que os esperam. 

49 Um dia, o mundo se comprometerá a julgar e indagar sobre este povo, e somente aquele que 

"vigiou" ficará de pé. Mas aquele que usou Minha Obra para fins egoístas e prejudiciais verá a justiça da 

terra cair sobre ele, e então lamentará tarde demais que queria criar seu próprio reino, seu trono de 

bajulação e conforto dentro de Minha própria Obra espiritual, que é uma obra de amor, humildade e 

renúncia. 

50 Digo-lhes mais uma vez: "Observem e rezem", e se realmente acreditam em Minha Palavra, não 

adiem obedecê-la até amanhã, pois amanhã pode ser tarde demais. 

51 Eis que a terra já se tornou pequena demais para conter tanto sofrimento humano. No passado, este 

planeta apareceu ao homem como um "vale" sem fim; agora ele o conquistou e o povoou. 

52 Eu dei ao homem este mundo por um lar e lhe disse: "Cresça, multiplique e encha a terra", e de 

fato ele encheu a terra, mas ele o fez com pecado e sofrimento. 

53 Este mundo, que deveria ser o lar de uma família que abraça toda a humanidade, é a maçã da 

discórdia e a ocasião para a luta sem sentido pelo poder, pela traição e pela guerra. Esta vida, que deveria 

ser usada para o estudo, para a contemplação espiritual e para o esforço de alcançar a vida eterna, usando 

as provas e as lições em benefício do espírito, é mal concebida pelo homem para que ele permita que seu 

coração seja envenenado pelo ressentimento, amargura, materialismo e descontentamento. 

54 As pessoas esquecem a linguagem com que a consciência lhes fala, perdem a fé e deixam sair os 

dons de seu espírito, de modo que alguns se entregam ao materialismo, enquanto outros resmungam sobre 

esta existência e citam um desejo infinito como desculpa para fugir deste mundo e entrar em outro país. 
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55 Estas eu pergunto: Você já possui a espiritualidade necessária para habitar mundos melhores? 

Você não considerou que se você não fosse maduro - mesmo que pudesse entrar no melhor dos lares 

espirituais - não seria capaz de apreciar o valor dessa vida, nem desfrutar plenamente de sua paz? 

56 Em verdade vos digo: O mérito desta vida que você tem hoje é que o espírito sabe como superar 

todas as vicissitudes da vida e as dificuldades existentes; e isso não é tudo, mas, além disso, que você 

concorda com isso, você experimentará em seu espírito a felicidade que vem de ser útil a seus semelhantes 

em um mundo onde prevalecem necessidades tão grandes. 

57 No dia em que a alma tiver alcançado a perfeição necessária para se sentir em Meu Reino dos 

Céus, o lugar ou o mundo em que habita, ou se está encarnada ou não, não terá nenhuma conseqüência 

para ela. Ele levará dentro de si o Reino dos Céus e gozará de sua graça em todas e cada uma das missões 

que seu Pai o enviará a cumprir. 

58 Reflita sobre isso e agora tome consciência de que este vale da terra é uma vasta terra que oferece 

oportunidades favoráveis para adquirir nela os méritos necessários para conquistar as casas que seu 

espírito deseja. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 117  
1 As pessoas, descansem em terra firme, habitem na sombra desta palmeira e ouçam Minha voz para 

que todas as suas enfermidades sejam curadas, recuperem suas forças e continuem a viagem. Veja que não 

é necessário me dizer a tristeza de seu coração, nem de onde você vem, pois eu sei tudo. Eu sei que sua 

alma passou por uma luta difícil tentando se afastar dos caminhos tortuosos. Você vem para buscar apoio e 

força de Mim para não desesperar. Quando você estava perto de ficar fraco, quando suas forças estavam 

prestes a se esgotar, você levantou seus olhos para Mim pedir-me ajuda, e eu imediatamente o cumpri e o 

chamei para este oásis de paz para que você pudesse ter uma pausa em sua dor. 

2 Quantos de Meus ensinamentos vocês entenderam e entenderam desde que ouviram a Palavra pela 

primeira vez? Através dele você entendeu que a alma não se aperfeiçoa em um dia, nem em um ano, nem 

em uma vida inteira, pois como é de natureza eterna, o caminho do desenvolvimento deve ser longo para 

atingir sua perfeição. Você também aprendeu a ouvir a voz da consciência, que sempre lhe fala da lei, do 

amor, da bondade, da retidão e da pureza, e conseguiu distingui-la daquela outra voz que vem dos sentidos 

da carne ou das paixões do coração e que nem sempre leva ao bom caminho. 

3 Vocês já sabem que têm armas para se defender, sabem também qual é o escudo que os protege, e 

é por isso que começaram a fazer uso da oração, dos bons pensamentos, do poder da vontade e da fé. 

4 Você aprendeu a dar aos componentes que compõem seu ser o lugar adequado na vida, porque 

entendeu que o essencial é seu espírito e que depois dele vêm os sentimentos e a mente, que ocupam um 

lugar digno. 

5 Agora você sabe que a verdadeira espiritualidade no homem não consiste em separar-se do que 

pertence à vida material, mas em estar em harmonia com toda a criação, e para alcançar esta harmonia, o 

espírito deve preceder, deve estar acima do humano, em uma palavra: deve ser o líder. Caso contrário, o 

espírito é o escravo da carne. 

6 Você sabe que do meu jeito você não pode fingir amor, nem sinceridade, nem conhecimento, pois 

imediatamente sente um olhar que penetra e dirige tudo. Você sabe que suas virtudes e suas obras devem 

ser verdadeiras para que seus méritos sejam reais. 

7 Quando falo a vocês desta maneira, o faço não porque exija de vocês a mais alta perfeição, mas 

para pedir-lhes que façam um esforço para alcançá-la. 

8 Se você está sofrendo hoje, se está passando por uma prova difícil ou está em um leito de dor, você 

sabe que esse copo o purifica e renova, que essa crise o faz expiar as transgressões, ou que é uma lição 

sábia para o espírito, e então você esvazia o copo com paciência e se rende. 

9 Vocês aprenderam a entender que eu construí um templo em cada um de vocês, e não ousam mais 

destruir o que foi construído, mas tentavam cooperar comigo neste trabalho. 

10 Você entendeu bem que não deve ganhar mérito diante dos olhos dos homens para receber elogios 

ou recompensas deles, mas diante de seu Pai, o único que pode avaliar suas obras. 

11 Quando compreendeis todos estes ensinamentos de amor que vos dou, por mais indisciplinada que 

seja vossa natureza material e por mais feroz que sejam vossas paixões, uma submissão da carne antes que 

o espírito surja, que será um começo para alcançar a harmonia e a ordem que deve estar presente no 

homem a fim de chamar-se com razão "Meu filho". 

12 O futuro de muitas pessoas depende de seu comportamento no presente, pessoas queridas, não 

duvidem disso. Portanto, pensem nisso, livrem-se dos últimos resquícios de egoísmo que ainda estão em 

vocês e tragam paz, unidade, moralidade e espiritualidade para o futuro, que são indispensáveis para que 

as novas gerações encontrem o caminho pavimentado. 

13 Não duvide em fazer este trabalho no mundo, pois não é a primeira vez que eu lhe confio minha 

semente. A prova é que eu falo com você nesta forma e você Me entende. 

14 Esta é a continuação de Meus ensinamentos, mas não o fim dos tempos como o homem o 

interpreta. O mundo continuará a circular no espaço mundial, as almas continuarão a vir à Terra e a 

encarnar para cumprir seu destino. Os humanos continuarão a povoar este planeta no futuro, e somente o 

modo de vida entre os humanos mudará. As mudanças que a vida humana sofrerá serão grandes, tão 

grandes que lhe parecerão como se um mundo estivesse terminando e outro começando de novo. 
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15 Assim como em todos os tempos, a vida da humanidade foi dividida em épocas ou idades, e cada 

uma delas se distinguiu por algo - seja por suas descobertas, pelas revelações divinas que os homens 

receberam nela, pelo desenvolvimento do sentido de beleza, o que vocês chamam de arte, ou pela ciência - 

eu lhes digo, esta época se distinguirá pelo desenvolvimento dos dons do espírito, aquela parte de seu ser 

com a qual vocês deveriam ter começado a desenvolvê-la dentro de vocês, a fim de se pouparem de tão 

grandes males e erros. 

16 Você não acredita que a vida humana poderia ser completamente transformada pelo 

desdobramento de sua natureza espiritual, desenvolvendo seus dons espirituais e promulgando a lei da 

consciência na Terra? 

17 Oh, se você pudesse se dar conta de tudo o que seu espírito possui! Mas vocês não o sabem, apesar 

dos milênios que viveram no mundo e no espaço espiritual, porque em seu egoísmo - que é o amor por 

vocês mesmos - somente a ciência a serviço da existência material era importante para vocês. 

18 Serei eu quem descobrirei diante de vocês as virtudes, habilidades, belezas, poderes e maravilhas 

que estão escondidas em seu espírito, pois este é o momento certo para fazê-lo, pois assim vocês colherão 

os últimos frutos de uma época. 

19 Logo todos os povos perceberão que eu, seu Senhor, lhes falei em todos os tempos por que a 

humanidade passou, tendo cada uma de minhas revelações sido como um degrau na escada espiritual que 

levantei para que todos vocês possam ascender a Mim. 

20 Este tempo será chamado o da luz, a era do espírito ou o tempo da verdade; mas eu lhes digo que é 

o tempo da ascensão dos espíritos e de sua restauração. 

21 A alma é o templo construído por Mim, um santuário continuamente profanado pelos homens. Mas 

agora chegou a era da luz, tantas vezes predita, cujo brilho brilhante será visto por todos e sob cujo calor 

todas as crianças do Senhor se reunirão. Não estou falando de uma comunidade religiosa que acolhe uns e 

rejeita outros, que proclama sua verdade e nega a verdade de outros, ou que usa armas indignas para se 

impor por meio de violência ou intimidação. Não, eu lhes falo apenas de uma Lei, explicada através de 

uma Doutrina, que é a própria mensagem que lhes revelei neste tempo através desta Palavra. Por isso, 

quando chegar a hora de você ir em frente e compartilhar esta Boa Nova, pregue a paz, o amor, a 

misericórdia, a unidade e a fraternidade por seus atos. Mas se você encontrar alguém em seu caminho que 

prega hipocritamente o mesmo que você, mas distorce a verdade, você deve expor a mentira por suas 

obras. Se, por outro lado, você se encontrar com seus irmãos e irmãs que pregam a verdade, o amor e a 

misericórdia com o exemplo deles, então você deve se unir a eles, pois a luta deles e a sua será a mesma. 

22 Não posso deixar de lhe dizer que, se você for infiel e não estiver equipado, não se sentirá digno de 

realizar este trabalho. Se você então vir que outros começam a lutar com verdadeira fé e sinceridade, não 

se interponha no caminho deles, pois então sua responsabilidade perante Minha justiça seria duas vezes 

mais pesada. 

23 Chamo sua atenção para tudo de antemão para que nada os surpreenda e, portanto, quando se 

levantarem para a batalha, saberão como despertar em vocês mesmos o ideal da elevação espiritual. 

24 Esta terra, que sempre enviou uma colheita de almas doentes, cansadas, perturbadas, confusas para 

o além, ou aquelas com pouca maturidade, logo me oferecerá frutos dignos do Meu amor. 

25 A doença e a dor deixarão cada vez mais sua vida à medida que você vive uma existência saudável 

e espiritualmente madura, e então quando a morte chegar encontrará você preparado para a viagem para o 

lar espiritual. 

26 Quem ainda pode se perder ou ficar confuso ao entrar na casa do espírito, se já o sentiu nesta vida 

nos momentos de oração, meditação, sonho ou aprofundamento em Minha Lei? 

27 Hoje, tanta paz e tanto bem lhe parece inatingível, e isto porque você vê toda a confusão que existe 

ao seu redor, uma confusão que, como você sabe, vai aumentar em todas as áreas da vida humana. Mas eu 

lhes digo, confiem em Mim, observem, orem e sejam incansáveis semeadores, para que esta noite 

tempestuosa possa trazer a luz do novo 

Surgirá o amanhecer e a terra sentirá seus novos habitantes dotando-a de obras nobres e restaurando e 

reconstruindo tudo o que os tolos e os profanos destruíram e profanaram. 
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28 Pessoal, neste dia eu lhes revelei uma parte de Meus planos divinos para vocês. Eu lhes dei a 

conhecer antecipadamente algo do que pertence ao futuro, e os preparei para a luta que está vindo sobre 

toda a humanidade. 

29 Pensem bem e sentir-se-ão encorajados, pois verdadeiramente lhes digo: Abençoados sejam 

aqueles que leram este livro que lhes revela "Minha Palavra". Nele você encontrou muitos ensinamentos 

que eram desconhecidos para você. 

30 Eu queria ouvir daqueles que não chamam nada na terra de seu próprio nome, a fim de me servir 

depois. Eu os escolhi entre os humildes, como sempre procurei Meus servos entre os simples de coração. 

você sabe que os donos das riquezas do mundo estão sempre ocupados com elas e não se lembram de 

Mim. Eu lhes concedi um certo tempo para adorar o que eles tanto gostam. Mas sempre chegará a hora de 

ouvir Minha voz, de tomar sua cruz e Me seguir; mas primeiro eles se purificarão no cadinho do 

sofrimento. 

31 Amados discípulos, restam apenas sete anos, que serão como sete madrugadas em que vocês 

poderão Me ouvir. Quero que você deixe sua inconstância para trás neste período de tempo e seus passos 

para ter certeza, para que quando o ano 1950 chegar, você possa me dizer: "Senhor, a unificação entre nós 

se tornou uma realidade, e nós Te trazemos provas de nossa espiritualização e de nossa irmandade". 

32 Este povo sabe que eu só espero sua espiritualização para fazer ouvir minha voz em sua 

consciência quando lhes digo: "Povo, levanta-te e multiplica-te como o pó da terra". Cruzar vales, cidades, 

desertos e mares e difundir este ensinamento com amor e humildade. Meu todo-poderoso cuidado abrirá 

caminhos e anulará os limites. Meu amor vos protegerá contra qualquer perseguição ou maldade 

ambulante, e porei Minha palavra em vossos lábios quando a ocasião o exigir. 

33 Ótimo, muito bom é este trabalho que lhe confio, pois o quero forte e grande em seu espírito. Em 

verdade vos digo que no coração de vosso Pai o egoísmo não tem lugar. 

34 Confio sete anos às pessoas que receberam estes campos abençoados, para que possam colher 

deles frutos dignos de Minha Divindade. 

35 Pessoas, tenham piedade e paciência com aqueles que estão dando seus primeiros passos. 

Aconselhe-os com a bondade com que os corrigi. Amai-vos uns aos outros com o amor com o qual vos 

amei, e haverá harmonia entre vós. 

36 Chegue perto, Minha Presença é como a sombra de uma árvore, Minha Palavra é como o canto de 

um pássaro. Vinde a Mim, vós que tendes fome e sede de retidão, vós que estais doentes, vós que sois 

pobres de espírito e ignorantes, aproximai-vos de Mim! 

37 Eu não o rejeito por causa de sua pobreza, nem o desprezo por causa de sua posição. Eu sei que 

dentro de cada um de vocês há um espírito que precisa da Minha luz para se elevar à vida. 

38 Trago saúde para os doentes e esperança para os aflitos. Ninguém irá embora sem consolo por seu 

sofrimento. Mas então, quando você tiver alcançado a paz, se sentirá revestido daquela dignidade que lhe 

dou. Não resmungue com o mundo e suas fortunas e sofrimentos que mudam. Lembre-se que foram eles 

que o levaram até Mim. Também não se afaste de seus semelhantes, ao contrário, agora que você já 

experimentou como eu o recebo e como eu lhe dou presentes, estenda a mão ainda mais e faça aos 

necessitados o que você Me viu fazer com você. 

39 Através de um de vocês que verdadeiramente pratica Meu ensinamento, haverá muitos que 

alcançarão Minha graça. 

40 Oração, caridade e boa vontade é tudo o que você precisa para que seu conhecimento de Minha 

instrução brilhe como luz radiante no meio da escuridão. Os tempos de visitação estão chegando e eu 

quero que todos os meus discípulos estejam preparados. 

41 Desde que as pessoas desfrutem da paz ou dos prazeres mundanos, elas não o chamarão, mas, 

movidas pela dor, o buscarão. Esteja preparado, pois em breve o sofrimento será derramado sobre o 

mundo. Então você será chamado pelos doentes para trazê-los Meu bálsamo. Muitos de seus semelhantes 

vão pedir suas orações e também desejar sua instrução para encontrar o caminho que os conduzirá à 

ascensão espiritual. 

42 Você vê quão delicada e grande é a tarefa que o espera? 

43 Em silêncio, você confessa que a revelação que eu lhe dei neste tempo é grande. Se vocês 

souberem se comportar como Meus discípulos, verão uma luz ainda maior em Meu trabalho. 
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44 Formem o povo de paz e espiritualização, retirem de seus corações os últimos resquícios de 

fanatismo que ainda estão dentro de vocês. Obter a purificação através da renovação, então darei um sinal 

no céu que será visto no mundo e que lhe dirá que "chegou o dia do Senhor". Este sinal será visto até 

mesmo pelos "cegos" e compreendido pela mente inculta. 

45 Faça uso da arma mais forte que lhe confiei, que é a oração; e reze para que não dê ouvidos 

àqueles que tentam apagar a chama de sua fé. Estejam vigilantes, pessoal, não deixem ninguém escurecer 

seu coração e tentem fazer com que vocês percam o caminho. Você já conhece Minha Lei, este é o 

caminho; nunca se desvie dela e não tem nada a temer. 

46 Se na Terra alguns querem destruir você, e alguns rezam por você porque pensam que você está 

perdido, lembre-se que no espiritual há alguns que velam por você a cada passo. Sua Mãe Celestial o 

protege sob seu manto, Elias o protege com o amor de um pastor espiritual, e seus irmãos e irmãs que 

vivem no além e se dedicam à bondade o protegem e o aconselham. Assim falo àqueles que, em meio a 

indecisões e dúvidas, dão seus primeiros passos e ainda tropeçam e caem com freqüência. 

47 Logo a fé acenderá em seus corações, e quando isso acontecer, nada nem ninguém será capaz de 

extingui-la. Mas antes disso devo dar-lhes meus ensinamentos para que seus corações sejam fortalecidos 

ao mesmo tempo em que seu espírito se afasta cada vez mais dos inúteis. Desta forma, você se 

desenvolverá gradualmente para cima. Então você sentirá como a sede de verdade e amor, que você me dá 

para reconhecer, se extinguiu, de modo que você irá cumprir sua tarefa cheia de força e coragem. 

48 Eu os preparo com infinito amor, pois Minha instrução através destes porta-vozes não dura para 

sempre. Logo você não ouvirá mais esta Palavra, e ainda assim você deve ser forte na batalha que virá 

quando Minha Palavra não for mais transmitida nesta forma. 

49 O que você fará se não tiver compreendido o ensinamento do Mestre? Como vocês poderão 

defender sua fé se não aprenderam as armas que podem ajudá-los a se defender? Reflita sobre estas 

palavras, pois muitos cairão de joelhos novamente diante dos ídolos porque não sabiam como usar meus 

ensinamentos. 

50 Pessoas, não fiquem surdas para Minha voz e não interpretem mal Meu Trabalho. Eu lhes disse 

para torná-lo conhecido com a sinceridade com a qual eu o confiei a vocês. Escutem Minha voz para que, 

quando ouvirem a de seus inimigos, possam se libertar de suas armadilhas e armadilhas. 

51 Até agora, você tem olhado a vida e as pessoas superficialmente. Mas agora eu lhes mostro o 

significado e a essência de todos os ensinamentos que lhes revelei nos Três Tempos, para que vocês 

tenham pleno conhecimento de quem são, e para que aceitem seu destino como Cristo aceitou Sua cruz, e 

possam amar seu próximo no Criador. Tudo isso revela e mostra Minha Doutrina. Agora eu lhes digo que 

aquele que foi marcado por Mim não deve se sentir superior àquele que não recebeu a marca, pois muitos 

deles lhes darão provas de espiritualização e que possuem dons espirituais tão grandes quanto os seus. 

52 Este é o momento em que o Sino Celeste é ouvido no Infinito, chamando os homens para a 

Assembléia, convidando-os à contemplação e à oração. Seus ecos ressoam incessantemente no fundo de 

cada coração, pois é a Terceira vez que Elias, como Meu mensageiro de um extremo ao outro do mundo, 

chama as almas para aparecer no julgamento. Sereis daqueles que Me procuram naquela Hora por meio do 

Espírito e não por meio de esculturas e imagens feitas pelas mãos dos homens, para que eu possa dizer que 

sois daqueles que perseveraram em Minha Lei, pois, no mesmo que vos dei no Monte Sinai, instruí-vos 

que, para me adorardes, não deveis ter diante dos vossos olhos nenhuma imagem que represente Minha 

Divindade. 

53 Se eu os chamei para o culto espiritual desde então, é correto e apropriado que vocês me ofereçam 

isso agora, ó povo que perde temporariamente a esperança de alcançar a renovação e a espiritualização 

completa. Reconheça como prolonguei sua existência e como o fiz percorrer o caminho da restauração e 

da evolução, para que em seus passos e em suas constantes andanças você possa deixar atrás de si toda 

imperfeição e toda impureza. Você ainda não viu como as águas, turvadas pela lama, em seu rápido curso, 

eventualmente se tornam claras novamente? Em verdade, eu lhe digo, o mesmo acontecerá com sua alma. 

54 Eu sou o Senhor da vida e das coisas criadas. Portanto, eu lhes digo que sou o único que conhece o 

mistério, a eternidade e o destino de todos os seres. 

55 Se a humanidade não se agarrasse tão teimosamente à sua ignorância, sua existência na Terra seria 

diferente. No entanto, as pessoas se opõem a Meus mandamentos, amaldiçoam seu destino e, em vez de 
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cooperar comigo em Meu trabalho, procuram uma forma de contornar Minhas leis para impor sua 

vontade. Também lhes digo que se os homens observassem cuidadosamente cada ação, notariam como 

eles se rebelam contra Mim a cada momento. 

56 Quando eu banho as pessoas com Meu bom prazer, elas se tornam egoístas; quando eu as deixo 

desfrutar dos prazeres, elas alcançam o deboche; quando eu testo suas forças para fortalecer suas almas, 

elas se revoltam; e quando eu permito que o cálice de amargura alcance seus lábios para purificá-las, elas 

amaldiçoam a vida e sentem que estão perdendo sua fé. Quando coloco sobre seus ombros o fardo de uma 

grande família, eles desesperam, e quando tiro um de seus parentes da terra, eles me acusam de ser injusto. 

57 Nunca concordo, nunca o ouço abençoar Meu Nome em suas provações, nem o experimento 

tentando colaborar em Meu trabalho de criação. 

58 Você não se lembra dos exemplos que lhe dei em Jesus quando Ele consagrou essa vida à 

glorificação de Seu Pai? 

59 Jesus não tinha nada na terra e, no entanto, nunca reclamou de sua pobreza. Ele teve que deixar 

Sua mãe e Sua casa e renunciou a tudo por amor àquele que o enviou. Seu trabalho foi muito difícil e seu 

caminho doloroso até o fim, mas ele nunca se rebelou contra ele. Ele foi perseguido e escarnecido, 

condenado e finalmente morto, mas 

De Seu coração, Seus lábios e até mesmo Seus olhos só vieram bênção, perdão e conforto para aqueles que 

O amavam e também para aqueles que O feriram. 

60 Mas não é só Eu que você pode tomar como exemplo digno de ser imitado. Lembre-se da 

obediência de Abraão quando seu Senhor exigiu a vida de seu filho, a paciência de Jó que Me abençoou 

em cada uma de suas visitas e, como estes exemplos, há muitos outros que chegaram até você através dos 

anais da história. 

61 Às vezes você se maravilha quando vê uma pessoa doente carregando pacientemente sua cruz, uma 

pessoa cega ou paralisada abençoando minha vontade. Em outras ocasiões não se pode compreender a 

devoção de um pai que acaba de perder o filho que amava muito; as pessoas materializadas desta época, 

tão longe da verdade, não podem compreender esta devoção, esta paciência e esta reverência aos conselhos 

de Deus. Sou eu quem vos apresento estes belos exemplos de humildade, de obediência à minha vontade e 

de maturidade espiritual, para que possais ter modelos a imitar em vossas provas. 

62 Eu lhes digo, se esta humanidade fizer o que é Minha vontade em tudo, ela não conhecerá mais a 

dor na Terra, porque Minha paz estará em seu espírito. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 118  
1 "Deixem as criancinhas vir até Mim, eu lhes digo de novo". Não pense que eles não podem me 

receber porque são pequenos aos seus olhos. 

2 Não importa quanta culpa e mancha uma alma tenha sobre si mesma, desde que viva na infância, 

ela compartilha da pureza e inocência de sua concha física. É justamente neste momento que a alma 

precisa de todo tipo de ajuda para não se desviar do caminho certo. 

3 A reencarnação é a oportunidade que Deus, em Sua justiça amorosa, oferece à alma para recuperar 

sua pureza e retornar ao caminho certo. Esta é a maneira pela qual ela pode utilizar a experiência adquirida 

em sua peregrinação. 

4 Quando você olha para as crianças, faça-o com respeito, pois você não sabe que alma está 

escondida dentro delas. Mas o que você pode ter certeza é que cada um desses pequenos seres tem um 

passado que representa uma longa história, uma grande vida de desenvolvimento. 

5 Enquanto a alma experimentar a infância de sua altura corporal, ela precisa da ajuda de seus mais 

velhos, pois seu corpo ainda está muito fraco para sustentá-la. Precisa de ternura para que o coração não 

endureça, e também precisa de exemplos e ensinamentos para educá-lo e encorajá-lo até a hora em que 

possa se fazer conhecido. 

6 Cada alma traz sua mensagem ao mundo e, para poder expressar a mesma, é necessário que tudo 

em seu ambiente seja favorável para ela. Quando a alma, após seu longo caminho de desenvolvimento 

cheio de lutas e provas para alcançar sua perfeição, finalmente se vê livre de manchas, dificuldades e 

ignorâncias e só há luz nela, tem cada vez mais semelhança com a pureza das crianças. 

7 A criança sabe intuitivamente que é incapaz de cuidar de si mesma e, portanto, deposita toda sua 

confiança em seus pais. Ela não teme nada enquanto estiver ao seu lado. Ele só espera coisas boas e sabe 

que não vai querer nada. Mais tarde descobre que neles há uma fonte de conhecimento, ternura e vida, e é 

por isso que ela experimenta felicidade em sua empresa. 

8 Quando as pessoas terão essa sensação? Quando eles estarão comigo? Quando a alma do homem 

alcançará aquela fé, pureza e confiança que a criança possui em sua inocência? 

9 Em verdade vos digo que quando isto acontecer, mais uma vez ouvirá Minha Palavra de amor 

dizer-vos: "Deixai as crianças vir a Mim, pois delas é o reino dos céus". 

10 Há muito tempo lhe disseram: Honre seu pai e sua mãe, e a melhor maneira de honrá-los é viver 

uma vida justa e virtuosa. 

11 É necessário que eu o recorde de seus deveres na Terra neste momento? Seu coração me diz: Não, 

Senhor, fale conosco agora da vida espiritual. No entanto, vejo que os homens não se propuseram a honrar 

seus pais. E se eles não cumpriram os primeiros mandamentos, como poderão cumprir Minhas novas 

doutrinas? 

12 Sobre os fundamentos da Lei, com a luz de Minha Doutrina que vos ensinei na Segunda Era, estou 

construindo as paredes do Santuário; e agora, com Minha nova Palavra, estou completando a construção 

do Templo Espiritual. 

13 Devo dizer-lhes que seus fundamentos ainda são fracos porque vocês não vivem em harmonia com 

as leis da Primeira Era; pois somente sobre uma verdadeira moralidade e uma virtude purificada poderão 

construir seu templo interior. 

14 Minha pergunta é a seguinte: Como você poderia honrar seu Pai Celestial sem antes honrar seus 

pais na terra? Como você poderia tentar considerar a humanidade como seus irmãos e irmãs se você não 

ama primeiro sua família, que consiste de seus pais, irmãos e irmãs, marido ou mulher e filhos? 

15 É por isso que eu quis que vocês unissem a Lei da Primeira Era com o ensinamento que lhes dei 

através de Jesus, assim como com as revelações deste tempo, pois assim vocês terão todo o conhecimento 

e as ferramentas para trilhar o caminho espiritual que conduz à luz eterna. 

16 Se você não praticar a virtude em sua vida e ainda assim apontar orgulhosamente para seu 

cumprimento da lei, eu lhe digo que você está agindo de forma inconsciente e distorcendo a verdade. 

17 Meu discípulo deve ser puro de coração na terra para poder ser puro de espírito. 
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18 Honre através de sua vida aqueles que lhe deram a existência de acordo com minha vontade, e 

então amanhã seus filhos o honrarão. Não Me glorifiquem somente com obras espirituais, não, suas obras 

humanas também glorificam Meu Espírito. 

19 Esta é uma época em que muitas pessoas, quando experimentam as grandes visitas que estão se 

reunindo sobre a humanidade, exclamamam: "É a mão de Deus que está castigando a humanidade através 

da dor". Mas eu lhes digo que esta é uma forma errada de pensar de Minha justiça. 

20 Quando você vai entender que a dor só existe como resultado de seus pecados e que é o próprio 

homem que se condena e pune a si mesmo? 

21 Você deve compreender que quando eu permito que a dor atinja seu coração, eu lhe dou assim a 

prova mais clara de que o pecado é o maior obstáculo para que você possa ver a luz e desfrutar da paz do 

Espírito. 

22 Muitos acreditam que Me amam e Me servem, mas quando o sofrimento os atinge, eles se 

perguntam com consternação: "Como é que, embora eu ame Meu Pai, Ele me permite beber este cálice de 

sofrimento? - Eles não se deram conta de que não apenas não Me amam, mas que também permitiram que 

suas paixões e sua busca por coisas terrenas fossem para eles um culto, ao qual dão prioridade, sem se 

darem conta do culto que deveriam Me oferecer. 

23 Se os homens prestassem homenagem à verdade, ao amor, à justiça e à bondade - que são atributos 

do Meu Espírito - você acha que a dor, a guerra, a fome, a confusão e a morte ainda poderiam existir no 

mundo? Em verdade vos digo que nada disso existiria em vossas vidas e, em vez disso, haveria paz, saúde 

da alma e do corpo, coragem para viver e bem-estar. 

24 Lembre-se de que lhe foi dito na Lei: "Você não terá outros deuses além de Mim". No entanto, há 

muitos deuses que a ambição humana criou para adorar, prestar tributo e até mesmo sacrificar a vida. 

25 Entenda que Minha Lei não é obsoleta e que, sem que você esteja ciente disso, ela lhe fala 

incessantemente através da consciência; no entanto, os homens continuam sendo pagãos e idólatras. Eles 

amam seus corpos, bajulam suas vaidades e se entregam às suas fraquezas; amam os tesouros da terra aos 

quais sacrificam sua paz e seu futuro espiritual. Eles prestam homenagem à carne, às vezes atingindo a 

degeneração e até mesmo encontrando a morte no desejo de prazeres. 

26 Convençam-se de que vocês amaram mais as coisas do mundo do que seu Pai. Quando vocês se 

sacrificaram por mim, amando-me no próximo e servindo-me? Quando você sacrifica seu sono ou põe em 

perigo sua saúde para ajudar e aliviar os sofrimentos que afligem seu semelhante? E quando você já esteve 

perto da morte por um dos grandes ideais que Meu Ensinamento inspira? Veja que a adoração que você 

faz com a vida material vem antes da adoração da vida espiritual para você. É por isso que eu lhes disse 

que vocês têm outros deuses a quem adoram e servem mais do que o verdadeiro Deus. 

27 Como você poderá conhecer na Terra uma vida que inclua justiça, e como você poderá sentir em 

sua alma o manto divino de Minha paz? O que você será capaz de fazer para não sentir mais dor, se esta 

for a única coisa que os falsos deuses, que você criou e amou desde tempos passados até o presente, 

podem lhe oferecer? 

28 Amai-me mais do que todas as coisas criadas, pois se Me amardes, sabereis dar a todos os seres o 

seu lugar certo e verdadeiro. 

29 A confusão que reina no mundo neste momento é muito grande; mas o espírito da humanidade está 

preparado, e é o suficiente para que Meu chamado os faça voltar os olhos novamente para Minha Lei. 

30 Aproxima-se o momento em que a luz do Meu Espírito alcançará os corações e os fará sentir e 

entender o que não entenderam até agora. 

31 Amados discípulos, mostrais-me vosso espírito sedento de verdade e por isso vos convido a vir a 

esta fonte para beber até que tenhais saciado vossa sede. Penetre até o cerne de Minha Palavra; lembre-se 

que eu só me materializo até um certo limite, e então cabe a você tirar as conclusões corretas, examinando 

minuciosamente tudo o que você ouviu. Ore e me questione em sua oração, então você experimentará 

como recebe uma faísca de Minha luz com cada manifestação. Não espere receber toda a verdade em um 

único momento. Esteja ciente de que há almas que buscam a verdade há muito tempo, que pesquisam e 

tentam penetrar todos os segredos e ainda não alcançaram o objetivo desejado. 

32 Cristo lhe ensinou o caminho quando Ele disse: "Amai-vos uns aos outros". Mas até hoje você não 

se deu conta do alcance deste mandamento sublime. Em verdade vos digo que toda a vida do homem seria 
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transformada se vivêsseis de acordo com este princípio supremo, pois somente o amor poderá revelar-vos 

o conselho secreto de Deus, pois Nele está a origem da vida. Busque a verdade com zelo, procure o 

sentido da vida, ame, torne-se forte no bem, e você experimentará como pouco a pouco tudo o que foi 

errado, injusto e imperfeito cairá fora de seu ser. Seja mais receptivo diariamente à luz da Graça Divina, 

então você poderá perguntar a seu Senhor tudo o que quiser saber, tudo o que seu espírito precisa para 

alcançar a mais alta verdade. 

33 Trabalhem na terra com mais dedicação e se dediquem fielmente a seus deveres. Sempre se esforce 

para o avanço de sua alma para que sua vida material não seja estéril. 

34 Reze com a oração simples que vem do coração mais puro e examine suas obras com a ajuda da 

consciência. Então você irá desfrutar de Minha presença. 

35 Nesta conexão do espírito, você receberá fluxos de luz para compreender melhor a vida. Não lhe 

faltará a inspiração que o levará a tornar-se cada vez melhor. Nesses momentos, os poderes e os dons do 

Espírito despertarão e você poderá então realizar as várias missões que eu lhe confiei. 

36 A intuição, que é visão espiritual, premonição e profecia, limpa a mente e faz o coração bater mais 

rápido diante das mensagens e vozes que recebe do infinito. 

37 Uma vez que as pessoas tenham aprendido a comungar com Meu Espírito, elas não precisam mais 

consultar ou questionar livros. Hoje ainda perguntam àqueles que acreditam saber mais, ou estão 

procurando escrituras e livros no desejo de encontrar a verdade. 

38 Bem-aventurado aquele que se esforça ansiosamente para ouvir Minha Palavra e não quer perder 

nenhum dos Meus ensinamentos, pois ele conseguirá formar em seu espírito o livro que será sua melhor 

herança neste tempo. 

39 Minha Palavra é ressurreição e vida para a alma que teme e perece no mar tempestuoso das 

paixões. Portanto, aquele que a recebeu em seu coração e provou sua essência, viverá para sempre. E seu 

maior desejo será revelar o mesmo a seus semelhantes, para que todos possam alimentar-se dele e alcançar 

a vida eterna. 

40 Abençôo aqueles que proclamam Minha vinda na Terceira Era e cumprem verdadeiramente sua 

tarefa, pois sua semente florescerá em um curto espaço de tempo. Mas ai daqueles que usam mal Meu 

nome ou Meu ensinamento para apanhar de surpresa os crédulos, chamando-se mensageiros de Deus ou 

tomando Meu lugar para ser servido, pois serão expostos e entregues ao julgamento. Em seu caminho 

descobrirão que as pessoas despertaram e exigirão delas provas que justifiquem tudo o que pregam. 

41 Eu sou "A Palavra" que fala ao seu espírito. Eu sou o Mestre que se vê cercado mais uma vez por 

discípulos. Enquanto alguns deles rezam e ganham mérito para se sentirem puros e dignos de estar 

comigo, outros distorcem e desvalorizam meus ensinamentos. Eu lhes digo que cada um deles será 

responsável perante Mim pelo ensinamento que lhes dei a todos. A geração atual, como resultado de seu 

materialismo, não compreenderá o significado desta revelação, e serão as novas gerações que, quando eu 

me unir a elas de espírito em espírito, conhecerão o conteúdo deste Livro da Sabedoria que eu vos deixei 

como herança nesta Terceira Era. 

42 As pessoas estão esperando os sinais da Minha mensagem. Permitirei que este ensino seja 

traduzido e levado a outros países para torná-lo conhecido. Quantas pessoas esperam sem saber que estou 

atualmente dando e ditando inúmeros ensinamentos a partir dos quais o livro contendo Minha mensagem 

será compilado. 

43 Minha Palavra derramou sobre você abundantemente como um fluxo de água cristalina que limpa 

e revive tudo em seu caminho. 

44 Se vocês se equiparem, serão fortes e terão a autoridade espiritual que os meus escolhidos tiveram 

em tempos passados. Você será respeitado por alguns e temido por outros, pois como você carrega a 

verdade em seu espírito, exporá falsidade, mentiras e hipocrisia onde quer que eles estejam. 

45 Muitas pessoas, quando souberem que você possui Minhas revelações, virão até você por 

curiosidade; outras o rejeitarão, e ainda outras quererão destruí-lo. Em todos os casos, vocês devem 

limitar-se a cumprir sua tarefa, ou seja, dar testemunho. Então, você experimentará que precisamente 

aqueles que zombaram de você ou que pretendiam matá-lo serão movidos por suas palavras, jogarão suas 

armas longe deles e se juntarão a você em seu caminho. 



U 118 

48 

46 O grande conflito está se aproximando; depois do caos, a paz virá a este mundo. O homem deve 

esvaziar este copo para que possa aprender a apreciar e lutar pela paz e pelas virtudes do espírito. É 

necessário que ele sofra dificuldades para que possa ser sacudido e purificado; e quando o peso de sua 

culpa se torna insuportável para ele, ele sente o desejo ardente de que a paz que há tanto tempo baniu de 

seu coração possa retornar à sua alma, pela qual ele oferecerá seu pleno arrependimento. 

47 Eu lhes digo que esta paz virá e que ela será guardada e preservada no coração dos homens por um 

longo tempo. 

48 Esta terra será um campo fértil onde Minha semente florescerá e dará frutos, pois já o coração 

humano está faminto de amor e sedento de verdade; também está cansado de palavras vãs e de 

ensinamentos sem amor. Portanto, o homem finalmente sentiu que deve ser instruído por um verdadeiro 

mestre que lhe revela a vida espiritual e o prepara para uma existência superior. Minha Lei, sempre 

presente na vida dos homens, é esquecida por eles e, portanto, a humanidade caminha em direção ao caos; 

daí que o coração humano é vazio e pobre de espírito. 

49 Portanto, convido a todos vocês a voltarem ao verdadeiro caminho. Minha paz está pronta para vir 

até você, e esteja certo de que com ela as virtudes florescerão novamente nas almas dos homens. Depois 

do egoísmo em que os homens viveram, a caridade voltará para eles, e eles procurarão entender aquele que 

precisa de ajuda, e dar-lhe a paz e o conforto que durante muito tempo eles não souberam dar. Então eles 

experimentarão a alegria que aquele que ama seu próximo como um irmão ou irmã sentirá. Quando 

aparecerão esses bons semeadores de caridade? Eu lhes disse que, em nome de um homem justo, este 

mundo poderia ser salvo. 

50 Considere o seguinte: se todos se esforçassem para ser justos e bons, este vale de lágrimas logo 

seria transformado em um mundo de alta espiritualidade. 

51 Vocês, gente, trabalham sem se cansarem. Ensine, faça obras que inspirem transformação e, como 

você foi criado para uma nova vida, reze por aqueles que pensam estar vivos, mas morreram para a fé e a 

esperança. Vocês que agora são fortes e saudáveis, rezem por aqueles que estão doentes. Reze por aqueles 

que não rezam e encoraje aqueles que estão passando por grandes provações. Apoiar os fracos e levar a 

paz às nações em guerra. Ajudar todas aquelas almas que deixaram seus corpos nos campos de batalha a se 

erguerem e entrarem na vida espiritual conscientes do estado em que se encontram e do passo que deram. 

Reze por todos, sua missão não se limita a fazer isso somente por aqueles que você ama e sabe quem são 

seus entes queridos, mas por todos que vivem neste mundo e em outros mundos. Façam isto, discípulos, 

pois sua missão espiritual é universal, já que não designei nenhum limite para que vocês se amem, mas 

sempre lhes disse: "Amai-vos uns aos outros". 

52 Para ajudá-los nesta tarefa, a Luz do Meu Espírito desceu para acarinhá-los, ó pequeninos, que 

trabalharam diligentemente para poder oferecer aos necessitados um lugar de paz onde ouvem a Minha 

Voz, que é bálsamo, luz e paz. 

53 Pobre e humilde é o lugar de reunião, porque você aprendeu que este não é um templo. Em vez 

disso, você se esforça para dar pureza à sua alma, que você já sabe que é o meu verdadeiro templo. 

54 Estes lugares de encontro são como árvores nos amplos caminhos de sua vida, são como palmeiras 

no deserto, lugares de descanso para dar descanso e sombra aos vagabundos. 

55 Oh, se ao menos cada província tivesse uma dessas árvores onde as pessoas pudessem ouvir meus 

"rouxinóis" baterem! Mas seus passos têm sido lentos e seu trabalho escasso. Portanto, há muitas regiões 

sem árvores e muitos vagabundos que não encontram oásis, nem sombra, nem refúgio, nem trilhas de 

pássaros. 

56 Como você tem o consolo de Minha Presença através desta Palavra, adquira mérito para que sua 

árvore possa crescer e sua sombra aumente, pois o número de errantes aumentará muito, trazido pelo 

testemunho daqueles que encontraram aqui a paz de alma. 

57 Trabalhem todos juntos e realizem o trabalho que lhes confiei. Mas observem e rezem, para que 

não caiam em tentação*, pois assim vocês mesmos destruiriam seu trabalho. 
Observe e reze, para que não entre em tentação. Esta é uma correção da tradução de Lutero, que diz em Marcos 

14:38: Observe e ore, para não cair em tentação. ─ O pedido no "Oração do Senhor": "E não nos deixeis cair em 

tentação" também não é feito corretamente, pois Deus não nos tenta. (Tiago 1:3) Portanto, não precisamos pedir a 
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Ele que não nos deixe cair em tentação, mas que Ele nos proteja e nos conduza para que não caiamos na hora da 

tentação. (Apocalipse 3:10) 

58 Vocês Me perguntam em seus corações quais são as tentações nas quais vocês podem cair, às quais 

respondo que essas tentações são vaidade, fanatismo ou materialismo. 

59 Agora você se surpreende que eu fale com você desta maneira, pois você acha impossível cair em 

ações tão indignas de um discípulo meu. 

60 Se vocês soubessem quantos de vocês, que vieram aqui cheios de mansidão e choraram cada vez 

que cometeram a menor transgressão, e que Me juraram seu amor a cada oração, mas depois 

transformaram humildade em orgulho e amor de vizinhança ativo em egoísmo. 

61 Eu os conheço melhor do que vocês mesmos, e é necessário que eu fale com vocês desta maneira 

para que possam viver vigilantes. 

62 Confio a todos vocês a tarefa de construir um santuário espiritual que será Meu verdadeiro templo, 

um altar invisível à vista humana, mas que terá o poder de um altar verdadeiramente existente. Sua 

presença será sentida através do que você irradia para seus semelhantes. 

63 Este é o templo que vos encarrego de construir, porque sei que em seu seio vocês encontrarão a 

paz, a vida e a luz do Espírito. 

64 Se você se unir à verdadeira fraternidade, seguir Minhas instruções, perseverar na humildade, fé e 

caridade, e tomar cuidado para não ficar estagnado, mas esforçar-se diariamente para alcançar uma maior 

espiritualização, não duvide que logo verá sua missão cumprida e seu trabalho concluído. 

65 Lute contra todas as sementes de dissensão, de falsidade, de engano ou de materialismo que 

possam brotar em seu meio, pois se você for negligente, as ervas daninhas crescerão e crescerão e 

eventualmente cobrirão as paredes de seu templo. 

66 Não espere até que o resultado de seu trabalho se assemelhe ao que aconteceu com as pessoas que 

levantaram a torre de Babel. Esforce-se para que no final da luta tudo seja alegria e paz em sua alma; mas 

tenha cuidado para que a confusão e a dor não surjam no último momento. 

67 Abençoado é aquele que procura estar em paz com sua consciência. 

68 Bendito aquele que semeia a semente da paz em seu caminho. 

69 Vocês que vêm aqui para ouvir minhas doces palavras são bem-vindos. 

70 Vinde a mim sempre que estiverdes deprimidos pelos sofrimentos ou pela falta de fé, pois eu sou a 

Luz que vos restituirá a tranqüilidade do espírito. 

71 Se você estiver longe destes lugares de reunião, me ouvirá em sua consciência, o que lhe mostrará 

o caminho. 

72 Quando a humanidade passa por um período de confusão espiritual, a clareza de Minha Palavra 

vem para esclarecê-lo porque ele é capaz de compreender a vida superior. 

73 Todos vocês são testemunhas de que, nestes momentos, a ciência está usando todo seu tempo e 

intelecto para descobrir na natureza a resposta a muitas das perguntas do homem. E a natureza responde ao 

chamado do homem, dando testemunho de seu Criador, que é uma fonte inesgotável de sabedoria e amor, 

mas também de justiça. Entretanto, o homem não desperta para a verdade e continua, como que por 

julgamento, a sobrecarregar-se com o peso pesado de seu materialismo. 

74 É o medo das pessoas de dar um passo adiante em direção à evolução, um passo adiante porque 

elas estão habituadas a permanecer nas tradições que seus antepassados lhes deixaram. 

75 O homem tem medo de pensar e acreditar independentemente; ele prefere se submeter à tradição 

dos outros, privando-se assim de sua liberdade de Me conhecer. Por esta razão ele tem vivido de forma 

retrógrada.  

76 Mas agora chegou a hora da luz para a humanidade, com a qual o homem ganha vontade própria. 

77 Se a humanidade testemunhou o desenvolvimento da ciência e viu descobertas que antes não teria 

acreditado, por que ela resiste em acreditar no desenvolvimento do espírito? Por que ela se endurece para 

algo que a detém e a torna inerte? Por que ela não se abriu à vida eterna? 

78 Compare como minhas revelações neste momento correspondem ao seu desenvolvimento material 

para que você nunca as condene por engano. 



U 118 

50 

79 Que o homem não imagine nada de seu trabalho material e científico, pois ele não sabe que sem 

Minha revelação e sem Minha influência ou a ajuda de seres espirituais que o inspiram do além, nada 

poderia ter sido descoberto. 

80 O homem é parte da Criação, ele tem uma tarefa a cumprir, como todas as criaturas do Criador; 

além disso, foi-lhe concedida uma inteligência superior e uma vontade própria, para que através de seu 

próprio esforço ele possa alcançar o desenvolvimento e a perfeição do espírito, que é o mais alto de sua 

existência. 

81 Por meio do espírito, o homem pode compreender seu Criador, compreender Seus benefícios, bem 

como admirar Sua sabedoria. 

82 Se, em vez de se tornar vaidoso sobre seu conhecimento terreno, você fez todo o Meu Trabalho seu 

próprio, não haveria segredos para você. Então vocês se reconheceriam como irmãos e se amariam como 

eu vos instruo em cada uma de Minhas Obras. Você teria bondade, amor, misericórdia e, acima de tudo, 

unidade. 

83 Como você é pequeno se pensa que é todo-poderoso e grande e por isso se recusa a confessar que 

acima de seu poder e de sua ciência está Aquele que na verdade sabe todas as coisas e é capaz de fazer 

todas as coisas! 

84 Pobre ser humano, se ele se contenta em ser matéria e somente matéria, por isso ele permanece 

sujeito somente à lei natural que rege os seres mortais e fugazes que nascem, crescem e morrem! 

85 Quando vocês se levantarão do estado de materialismo em que vocês se encontram? Você deve 

fazer um esforço para olhar além do céu que você concebeu, o lugar da eternidade que está predestinado 

para você. 

86 Não espere que outros iniciem o caminho até Mim; venha, explore o mistério e Ele lhe dirá o que 

fazer; Ele lhe dirá a tarefa que você tem que realizar. 

87 Convido-os a se aproximarem de Mim; mas para isso não é necessário abrir mão nem dos deveres 

nem dos refrescos saudáveis da vida humana. 

88 Discípulos, vocês vieram à Terra em um momento em que toda a vida humana está sujeita ao 

domínio da ciência humana; apesar do grande materialismo, a luz que ilumina seu interior os fará 

compreender o que devem fazer. É assim que você vai desdobrar seus dons, pois nada deve vacilar, tudo 

deve progredir em harmonia. 

89 Eu não lhes dou meus ensinamentos apenas como uma rédea moral para suas paixões; ao contrário, 

com eles você pode subir as maiores alturas de sua perfeição espiritual. 

90 As rédeas de suas paixões devem ser sua consciência. 

91 Não venho a fundar uma nova religião entre vocês, nem este ensino nega as religiões existentes. 

92 Esta é uma mensagem de Amor Divino para todos, um chamado a todos os espíritos. 

93 Quem compreende a intenção divina e cumpre meus mandamentos se sentirá conduzido ao 

progresso e ao desenvolvimento superior de seu espírito. 

94 Entenda que se o mundo não enveredar pelo caminho do espiritualismo, a paz estará muito longe 

de sua realização. 

95 Eu, em Jesus, ensinei a lei dos sentimentos mais elevados e puros. Vinde a Mim, todos vós, 

transformai-vos em Meus muito amados discípulos, e Eu vos ensinarei a viver em paz. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 119  
1 Era minha vontade que a humanidade conhecesse a história do povo de Israel, pois usei este povo 

como um instrumento para meus ensinamentos e os submeti a grandes provações para que fossem como 

um livro aberto para todas as gerações. 

2 Essas doze tribos encarnaram a humanidade de todos os tempos. Mas atualmente a semelhança é 

ainda maior entre aquele povo quando era cativo em uma terra estrangeira e o mundo atual que é escravo 

do pecado e do materialismo, que são as forças que encarnam o poder do novo faraó. 

3 Se naquele tempo a misericórdia de Jeová libertou Seu povo abrindo caminho para eles através do 

deserto e levando-os a Canaã, então hoje venho como uma luz de justiça e amor para libertar todos os 

povos da Terra de seu cativeiro e levá-los à "Terra Prometida". Agora conduzirei vossas almas ao Meu 

reino de luz e paz, e do mesmo modo enviarei um novo maná sobre as almas, que será alimento da Vida 

Eterna durante suas longas peregrinações. 

4 Um novo convênio que farei com as pessoas, mas não será com símbolos, nele Meu Espírito estará 

presente. 

5 O ideal de bondade e o desejo de união com todos os povos do mundo despertará novamente em 

Meu povo, assim como aquelas doze tribos se uniram quando atravessaram o vasto deserto, inspiradas 

pelo mesmo ideal. 

6 O confronto será grande, e ao longo do caminho haverá obstáculos, inimigos e tentações. Mas 

deste julgamento os soldados sairão cheios de aço e os apóstolos cheios de caridade e fé. Ao longo da 

jornada da vida, mas especialmente nos momentos críticos do julgamento, encorajarei as multidões e 

fortalecerei sua fé através de Meus milagres. Então, quando as pessoas tiverem alcançado a paz e vivido 

em harmonia, farei com que comecem a desfrutar dos doces frutos do reino da luz e da paz já nesta terra - 

como antecipação das delícias que as almas experimentarão mais tarde quando habitarem o lar espiritual. 

7 Os frutos que a alma já colhe aqui serão uma compensação pelos sacrifícios, trabalhos e 

dificuldades que seu coração tem sofrido. Mais tarde, quando este povo bater como uma imensa multidão 

às portas do Meu Reino, eu os cumprimentarei com alegria e lhes direi: Entrem, venham a Mim e deixem 

para trás o pó da estrada e o cansaço. Aqui está a cidade da paz, enfeitada e esperando seus novos 

habitantes. 

8 O povo, temeroso da presença de seu Pai, acreditará que a hora de seu julgamento chegou. Então 

lhes direi: Não tenham medo, entrem em Minha Casa, que é sua. O deserto já o purificou e o fez digno de 

vir até Mim. 

9 pessoas, vendo tanta corrupção entre os homens, sabendo de seu ódio e guerras e do triste 

resultado dos ensinamentos materialistas, vocês pensaram que esta humanidade, para alcançar renovação e 

conversão à Minha Lei, terá primeiro que suportar severas aflições e que muito tempo passará antes que os 

homens finalmente se amem de acordo com Meus ensinamentos. 

10 Eu lhes digo, embora seja verdade que grandes provações esperam este mundo, os dias de tristeza 

serão abreviados, pois a amargura dos homens será tão grande; que o mesmo fará com que os homens 

despertem, levantem seus olhos para Mim e escutem a voz de sua consciência, que lhes exigirá o 

cumprimento de Minha Lei. 

11 Minha justiça erradicará todo o mal que existe neste mundo. Antes disso, vou investigar tudo: 

Comunidades religiosas, ciências e instituições sociais, e então a foice da Justiça Divina passará por cima 

dela, cortando as ervas daninhas e deixando o trigo. Toda boa semente que eu encontrar no coração dos 

homens eu a preservarei para que ela possa continuar germinando na alma dos homens. 

12 Há povos e nações inteiros que lançaram fora Minha semente de seus corações; outros que 

esqueceram Meus ensinamentos mais importantes; ainda outros que não observam nem rezam. No entanto, 

e apesar da esterilidade em que vivem - esses povos logo serão transformados em campos férteis porque 

Minha misericórdia trabalhará sobre seus corações. 

13 É necessário preparar os "implementos do campo", encher o "celeiro" com a semente espiritual que 

lhe trouxe, e que através dos dons espirituais que lhe confiei, você reconheça a hora em que deve deixar 

seu lugar de descanso para partir para a semeadura. Você deve observar e rezar para que esse abençoado 

amanhecer não o surpreenda na ignorância, no materialismo ou no pecado; pois assim você não 
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reconheceria a hora certa para sair para os "campos" e quando você se pusesse a caminho não teria mais 

forças para a luta. 

14 Se você tem fé em Minha Palavra, prepare-se já agora através da oração para que você possa 

encontrar os campos favoráveis para a semeadura. Se você não terminar este trabalho, seus filhos pegarão 

a semente de amor que eu lhe dei e completarão Minhas ordens. 

15 Bem-aventurados os trabalhadores que são designados para tornar os campos férteis e cultivá-los, 

pois verão o orvalho de Minha graça descer sobre os campos, o que será a bênção constante do Pai para os 

esforços dos filhos e uma carícia para todos os que se elevam à fé e à vida. 

16 Há muito tempo, foi-lhe dito que chegaria o tempo em que o homem entenderia todas as 

revelações de tempos passados, e eu lhe digo que este tempo já começou, e que nele seu espírito recebe 

Minha luz através da inspiração. 

17 Cristo veio ao mundo e abriu um caminho para você, ensinando-lhe a maneira perfeita de cumprir 

a lei com Sua vida, Suas obras e Suas palavras. Mesmo antes de Ele aparecer no mundo, Ele foi anunciado 

pelos profetas para que o povo pudesse esperá-lo e reconhecê-lo assim que o tivessem diante de seus 

olhos. 

18 Em Abraão e seu filho Isaac, eu lhes dei uma parábola do que a morte sacrificial do Salvador 

representaria quando eu testei o amor que Abraão tinha por mim, pedindo-lhe que sacrificasse com sua 

própria mão seu filho, seu tão amado Isaac. Com a devida contemplação você reconhecerá nesse ato uma 

semelhança com o que mais tarde significou o sacrifício do Filho Unigênito de Deus em prol da salvação 

do mundo. 

19 Abraão era a representação de Deus, e Isaque a imagem de Jesus. Naquele momento o patriarca 

pensou que se o Senhor exigia a vida de seu filho, era para que o sangue dos inocentes pudesse lavar as 

transgressões do povo, e embora ele o amasse profundamente, que era carne de sua carne, a obediência 

nele a Deus e a compaixão e amor por seu povo era mais forte do que a vida de seu filho amado. - O 

obediente Abraão estava prestes a golpear o golpe fatal contra seu filho; no momento em que, vencido pela 

dor, levantou o braço para sacrificá-lo, Meu Poder o reprimiu e o mandou sacrificar um cordeiro em vez 

de seu filho, para que esse símbolo pudesse permanecer como testemunho de amor e obediência. 

20 Séculos depois, a humanidade exigiu de Mim a morte sacrificial de Jesus, Meu amado Filho, e eu 

tive que entregá-lo a vocês para que Seu exemplo de mansidão, selado por Sua morte sacrificial e sangue, 

permanecesse indelevelmente escrito na consciência da humanidade. 

21 Se no caso de Isaac um cordeiro o substituiu para salvar sua vida, no caso de Jesus ninguém 

poderia tê-lo substituído, pois Ele sabia que era necessário que Seu sangue fosse derramado para que o 

significado e a luz desse sacrifício iluminasse o espírito, o coração e a mente dos homens que estavam sem 

espiritualidade. É por isso que Jesus também é chamado "o Cordeiro de Deus". - A Lei lhe diz: "Não 

matarás", mas Cristo, em Seu ensinamento de amor, lhe mostrou a sublime lição de morrer para salvar os 

outros. 

22 Bendito aquele que morre para dar vida àqueles que precisam da mesma, pois viverá para sempre. 

23 Veja como chegou a hora de você captar a essência espiritual contida em Minhas revelações 

anteriores, aquilo que a humanidade só interpreta de forma material sem tentar imergir nelas para 

descobrir seu significado espiritual. 

24 Eu os coloco no início do caminho da compreensão para que possam então alcançar o núcleo de 

Meus ensinamentos. Se eu apresentasse tudo a vocês totalmente iluminado, seu espírito não se esforçaria 

para chegar ao fundo de Minha Palavra. 

25 Lembro como aquela multidão naquela época - na Segunda Era, sedenta de sangue finalmente viu 

Jesus pendurado na cruz, e ao seu lado, na garganta da morte, os outros dois homens condenados - O 

ouviram dizer ao Pai: "Senhor os perdoe, pois eles não sabem o que fazem". Todos os presentes ouviram, 

mas não entenderam essas palavras, e o tempo teve que passar para que os homens entendessem que 

aquele sangue que gotejava lentamente até a terra era o símbolo do Amor Divino e do supremo perdão, 

que desce como um manto infinito para cobrir todos os homens. 

26 Muitos séculos se passaram nesse meio tempo, mas a humanidade deste tempo - chorando a 

memória da morte sacrificial de Jesus e horrorizada com a crueldade daqueles que O puseram à prova - 

ainda está na escuridão. 
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A moldura de sangue - é a mesma que sacrifica milhares de seres humanos, dia após dia. 

27 Se Cristo voltasse à Terra como um ser humano neste tempo, Ele não diria mais, como fez no 

Gólgota: "Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem", pois agora vocês recebem a luz da 

consciência em abundância, e as almas se desenvolveram muito. Quem não sabe que eu sou o Doador da 

vida, que portanto ninguém pode tirar o de seu semelhante? Se o homem não pode dar existência, ele não 

tem o direito de receber o que não pode dar de volta. 

28 Vocês acham que estão cumprindo Minha Lei só porque dizem que têm religião e observam o 

culto exterior? Na Lei lhe foi dito: "Não matarás", mas você viola este mandamento, porque derrama o 

sangue de seus semelhantes em riachos no altar de seu pecado. 

29 Israelitas e cristãos guerreando e matando um ao outro - não lhes dei a ambos uma e a mesma lei? 

30 A expiação por isso será sangrenta e dolorosa, pelas vidas que os homens tiraram e pelo sangue 

que derramaram clamam por justiça. Ai daqueles que mataram, e ainda mais daqueles que aconselharam 

ou mandaram matar! 

31 Passo a passo os povos vão em direção ao vale (da morte) onde se reúnem para serem julgados. 

32 Ainda assim, aqueles homens ousam falar Meu nome que fazem guerra e cujas mãos estão 

manchadas com o sangue de seus semelhantes. São estas as flores ou os frutos do ensinamento que lhe 

ensinei? Você não aprendeu de Jesus como Ele perdoou, como Ele abençoou aquele que O feriu, e como 

até na morte Ele deu a vida a Seus algozes? 

33 As pessoas duvidaram de Minha Palavra e negligenciaram a fé; por isso, colocaram tudo em vigor 

em sua confiança. Então eu permiti que eles mesmos vissem seu erro ao colher o fruto de suas obras, pois 

só assim eles abrirão os olhos para compreender a verdade. 

34 Sobre esta mesa de amor há alimentos que nem mesmo os reis da terra poderiam lhe oferecer: São 

o pão do céu, que os pobres anseiam, e o vinho que os párias do mundo bebem. Coma e beba, mas nunca 

se orgulhe de possuir estes bens, pois assim você estaria escondendo vaidade sob suas roupas escassas, e 

quero que seja humilde na mente e no coração. Pegue um exemplo daqueles que, embora usem um manto 

real nos ombros, também sabem no coração como ser humildes. O pão e Meu vinho são para todos, pois 

vejo todos vocês espiritualmente necessitados. No início eu vos presenteei a todos com Minha graça, que é 

a semente divina. Desde então você caminhou por caminhos diferentes de acordo com seu destino, e nestes 

caminhos cada um colheu de acordo com sua semeadura - alguns frutos em abundância, outros só 

colheram dor e miséria. Enquanto alguns viveram pouco tempo na terra porque alcançaram a luz 

necessária para ascender, outros, embora tenham vivido muito tempo no vale das lágrimas, não chegaram 

sequer a saber quem são, nem para onde vão. Tenho piedade dessas almas que vagam sem objetivo, e é por 

isso que paro seus passos para mostrar-lhes o caminho que leva à "Terra Prometida". 

35 A luz do Meu Espírito penetra em cada coração, mesmo que ele permaneça fechado. Da mesma 

forma, a luz da Estrela Real parece não penetrar em seu quarto quando está trancada, mas seus raios 

invisíveis alcançam seu interior e dão ao quarto uma atmosfera de vida. Você não deve esperar que Minha 

luz penetre em seu interior, embora as portas de suas almas estejam fechadas. Como será belo encontrar 

você com seu templo interior preparado para receber a graça do Meu amor terno. Deixai que Eu vos cure e 

vos fortaleça, e depois disso farei de vós Meus operários e discípulos. 

36 Muitos de vocês que atualmente não são nada na vida, sendo os últimos até mesmo em suas 

famílias, logo se verão sentados à Minha mesa. Vocês que foram desprezados e expulsos do círculo de 

seus entes queridos serão reconhecidos amanhã por aqueles que os julgaram mal. 

37 Você quer sensibilizar ou acalmar seus corações? Então siga por este caminho, que é o da 

humildade, elevação espiritual e caridade. Traga cura para os doentes, visite as camas de dor, conforte o 

sofrimento e respeite aqueles que assumiram esta cruz diante de você. Tomem como exemplo aqueles que 

observam à noite e estudam Meu trabalho, e também aqueles que prestam serviços de amor a seus 

semelhantes, embora bebam um cálice de sofrimento. 

38 Assim, falo àqueles que começam a pronunciar as primeiras palavras da linguagem espiritual, aos 

neófitos a quem ensino as regras básicas da Lei e o propósito final de Meu Trabalho. Nele você aprenderá 

que se rezar de espírito em espírito e amar seus semelhantes, você não só curará os doentes, mas também 

ressuscitará os mortos. 
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39 Nesta humilde região onde me manifesto atualmente, revelo-vos que a Terceira Era começou em 

1866 e que esta manifestação terminará em 1950, quando muitos de Meus filhos Me terão ouvido. Em 

verdade vos digo que os lábios que vos deram minhas instruções não falaram de sua própria vontade, mas 

sob uma inspiração divina. 

40 Amados trabalhadores destes campos, abracem sua tarefa com verdadeiro amor, cultivem Meus 

campos fazendo sulcos nos quais vocês colocam a semente divina. Conheça a semente de modo que você a 

semeia somente, pois em seus frutos será fundada a evolução ascendente e a luz de sua alma. Você acha 

justo que, quando você passar para o mundo espiritual, tenha pena de si mesmo apenas por falta de zelo na 

tarefa que o levou a habitar a Terra? 

41 Não esqueçam que eu continuo dizendo a vocês para semear o trigo em Meus campos, pois aqueles 

campos onde ervas daninhas e cardos cresceram serão cortados pela foice da Justiça Divina. 

42 Eu disse o mesmo aos discípulos e às multidões na Segunda Era: "Em verdade vos digo que toda 

árvore que não for plantada pela mão de Meu Pai Celestial será arrancada pela raiz". 

43 Orem, operários, façam-no humildemente diante de vosso Pai e cuidem para que vossa semeadura 

seja agradável a Minha vista. Limpe incansavelmente seus campos, procure a luz para limpar os erros até 

que somente o trigo produza frutos neles. 

44 É uma semente pura que você recebeu, mas sua pequena fé não lhe permitiu reconhecer essa 

pureza, e sem estar ciente dela, você a misturou com outras sementes que não vieram de Mim. 

45 Eu lhes disse: Conheçam a semente, para que possam limpar uma a uma suas semeaduras, e que 

dos lábios de seus filhos, quando eles começarem a caminhar no caminho do Senhor, possa vir somente a 

verdade. Vejo aqueles que se esforçam para penetrar até o fundo desta doutrina, mas não conseguiram se 

libertar da influência de ensinamentos, religiões e dogmas estrangeiros até hoje. 

46 pessoas, ajudem Meus porta-vozes com suas orações, treinem seus profetas e os fortaleçam. Não 

esqueça que no final de Minha manifestação lhe revelarei muitos ensinamentos que guardei para que você 

complete este legado com um broche de ouro. 

47 Após o tempo desta proclamação, Minha luz o ajudará a compreender o que você ouviu, por meio 

da qual você pode separar o essencial e o verdadeiro do supérfluo, ou seja, do que é material. 

48 Inspirarei este povo, testemunhas de Minha Palavra, para que estudem minuciosamente Meus 

ensinamentos e compreendam o profundo significado do que lhes contei e qual é a essência de Meu 

ensinamento. 

49 Quando você tiver passado pela fase de preparação e estiver equipado para ensinar, prepararei o 

caminho para você, e então você não será mais intimidado pelos perigos e espinhos invisíveis ou pelas 

armadilhas e ameaças traiçoeiras que você encontrará, pois então tudo estará preparado para sua 

semeadura. 

50 Tudo o que eu mandarei então, e Minha luz descerá sobre vocês à medida que o orvalho descer 

sobre os vales, na quietude das noites. O amor é o que você deve semear. Como você quer que as nações 

concluam tratados de paz se não há amor em seus corações? 

51 Eu lhe disse que a paz seria com homens de boa vontade, mas sem nenhum povo da Terra eu 

encontro essa boa vontade. 

52 Portanto, é necessário que surja um povo que não se esforce pelos tesouros do mundo, mas que 

ensine o amor ativo ao próximo, a oração, a virtude e a fé. Este povo eu chamarei de Meu e os homens o 

reconhecerão como o povo de Deus. Da moralidade de seu povo, seus bons costumes, a vida virtuosa que 

levam, virá a paz, que trará bem-estar aos homens, sem que eles se esqueçam daquela paz perfeita, a única 

paz que enche o espírito de felicidade, só vem àquele que a deseja com verdadeiro amor. 

53 Quando você alcançará paz de espírito quando não tiver sequer alcançado a paz de coração? - Eu 

lhes digo, até que a última arma fratricida seja destruída, não haverá paz entre os homens. As armas 

fratricidas são todas aquelas com as quais os homens tiram a vida uns dos outros, destroem a moral, 

privam-se da liberdade, da saúde, da paz de espírito ou destroem a fé. 

54 O limite de tantas testemunhas perversas quase foi atingido, elas devem cessar. É por isso que 

Minha voz se fez ouvir no fundo das almas e chamou homens de todas as nações para deporem as armas 

de destruição e morte para que sejam consumidas no fogo de Minha justiça. 

55 Então eu falarei espiritualmente e Minha voz será ouvida na consciência de todos os Meus filhos. 
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56 Se as pessoas orgulhosas e irracionais refletissem e rezassem, elas se tornariam conscientes de para 

onde estão dirigindo seus passos e fariam uma pausa. Mas eles não podem ganhar total clareza de espírito 

porque o ódio e a ambição os cegam. 

57 Orem, todos vocês que desejam pertencer ao povo de paz. Todos aqueles que desejam estender 

uma mão fraterna a seus semelhantes a fim de salvá-los - aproximem-se da luz. 

58 A semente do mal, espalhada por toda a terra, está dando frutos como nunca antes. Mas devo dizer 

também que a boa semente também está germinando em vários pontos do planeta. 

59 Preparem-se espiritualmente, todos vocês que sentem que em seus corações esta semente divina 

está começando a germinar, para que sempre que encontrarem outros semeadores em seus caminhos, 

possam reconhecê-los e possam se unir em Minha Lei. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 120  
1 Há muito foi anunciado a você através da boca de um profeta que chegaria um tempo em que o 

Espírito Divino seria derramado sobre toda a carne e todo o espírito. Em verdade vos digo que desta vez é 

o momento em que vocês estão vivendo atualmente. Mas isso veio até você de surpresa e despreparado 

porque você deu muito pouca importância a essas vozes proféticas e não estudou nem sondou essa 

profecia. 

2 Hoje você está procurando tudo o que é sobrenatural para encontrar a confirmação de que a vida 

espiritual existe. Alguns observam e estudam as estrelas, outros esperam vozes ou sinais misteriosos, 

outros ainda querem encontrar a explicação na ciência; mas muito poucos são aqueles que se concentraram 

no mais íntimo de seu espírito para ouvir a voz de seu Senhor ali, para senti-lo e amá-lo. 

3 Quando apareci a meus discípulos pela última vez na Segunda Era, eles viram uma nuvem 

envolver a forma do Mestre, elevando-o e levando-o com ele ao infinito. Lá eles receberam a promessa e o 

anúncio de que o Senhor voltaria aos homens na mesma forma espiritual em que aqueles homens O viram 

partir. 

4 Somente eles podiam compreender essa manifestação divina, porque eram os únicos equipados 

enquanto o mundo dormia. Agora eu lhes digo que vocês viram a palavra daquele profeta da Primeira Era 

e a promessa que eu lhes fiz se tornar realidade. Mas minha vinda em forma espiritual foi sentida somente 

por aqueles que se prepararam interiormente, ou aqueles que Me esperavam com os sentidos despertos. 

5 No mesmo sublime silêncio com o qual eu subi na nuvem naquela Segunda Era, eu desci sobre 

todos os espíritos hoje; no entanto, nem todos Me viram, sentiram ou Me ouviram, por enquanto, como 

então, há poucos que estão receptivos. Minha voz é suave, mas minha presença abalará de novo a 

humanidade em todas as suas instituições sociais. 

6 Governantes, fariseus e escribas zombavam de Jesus quando O ouviam dizer que Ele era um Rei, 

que Ele tinha vindo para governar. Quando O viram morrer numa cruz, suas zombarias e dúvidas 

aumentaram ainda mais, mas não podiam imaginar que muito em breve pereceriam junto com seus 

governos e vassalos, e que Aquele que julgaram e mataram como impostor venceria grandes multidões e 

nações através da verdade de Seu ensinamento cheio de justiça, amor e humildade. 

7 Aqui estou eu, visível e palpável para aquele que se prepara interiormente e quer Me ver, e espalho 

luz em todos os espíritos para que ninguém Me busque em outra forma que não a espiritual, nem se 

esforce para Me encontrar no exterior enquanto Me carrega em seu coração. 

8 Elijah veio para preparar a minha vinda. Mais uma vez ele fez os caminhos mesmo iluminando as 

mentes e afrouxando os lábios daqueles através dos quais eu lhes dei Minha Palavra. Quando eu deixar de 

falar com vocês através da mente humana, Elias continuará a espalhar a luz ao longo do caminho da 

humanidade. 

9 Grande é a mensagem do Mensageiro de Deus nesta Era. Saiba que já na Segunda Era eu lhe disse: 

"Elijah virá e restaurará todas as coisas ao seu estado original". 

10 Quem são aqueles que realmente sentem sua presença espiritual? Eu também poderia dizer a você 

como eu disse então: "Elijah esteve com você, e você não o sentiu". 

11 Você o chama de precursor, e isto ele tem estado na verdade desde a primeira vez. Ele lhe deu um 

indício da comunicação divina através do homem e ressuscitou os mortos antes mesmo de Jesus vir ao 

mundo. Ele lhe trouxe as primeiras mensagens sobre a reencarnação da alma e tem pavimentado os 

caminhos do Senhor desde então, até a presente época, na qual você desfruta desta manifestação e se 

maravilha com a ordem e perfeição com que cada uma das revelações espirituais se tornou uma realidade. 

12 Elias é como um pastor, siga-o, pois ele o guiará no verdadeiro caminho até chegar ao obstáculo 

onde Ele, que é o Pai de todas as coisas criadas, o espera. 

13 Preparai-vos espiritualmente no silêncio de vossa meditação, pois ele se aproximará de vós para 

revelar-vos tudo o que vossa mente não foi capaz de compreender. 

14 A batalha se aproxima, e Elijah quer torná-lo forte. Não tenha medo, não desconfie de seu guia 

espiritual; pois se em seu tempo ele fez cair um raio através de uma oração para provar a existência do 

verdadeiro Deus aos adoradores de falsos deuses, neste tempo ele fará milagres diante do mundo 

materializado que os abalarão e os farão abrir os olhos para a verdade. 
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15 Você tem medo de falar com seus semelhantes sobre a reencarnação da alma? Você não está 

convencido da justiça amorosa que ela contém? 

16 Compare esta forma de expiação com a de punição eterna no fogo incessante do inferno - uma 

idéia que a humanidade usa para intimidar as almas dos homens. Diga-me qual destes dois tipos lhe dá a 

idéia de uma justiça divina, perfeita e misericordiosa. Um revela crueldade, ressentimento sem limites, 

vingança; o outro contém apenas perdão, amor paternal, esperança de alcançar a vida eterna. Quão grande 

é a distorção que meus ensinamentos sofreram como resultado de más interpretações! 

17 Estou preparando vocês para a batalha porque sei que serão combatidos por causa do que vão 

ensinar. Mas se seus companheiros que o combatem neste momento fossem surpreendidos pela morte e eu 

lhes perguntasse - quando eles morrem em pecado - o que eles preferem: o fogo eterno em que acreditam 

ou a oportunidade de ser mais alto em uma nova vida - na verdade, eu lhes digo, eles dariam preferência à 

segunda solução, mesmo que a tivessem combatido em suas vidas, cegos pelo fanatismo. 

18 Discípulos, sejam fiéis e perseverem em Meu ensinamento, pois no final a luz vencerá a escuridão. 

A luz é fé verdadeira, é razão, conhecimento, sabedoria. 

19 Elias irá diante de você como uma tocha divina e iluminará seu caminho. 

20 Neste tempo, estou armando-vos de virtude para que possais cumprir a difícil missão que vos 

confiei na Terceira Era - uma missão que será para o bem da humanidade e servirá para conduzir vossa 

alma para cima no caminho do desenvolvimento. Estou fazendo conselheiros e médicos daqueles que 

antes eram párias ou simplesmente egoístas. É necessário que você tenha fé em seus dons espirituais para 

que possa fazer obras incríveis. Se você tiver fé, ficará tão maravilhado com as obras que faz que me dirá: 

"Por que você me concede coisas tão grandes quando eu sou tão indigno? Entenda que após o cadinho de 

dor pelo qual você passou, Minha Divina Instrução o equipou para evoluir para cima. 

21 Transmita com absoluta abnegação o que eu lhe dei, e você abrirá muitos olhos para a verdade e 

moverá interiormente muitos de seus semelhantes com seus atos. Ensine que aquele que serve aos homens 

me serve. Há tentações no caminho, mas para lutar contra elas eu lhe dei as armas necessárias. 

22 Discípulos, quantos de vocês em sua simplicidade têm sido como faróis brilhantes no caminho de 

seus semelhantes? Enquanto você praticar Meu ensinamento, você será invencível nas provas. Mas se você 

não se unir, ou se praticar este ensinamento de acordo com sua imaginação e sua vontade, então será 

derrotado em batalha, não em Meu Trabalho, pois esta é a Verdade e é indestrutível. Preparem-se, pois 

depois de Minha partida deixarei os campos prontos para semear, as terras, as aldeias e até mesmo as 

nações. E vocês continuarão a semear esta semente e ensinar àqueles que não Me ouviram, transmitindo-

lhes a essência de Minha Palavra e dando-lhes a conhecer Minhas profecias sobre o que acontecerá depois 

de 1950. 

23 Sim, povo, deixarei estas profecias impressas nos corações, pois naqueles tempos vocês não mais 

ouvirão esta palavra dada através do arbítrio humano. Desses porta-vozes para os quais você olha hoje, 

alguns serão tirados da terra, e os que permanecerem fecharão seu órgão de compreensão a esta 

manifestação e ao mundo espiritual. Este será o momento de armadilhas e perigos quando se levantarão 

falsos profetas, falsos portadores de vozes e falsos deuses falantes. Então você deve ser forte para que não 

seja enganado pelos enganadores. Tire força de Minha Palavra para que você não sucumba por fraqueza. 

24 Seja obediente, pratique a obediência, esteja pronto para realizar o que lhe mando, e você 

experimentará que a dor deixará seu caminho e nunca será enganado. Não é de minha vontade que vocês 

pereçam, nem que os infortúnios que eu os previno aconteçam com vocês. Observe e ore, pois assim como 

as pessoas no mundo podem armar laços para derrubá-lo, assim, como você bem sabe, existem seres 

desonestos e confusos no além que podem influenciá-lo com suas trevas. 

25 Percebam, ó líderes das comunidades, que este povo, que ouve Meus decretos, compreende cada 

vez mais as reprovações que Eu lhes dou e a responsabilidade dos portadores de Minha voz, e se amanhã 

vocês não obedecerem aos decretos, este mesmo povo se revoltará, os rejeitará e os fará perceber seus 

erros. 

26 É minha vontade que este povo e as multidões que ainda estão por vir possam ver vocês ocuparem 

com toda diligência e dignidade o lugar que pertence a cada um, para que os homens saibam por seu 

trabalho que vocês foram bons trabalhadores neste vinhedo. Vocês me entendem, pessoal? Você está 

disposto a obedecer aos Meus decretos durante estes últimos anos de Minha manifestação entre vocês? 
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27 Pense cuidadosamente em Meu mandamento para alcançar sua unidade, para que você possa 

descobrir o verdadeiro significado do mesmo. Muitas vezes você quis demonstrar sua unidade para Mim, e 

eu lhe provei a falsidade que estava presente nela. Eu queria que vocês se ajudassem uns aos outros, que se 

respeitassem uns aos outros, já que o cargo que cada um ocupa foi confiado a vocês por Mim; que 

tivessem um amor verdadeiro um pelo outro, pois então encontrarei em suas obras as bases para uma 

forma unificada de conduta e devoção. Fiquem claramente cientes de Meus desejos e sigam Minhas 

instruções, pois se não o fizerem, não poderão imaginar o caos que os espera. Não quero assustá-los 

desnecessariamente, quero despertá-los agora, pois ainda há tempo para reflexão a fim de corrigir seus 

erros. Você não poderá dizer amanhã, quando cair, "Senhor, já que Você prevê tudo, por que Você nunca 

previu este desastre para nós"? 

28 discípulos, dei-lhes hoje esta instrução porque não quero que chorem depois da minha partida, 

mesmo sabendo que muitos chorarão. 

29 Nos primeiros tempos, tudo o que era espiritual era um mistério para os homens e, portanto, eles 

tinham que criar ciências e teologias a fim de estudar e compreender o Divino. Mas em verdade vos digo, 

Cristo, quando habitou entre os homens, falou com a maior simplicidade para que todos pudessem 

compreender a doutrina do amor. Ele sabia que não seria compreendido corretamente, mas que teria que 

esperar até o momento em que, através do desenvolvimento espiritual que a humanidade teria então 

alcançado, seria possível conhecer toda a verdade. É por isso que Ele prometeu ao mundo voltar 

espiritualmente e enviar-lhe uma luz que o fizesse compreender tudo o que seria confuso no coração dos 

homens. 

30 Levante sua alma, pois o tempo que foi anunciado é o tempo que você está vivendo atualmente. 

Aquele Mestre que lhe prometeu voltar é Aquele que lhe fala, e a luz que prometeu enviar-lhe é a que está 

espiritualmente ativa em todos os homens neste momento. 

31 A luz da verdade é tão clara que vocês não precisam ser teólogos para entender o que foi revelado 

a vocês ao longo dos tempos. Se no início do caminho de desenvolvimento tudo era um mistério para 

você, passo a passo e de instrução em instrução eu removi os véus, dissipei as trevas e eliminei as 

inverdades. 

32 O Pai não pode ser um segredo para nenhum de Seus filhos, porque Ele se deixa sentir, sentir e ver 

em tudo que é criado, desde o menor até o infinito. As pessoas criam os "segredos" sem querer estar 

cientes de que, com isso, estão impedindo a alma de se desenvolver em direção ao Criador. 

33 Não vos digo: Vinde ao Pai para que O conheçais, mas..: Conheça o Pai para que você possa vir 

até Ele. Aquele que não O conhece não poderá amá-Lo, e aquele que não O ama não poderá ir até Ele. 

34 Vim ao mundo para dizer-lhes: "Eu sou o Caminho", acrescentando: "Aquele que conhece o Filho 

conhece o Pai". 

35 Qual era o caminho de Cristo? O de amor, de misericórdia, de mansidão, de sinceridade. Como era 

o Filho para conhecer o Pai através Dele? Sábia, justa, amorosa, misericordiosa, cheia de poder e de 

caridade ativa. 

36 O Mestre veio ao mundo para mostrar-lhe o verdadeiro Deus, não aquele que as nações criaram em 

seus corações. Da mesma forma, nesta época, a luz do Espírito Divino desce plenamente sobre todas as 

almas, para que vocês possam desfrutar de sua espiritualização à vista do infinito amor do Pai. 

37 Abençoado aquele que me segue no caminho do amor e da humildade. 

38 Bendito aquele que ama e confia, que conhece sua missão e a cumpre. 

39 Quando vos falo do "caminho", não me refiro a um na Terra, pois não é no mundo em que habitais, 

onde está o Meu reino. É o caminho espiritual que sempre leva para cima. É o desenvolvimento e o 

progresso que suas almas devem alcançar. Portanto, onde quer que você esteja na Terra, você pode estar 

no caminho do espírito. 

40 Meus filhos, se vocês se extraviaram, voltem a ele, e se pararam, avancem. 

41 A tarefa que você carrega eu lhe dei de acordo com sua capacidade e força; você só tem que 

compreendê-la e amá-la. Reze diariamente para que você possa receber a luz necessária para suas obras. 

Então permaneçam equipados, atentos, para que possam ouvir as vozes daqueles que vos chamam, 

daqueles que vos perguntam, e também para que possam resistir às provações. Cada dia de sua existência é 
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uma página do livro que cada um de vocês está escrevendo. Cada dia é marcado por um julgamento, e 

cada julgamento tem um significado e uma razão. 

42 Quero fazer de vocês um povo saudável de alma e corpo, porque vocês são os escolhidos, 

testemunhas de Minhas manifestações de todos os tempos, e vocês devem cumprir uma missão difícil 

neste tempo e preparar o caminho das novas gerações. 

43 Eu tenho espalhado seu caminho com provas de amor para que vocês não duvidem nem de mim 

nem de vocês mesmos. Vocês que me ouviram neste tempo - não vão à sepultura levando com vocês o 

segredo desta união que tive com vocês, pois esta é sua tarefa principal. Falem aos homens em Meu nome, 

testemunhem minhas revelações com suas obras. 

44 Não me digam que lhes falta equipamento para fazer isto, pois muitas coisas lhes falei, e enquanto 

Me ouviam, vocês se purificaram e se fizeram dignos. Todos vocês podem levar esta mensagem para o 

mundo. As pessoas estão esperando por ela e estão preparadas para recebê-la. Você não descobriu o desejo 

de espiritualização e paz que as pessoas têm? Você não se comove pela ignorância e dor deles? 

45 Meu Espírito derrama sobre eles, fala com eles através de sua consciência e lhes diz: Venha até 

mim e descanse. Receba a fé que lhe falta, deixe de ser o cego no caminho. 

46 pessoas, você conhece o trabalho que estou construindo no mundo? - "Não", dizem-me vocês, "só 

vemos a humanidade em tumulto, a vemos mergulhada em abismos profundos e sofrendo uma grande 

visitação". Mas eu lhes digo que tenho permitido que o homem faça justiça a si mesmo com sua própria 

mão, para que ele possa perceber todos os seus erros, para que ele possa voltar a Mim purificado. Sobre 

todas as criaturas eu enviei minha luz e fiquei ao lado delas nos dias de tribulação. 

47 Meu Espírito desceu sobre cada alma e Meus anjos estão em toda parte do universo, cumprindo 

minhas ordens de colocar tudo em ordem e no caminho certo. Então, quando todos tiverem cumprido sua 

missão, a ignorância terá desaparecido, o mal deixará de existir e somente o bem reinará neste planeta. 

48 Oh, se ao menos você tivesse me entendido! Se ao menos você pudesse estar ciente de quão grande 

é o meu desejo de aperfeiçoá-lo! Quão longe você já teria ascendido e quão perto você já estaria de Mim! 

Se sua vontade fosse minha, você já teria chegado ao cume onde eu o espero. 

49 E qual é o meu desejo, pessoal? - Sua unificação e sua paz. 

50 Para ajudá-lo, estou mais uma vez entre vocês, falo com vocês, movo seu coração em antecipação 

ao seu despertar. 

51 Toda árvore boa será protegida e suas raízes e galhos se estenderão para dar abrigo e alimento ao 

viajante; mas as ervas daninhas serão arrancadas pela raiz e lançadas no fogo insaciável. 

52 Falo-vos figurativamente, e quando vos falo daquela árvore, refiro-me às obras dos homens. 53. 53 

Àqueles a quem confiei grandes missões, eu digo: Preparem sua colheita. Pais de família, professores e 

governantes, mestres e servos, grandes e pequenos,  

53 Não quero que você me mostre seus campos incultos. Mesmo que seja apenas um grão pequeno, 

mostre-mo puro e em voz alta. 

54 Vinde a Mim, batei, e ele se abrirá para vós. Mas venha se regozijar, satisfeito com seu trabalho, 

para que você possa se sentir ótimo, como Eu. 

55 Minha Palavra é Água Celestial que sacia a sede da alma. Quem tiver gosto nunca mais terá sede. 

Eu sou a fonte inesgotável que cai como uma cachoeira e banha seu espírito e seu coração. 

56 Vós que vos purificastes na dor, através da oração e da penitência, ganhastes o direito à graça de 

ouvir Minha Palavra. Continue a ser manso e humilde para que você nunca perca esta luz. Sua vida tinha 

sido estéril, como um deserto, sem sombra, sem oásis; mas eu fiz com que no meio do deserto você 

encontrasse uma palmeira e uma fonte onde pudesse recuperar a coragem e a esperança. Agora que você 

recuperou forças, já que tem paz em seus corações, não vá para a "cidade do pecado" para perecer em seus 

prazeres e vaidades. 

57 Este é e será chamado o "tempo do espírito", pois nele tive que vir "a nuvem" para deixar brilhar a 

luz que revela e dissolve os mistérios - o tempo em que tive que abrir o Livro da Instrução na página que 

corresponde à época em que se vive. Com Meu amor divino estou atualmente iluminando as mentes dos 

homens, que são como rochas por causa de sua insensibilidade ao espiritual. Mas a partir destas rochas 

farei fluir água e até flores brotar. 
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58 Volte seus olhos para trás, olhe para o passado e você descobrirá que eu sempre semeei amor em 

seu caminho. Sempre que você pensava que eu estava ausente e sua solidão se prolongava, eu me faço 

sentir em seu coração e me torno o pessoal de sustentação para que você não se quebre. Vocês se reúnem 

em pequenos grupos para ouvir Minha Palavra, mas amanhã se multiplicarão como a areia do mar e essas 

multidões serão espiritualmente aqueles que formaram as doze tribos de Israel. Está escrito que eu os 

reunirei para julgá-los. Dessas multidões, escolherei aqueles que serão meus novos apóstolos naquele 

tempo. Mas prepararei os corações de todos para que sintam amor e misericórdia pelo próximo, e em 

obediência aos impulsos de sua consciência e aos sentimentos de seu coração, realizem obras entre os 

homens dignos d'Aquele que os destinou a levar Minha nova mensagem com o bom gosto que anula a 

amargura do mundo. 

59 Se você considera sua missão como uma cruz, eu lhe digo verdadeiramente que ela é; mas eu serei 

seu "portador cruzado". Tudo o que você fizer pelo bem de seu semelhante, eu lhe retribuirei, 

transformado em luz para seu espírito. Lembre-se de Cristo quando Ele ascendeu ao céu cheio de glória e 

majestade, tendo realizado Sua obra de amor e redenção. 

60 Orem, povo; profetas se levantam nas nações e falam de Minha manifestação e de Minha presença 

entre vocês. Vocês os reconhecerão porque eles são Meus mensageiros. Mas aprenda a distingui-los dos 

falsos profetas, que também aparecerão e dirão palavras de luz aparente, mas que de fato só conterão 

trevas. Aqueles que são Meus mensageiros prepararão os corações, despertarão as nações, serão Meus 

desbravadores, para que, quando vierem a essas regiões, vocês encontrem os campos férteis. 

61 Tudo o que está acontecendo no presente já foi anunciado a vocês por Meus profetas no passado. 

Mas quem hoje reconhece o cumprimento do que lhe foi prometido? Muitos estão dormindo, muito poucos 

despertaram; mas no meio da escuridão desta noite de pecado do mundo, eu vim para aqueles que estavam 

aparentemente dormindo, mas que Me esperavam. 

62 O Livro da Terceira Era está atualmente sendo escrito por Minhas "penas de ouro" sob o ditame de 

Minha voz amorosa. Os anjos da guarda que zelam zelosamente pelos ensinamentos do Pai guiam a mão 

daqueles que escrevem, para que possam colocar no Livro o que será preservado para as gerações 

vindouras - um Livro de amor, um Livro de perfeita sabedoria, um Livro no qual o simples e o sábio, o 

pequeno e o grande, o altivo e o simples possam ler. Minha Palavra será a espada que lutará, falando da 

Minha vinda desta vez, da maneira de Minha comunicação. Ela iluminará as mentes dos incultos e 

penetrará os corações das rochas e dissipará suas dúvidas. Meu ensinamento continuará a se espalhar de 

coração para coração e de pessoas para pessoas e será compreendido, acreditado e amado mesmo pelos 

incultos, ignorantes, pecadores, pagãos e idólatras que reconhecerão Minha manifestação de amor. 

63 Descanse e se alegre com o pensamento de que você sentiu Minha presença neste tempo, pois já 

chegou ao ponto de sua alma renunciar a todas as coisas supérfluas para caminhar com passos de perfeição 

o caminho que a leva a ascender. Observe e reze por aqueles que não me ouviriam, embora tenham sido 

chamados. Tenha piedade deles. 

64 Eu lhes digo na Terceira Era: é necessário ter méritos para merecer os dons do Senhor. Eu dei a 

muitos de vocês presentes sem que vocês pudessem me dizer quais são seus méritos. Mas eu, que vejo 

todas as coisas, sei o que o senhor adquiriu em tempos passados para merecer o que lhe confiei hoje. Mas 

que ninguém se vanglorie por causa desta revelação, por uma boa razão o espírito não tem permissão de 

revelar seu passado à carne. 

65 Queridos filhos, continuem a se unir; mas se o dia da Minha instrução chegar e o portador da voz 

uma vez não se apresentar, não tenham medo. Orem, preparem-se interiormente, levantem seu espírito 

para Mim e Eu derramarei Minha luz, Meu poder, Minha graça e Meu amor sobre vocês naquele 

momento. Se você Me procura com o espírito, eu lhe falarei de espírito em espírito. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 121  
1 Minha promessa de retornar a vocês foi cumprida. Como um ladrão, entrei em seu dormitório na 

ponta dos pés e o acordei de seu sono. Quem, ao abrir os olhos, me viu e me pediu para ajudá-lo a se 

levantar, sentiu Meu poder em seu espírito e em seu corpo e rapidamente se levantou. Mais uma vez lhes 

mostro o caminho estreito de Minha Lei - um caminho que todos vocês devem percorrer. 

2 Bem-aventurados aqueles que se prepararam para receber Meu Espírito, pois de seu santuário 

interior brotarão as orações pela paz dos povos da terra. Mais tarde eles ensinarão seus semelhantes a orar 

desta maneira, para que através desta conexão eles consigam ouvir Minha voz, que se manifestará na fala 

por inspiração, no aconselhamento por intuição e na "unção" (cura) através do dom da cura. Hoje Minha 

luz se comunica através dos portadores da voz, amanhã me conectarei diretamente com o espírito de cada 

um que se prepara interiormente. 

3 Muitos me dizem: Senhor, quando Vós me dareis presentes como Meus semelhantes? - Mas eu 

lhes digo: Todos vocês são dotados, todos carregam sua herança com vocês, mesmo que ainda não a 

conheçam. Vocês verão estes dons espirituais vir à luz na medida em que penetrarem em Meu 

ensinamento. Então, quando vocês forem Meus servos, mostrarei a cada um suas tarefas e sua missão. 

4 Vocês prepararam um humilde local de encontro neste tempo para Me receber e eu os encantei 

com Minha Presença. Minha Palavra veio cheia de bondade e luz para levá-lo até a vida, para que você 

possa ocupar seu lugar de direito nela. 

5 Não temam aqueles que rejeitam ou negam Minha vinda. Você deve agir com delicadeza e ser 

paciente com eles. Será a Minha justiça que os afligirá. Em verdade vos digo que aqueles que me negaram 

e perseguiram mais serão aqueles que me seguem mais de perto. lembre-se de Saul, o perseguidor de 

Minha Doutrina, que então se tornou Meu discípulo. Esses convertidos se juntarão a você amanhã. Mas se 

você realmente quer encontrar a fé, não fique descontente quando eles lhe disserem que você está com um 

falso Deus ou um falso Mestre. Também não se deve ter medo de dizer que Cristo tem estado com você. 

Estou preparando-o para tudo o que está por vir. Sede corajosos e eu vos enviarei para diferentes regiões 

onde cumprirei Minha Palavra que vos diz que através de um de vós uma região alcançará a paz e a 

salvação, pois seu coração será como o de um pastor que ama e guarda suas ovelhas. Além disso, o amor 

que ele tem por seus semelhantes e os sacrifícios que ele faz por eles não serão infrutíferos. 

6 Que ninguém esqueça estas palavras, pois aquele que ainda vive hoje desconhecido entre os 

homens cumprirá amanhã uma difícil missão entre a humanidade. 

7 Envio minha paz a sua nação. Receba-o em seu espírito e deixe-o chegar a outras nações. Eu os 

abençôo a todos. Reze para que a paz esteja no coração de todas as pessoas. 

8 Estou esperando que a humanidade desperte para que ela se lembre que eu existo; ela fez todos os 

seus trabalhos antes de Meus Olhos, mas agora a Hora está se aproximando quando Minha Justiça porá um 

fim ao mal. Escute meus ensinamentos e abstenha-se de atos malignos. Purificai vosso corpo e vossa alma, 

pois se eu sou infinitamente amoroso como Pai, sou inexorável como Juiz. 

9 Aos povos da Terra nunca faltou luz espiritual. Em verdade vos digo que este povo não só teve 

profetas e mensageiros, mas a todos os mensageiros que eu enviei para despertá-los. Com base na luz e na 

verdade de seus ensinamentos, bem como em suas semelhanças com o que eu lhes revelei, vocês podem 

julgar suas palavras. Alguns viveram antes da vinda do Messias, outros trabalharam depois de Minha 

existência como homem, mas todos trouxeram uma mensagem espiritual aos homens. 

10 Esses ensinamentos - como o meu - experimentaram profanações, pois se sua essência não mudou, 

eles foram mutilados, ou foram ocultados de pessoas famintas por verdade. 

11 É uma verdade e uma moralidade que foi revelada à humanidade através de mensageiros, profetas 

e servos. Por que então as pessoas têm idéias diferentes sobre a verdade, a moralidade e a vida? 

12 Esta verdade, que foi distorcida pela humanidade em todos os momentos, será restaurada, e sua luz 

brilhará com tal poder que aparecerá às pessoas como se fosse algo novo, embora seja a mesma luz que 

sempre iluminou o caminho do desenvolvimento dos filhos de Minha Divindade. 

13 Muitos são aqueles que morreram porque falavam a verdade, muitos também daqueles que foram 

submetidos à tortura porque não queriam silenciar a voz que falava dentro deles. 
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14 Não penseis que o Céu enviou somente aqueles que vos falaram do Espírito, do amor, da 

moralidade; não, Ele enviou também aqueles que vos deram bons frutos da ciência, aquele conhecimento 

que traz luz à vida dos homens, que alivia seus fardos e alivia suas dificuldades. Todos eles têm sido Meus 

mensageiros. 

15 Há outros que não trazem ensinamentos de moralidade espiritual ou descobertas científicas, mas 

que levam consigo a mensagem que ensina a sentir e a admirar as belezas da criação. Eles são mensageiros 

de Mim que têm a tarefa de levar alegria e bálsamo aos corações daqueles que estão aflitos. 

16 Todos eles beberam um copo amargo quando se deram conta da incompreensão de um mundo 

cego à verdade, de uma humanidade insensível ao belo e ao bom. E, no entanto, quando eu lhes disser que 

nesta época tudo será restaurado; quando eu lhes anunciar que todos retornarão ao caminho certo e todos 

os Meus ensinamentos serão devolvidos ao seu significado original - vocês podem acreditar que um tempo 

de esplendor espiritual está próximo para este mundo, embora não devem esquecer que antes que isso 

ocorra, tudo será julgado e purificado. 

17 Qualquer peregrino terrestre que não tenha paz em seu coração, passe alguns momentos à sombra 

desta "árvore" aqui, e ele se sentirá confortado. 

18 Sobre o espírito dos homens paira também a lembrança do espírito de Elias como Pastor das almas 

encarnadas e desencarnadas, que incansavelmente procura Suas amadas ovelhas em todos os caminhos 

para lembrá-las de sua tarefa e para selecionar aqueles que Me servirão neste tempo. 

19 Todos vocês foram trazidos a Mim através de Elias, mas quando chegaram a Minha Presença e 

sentiram o brilho do Mestre, viram como todos os seus sacrifícios e provações - pelos quais passaram - 

foram equilibrados para ouvir Minha Palavra em troca. 

20 Em verdade vos digo que este povo de hoje se assemelha ao da Primeira Era. 

21 Israel há muito tempo era um cativo do Egito, do qual foi libertado por Moisés. Obstáculos, 

inimigos e adversidades se interpuseram no caminho do povo para impedir sua salvação; mas sua fé e 

perseverança prevaleceram, eles chegaram ao pé do Monte Sinai onde ouviram Minha voz e receberam a 

Lei. Lá os ídolos caíram e a escuridão partiu de seus corações, tornou-se luz em seu espírito, de modo que 

a partir daquele momento eles só acreditavam no verdadeiro Deus da justiça e do amor, O amavam e O 

serviam. 

22 A vida desse povo logo passou por uma mudança. A lei que acabavam de receber lhes prometia 

paz e prosperidade, enquanto Moisés apontava seu dedo no horizonte para a Terra Prometida como um 

paraíso de paz e bem-aventurança terrestre. 

23 Quarenta anos foi a travessia do deserto, quarenta anos foi a lição do Pai para seu povo, para fazer 

brotar o amor de seus corações como a água brotava da rocha; para ensiná-los a vencer as tentações e a 

desarraigar de seus corações os cultos mais desonestos; para mostrar-lhes como dar os primeiros passos no 

caminho do desenvolvimento superior, para purificá-los antes de tomarem posse da Terra Prometida, e 

para que suas novas gerações construam uma nova nação baseada em seus costumes e em sua reverência 

ao Criador. 

24 A vida no deserto, os milagres que eu concedi a meu povo e a luta se intensificaram e, diante da 

liberdade reconquistada, esqueceram seu cativeiro e o espírito de Israel ressuscitou. 

25 Foram os profetas que anunciaram ao povo a vinda do Messias. Eram eles que mantinham a chama 

da esperança acesa nos corações sempre que se sentiam inferiores sob o jugo de outras nações. 

26 Muitos esperavam com alegria a chegada do rabino da Galiléia, que não puderam reconhecer na 

criança nascida do ventre virgem de uma humilde mulher nazarena em uma gruta perto de Belém. Mas 

enquanto alguns sentiam que seu Salvador e Redentor havia nascido, outros O negavam desde o primeiro 

momento. 

27 Durante trinta e três anos vivi entre os homens. Toda essa vida foi marcada por exemplos e 

ensinamentos para a humanidade, pois eu não precisava aprender nada deste mundo. E quando restaram 

apenas três anos até minha partida, comecei minha atividade de ensino entre o povo. Minha palavra foi 

ouvida nas ruas, nas aldeias, nas casas e nos pórticos dos salões do templo; foi ouvida nas alturas das 

montanhas, no deserto, nos vales e no mar. 

28 Misturados à multidão estavam aqueles que Me detestavam, aqueles que se sentiam julgados a 

cada momento pelo Meu ensinamento, aqueles que viram suas posições ameaçadas, as quais eles 
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sustentavam injustamente. Foram eles que perseguiram o julgamento, a condenação e a morte na cruz por 

Aquele que lhes havia trazido a vida eterna. 

29 A dor e a tristeza estavam no coração do Mestre, pois Ele sabia o longo caminho que teriam que 

percorrer aqueles que negavam a verdade e com quem Ele havia realizado milagres que nem mais cedo 

nem mais tarde qualquer homem era capaz de realizar de si mesmo. 

30 Quando anunciei a meus discípulos que logo iria partir, uma tristeza infinita tomou posse deles. 

Então eu lhes disse, para dar-lhes nova coragem: "Eis que eu voltarei e os sinais de Minha vinda serão 

estes": Quando os rumores de guerra chegarem aos seus ouvidos e a corrupção dos homens atingir seu 

auge, Minha vinda estará próxima. Mas antes de Mim, Elijah virá para preparar o caminho". Depois dessas 

palavras, passou uma idade para que elas fossem cumpridas. Em 1º de setembro de 1866, o espírito de 

Elias se manifestou através de um homem justo que foi destinado e enviado por Mim para anunciar Minha 

presença e ser o precursor de Minha manifestação espiritual entre os homens. 

31 Esse homem recebeu o mandato divino de estabelecer sete congregações, que seriam simplesmente 

a representação dos sete selos e, ao mesmo tempo, a instrução para treinar as mentes dos eleitos para 

serem os porta-vozes do Mestre Divino. 

32 Desde então, todos aqueles que vieram Me ouvir nesta forma tiveram a impressão de serem servos, 

marcados ou marcados como filhos daquele povo que se uniu ao seu Senhor desde o início e recebeu Dele 

revelações, milagres, Seus ensinamentos e Sua Lei. 

33 Impressionem este ensinamento em seus corações e o penetrem com amor. 

34 Expulse todo pensamento egoísta e pense em sua missão. Este período é significativo e decisivo 

para a humanidade. Somente meu ensinamento, que está acima das fraquezas humanas, pode revelar a 

você que este é o momento em que a verdade destruirá toda mentira e escuridão. 

35 Esta humanidade, que ainda hoje dorme e esqueceu seu Senhor e até mesmo sua própria alma, 

acordará assustada com a voz do Meu chamado. Primeiro eu me revelei ao povo de Israel - não ao povo 

israelita segundo o sangue, mas a este, que é segundo o espírito e ao qual eu legei a luz do Terceiro 

Testamento. 

36 Eu vos procuro, gente, pois entre vós estão aqueles que me têm sido fiéis. Ainda não posso lhe 

dizer que você já cumpriu sua tarefa, pois ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu o encontrei 

dedicado aos bens terrenos, materializado em sua vida egoísta. No entanto, não quero censurá-los, mas 

apenas chamá-los a Me escutarem, para que vocês se encham de Minha sabedoria e se tornem mestres da 

espiritualização, que é o que vocês foram enviados a fazer. 

37 Abra seus olhos e deixe seu espírito despertar para que você possa tomar consciência de que está 

realmente vivendo em um novo tempo e está contemplando o cumprimento de Minhas profecias. Então 

você poderá dizer com convicção que eu vim até você no tempo predito. Somente quando você conhecer a 

essência de Minha Palavra poderá dar a interpretação correta aos eventos que acontecem dia a dia em seu 

mundo. Mas esta humanidade, que em sua cegueira debate ferozmente e não vê a Luz Divina que brilha 

diante de seu espírito, não está consciente do tempo em que vive; pois se soubesse, as mãos fratricidas já 

teriam parado em seu trabalho, haveria reunião e vigilância interior, haveria oração e reverência, perdão 

entre os homens e arrependimento. Mas nada disso está presente, a cada dia novos laços de amor são 

rasgados entre os povos da terra. A espiritualidade e a moralidade foram rejeitadas, há apenas uma luta 

insensível de ódio, egoísmo e fome de poder, o que revela a falta de grandeza interior nas pessoas. Em 

meio a esta luta, a morte traz em si uma colheita diária de vida, sua foice imperdoável e incorruptível 

cortando as ervas daninhas golpe a golpe. Mas esta humanidade, que peca, estupra e profana, luta 

ferozmente pela sobrevivência, embora egoisticamente e sem considerar se os meios que utiliza são justos 

e humanos, ou se são o oposto. Agora eu pergunto a vocês: O que você faz neste tempo de Justiça Divina? 

38 É verdade que a hora ainda não chegou para você se levantar e levantar sua voz de alerta. Mas 

você deve saber que o momento presente está precisamente destinado a ser usado para sua preparação, 

pois é esta Palavra que o impulsiona para a luta espiritual que está por vir, que o chamou e o uniu para ser 

um povo de paz, capaz de abrir as portas de seu coração para receber o estrangeiro ou o estrangeiro, e que 

também lhe confiou a missão do mensageiro para difundir esta mensagem em todos os caminhos da Terra. 

39 Eu lhes digo que a verdadeira paz só pode vir do Meu Espírito para o espírito do homem, e é esta 

paz que lhes trouxe nesta Revelação para levar aos povos e nações. Você espera que o mundo crie sua 
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própria paz? - Com que semente poderia criá-la, já que não há nela sentimentos de amor, justiça ou 

misericórdia? 

40 Julgai por vós mesmos sua responsabilidade, amados, lembrem-se de que um dia vocês falham é 

um dia pelo qual atrasam a chegada desta boa notícia ao coração de seus semelhantes - que um 

ensinamento que perdem é um pão a menos para oferecer aos necessitados. Trabalhar com amor e em 

breve haverá paz entre os homens. Mas não se esqueça do que lhe digo: não deve confundir Minha paz 

com a que as nações querem assinar, pois ela não poderá durar. Será uma falsa paz que se destruirá por 

não ter semente de amor, que é respeito e fraternidade - porque se baseia no medo do outro, no interesse 

próprio ou na vantagem material. A verdadeira paz é aquela que desce do céu ao coração dos homens e 

dali explode e se espalha em obras de justiça e amor. Anuncio a vocês que esta paz que está vindo sobre as 

nações não é verdadeira, e se quiserem profetizar isto, podem fazê-lo com a certeza de que não serão 

enganados. Eu lhes digo: Para que a paz de Meu Reino seja estabelecida entre os homens, a guerra de 

doutrinas, comunidades religiosas e ideologias deve primeiro ser combatida. Um confronto no qual alguns 

se opõem a Meu Nome e Minha Verdade aos falsos ídolos de outros, e no qual uma doutrina luta contra 

outra - esta será a nova batalha, a batalha espiritual na qual os falsos deuses, empurrados de seus pedestais, 

cairão e toda falsidade que você acreditou ser verdadeira será exposta para sempre. Então você verá a 

verdade surgir radiantemente desse caos de confusão e escuridão. 

41 A estrela real com sua luz lhe dá uma idéia do que é a verdade. Sua luz brilha durante o dia, e 

quando desaparece, a noite começa. Então o homem, com a ajuda de sua ciência e usando os elementos da 

mesma natureza, descobre uma luz com a qual pode iluminar a escuridão da noite; mas ela é tão fraca que 

desaparece e perece assim que os raios da estrela real reaparecem. Você conseguiu fazer luz na noite, mas 

quem, por meio de sua ciência, pode esconder a luz do sol e trazer a escuridão no dia? - Somente eu posso 

fazer isso para dar-lhes um sinal de Meu poder, assim como sou o único que pode produzir luz real e 

também ocultá-la novamente se for Minha vontade. Também na esfera espiritual, sou o único que pode 

deixar a luz da verdade brilhar onde reina o engano e a mentira; que pode fazer emergir a vida da morte; 

que a caridade, o arrependimento ou o perdão brotam do ódio, da malícia ou do ressentimento, ou que a 

razão emerge da ruptura do intelecto - em uma palavra, que a luz se eleva acima das trevas. Sim, pessoal, a 

luz de Minha verdade iluminará seu mundo, e esta longa noite espiritual que vocês têm vivido dará lugar. 

Algo já começou a aparecer, como um novo 

Amanhecer; é a luz que o despertou neste tempo com as palavras: Observe e ore, desperte seus 

semelhantes, cure-os para que possam se levantar para a batalha, e procure por aquele que se desviou. 

Sejam discípulos da luz, para que amanhã - tendo se tornado mestres - vocês possam transmitir 

ensinamentos cheios de luz. Ser discípulo de Mina requer, às vezes, ir até o sacrifício; mas eu lhes digo 

que a paz da alma vale mais do que a prosperidade da Terra. Sejam verdadeiros filhos da luz para que cada 

uma de suas orações seja como uma estrela no céu de sua vida, e para que a oração de todos - formada por 

seus pensamentos unidos - seja como a luz de um amanhecer. 

42 Elijah derrama luz sobre os caminhos e as ovelhas voltam gradualmente ao obstáculo. Quando 

cheguei a cada coração, ao povo, Elijah já havia feito contato com todos eles. 

43 Preparem-se, discípulos; não quero que quando a dor atingir seu mais alto grau na humanidade, 

seus pensamentos e sua razão sejam obscurecidos como por um manto escuro. Quero que meus discípulos 

saibam como se levantar tão forte naquela hora de provação e possam ouvir a voz da consciência no meio 

da tempestade. 

44 Meus filhos, vocês Me dizem em sua ignorância ou temor: "Senhor, se Vós quereis que nos 

dirijamos a Vós - por que permitis que tentações e incidentes cruzem nosso caminho? Mas o Mestre lhe 

responde: Porque as provas trazem luz em sua alma - a única maneira de você ver, e é necessário que você 

veja para ganhar conhecimento. Entenda que há muito a ver em sua vida espiritual, pois, como filhos da 

luz, vocês são os herdeiros de Minha verdade. 

45 Vocês serão os pioneiros do tempo de graça, portanto, sua responsabilidade é muito grande. Os 

fundamentos de uma obra tão grande devem ser fortes para que o santuário de Minha Divindade possa se 

erguer sobre eles. Estou lhes revelando muito do que o futuro reserva para este povo. Desta forma, você 

não vai me olhar eternamente escondido em mistério. 
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46 Entendam Minha Palavra para que vocês possam espiritualizar-se, pois se não chegarem ao fundo 

deste ensinamento, vocês podem cair em um novo fanatismo. Entendam, discípulos, que na 

espiritualização não há espaço para o fanatismo, nem para o preconceito, idolatria ou superstição. 

Espiritismo significa uma atitude espiritual, espiritualização significa liberdade da alma, pois quem a 

atinge se libertou do material, se libertou das paixões da carne, viveu tanto o sacrifício quanto a renúncia 

corretamente compreendida. Ó povo que Me ouviu tantas vezes, já está próximo o momento da conclusão 

de Minha Palavra, mas não vejo em vocês nenhuma compreensão de Meu ensinamento, muito menos a 

preparação e a correta interpretação dos ensinamentos que lhes dei. 

47 Você dorme docemente confiando no Meu amor. Mas eu lhes digo: Observe e ore, para que não 

seja a dor que o acorde - não a dor que eu lhe envio, pois é algo que não surgiu de Mim. A dor tem sua 

origem no homem, como resultado de sua desobediência. - Tudo fala de Mim e de Meu amor: a natureza, a 

vida exterior, a vida interior, toda a criação, são como um dedo indicador que mostra o infinito como um 

objetivo para o qual você deve dirigir seus passos. Quando você pensa em tudo isso, você não pensa em 

sua própria morte? - Você não está consciente de que cada dia que você vive é um passo que o aproxima 

da casa da alma? Ouvir e entender, pois onde muitos vêem a morte é a vida, onde vêem que a escuridão é a 

luz, onde vêem que o nada é tudo, e onde vêem que o fim é a eternidade. Quantas pessoas, em seu 

descuido, se parecem com crianças pequenas que, dadas a seus jogos infantis, não pensam no futuro. 

48 Pessoas que têm em seus corações a luz da experiência desta vida e em suas almas a luz deixada 

pela evolução durante várias vidas na Terra - por que sua alma se ocupa com o que lhe é inútil e por que 

você chora com freqüência por razões que não merecem sua dor? 

49 Buscar a verdade em todas as coisas; ela é em todos os sentidos, é brilhante e clara como a luz do 

dia. 

50 Vá e fale desses ensinamentos a seus semelhantes. Já estou preparando as províncias para receber a 

Boa Nova. Mas vejo que você ainda tem medo do confronto, das opiniões de seus parentes. Alguns temem 

mais seus pais ou seus irmãos e irmãs do que o julgamento de seu Deus. Você teme a opinião deles de que 

você está em erro, que eles o chamam de traidores ou enganadores? - Em verdade vos digo que coloquei 

em vosso espírito uma jóia de tal glória que uma palavra vossa pode convencer aqueles a quem tanto 

temeis. 

51 Vocês vêem os ricos do mundo, os estudiosos, os poderosos, os filósofos, os cientistas, o clero das 

denominações e as pessoas do poder, tudo muito grande, e eu lhes digo: Você não precisa desta grandeza 

para poder falar de Minha verdade. Você não precisa nada disso para ser grande, porque a verdadeira 

grandeza, que é a do espírito, não precisa de ouro, nem de ciência humana, nem de títulos. Onde a alma 

não se expressa com amor, não há uma verdadeira grandeza. Você não sabe nada sobre os monarcas que 

hoje se sentam em seus tronos e carregam sua miséria com eles amanhã? Você não sabe de estudiosos que 

corrigem o que antes proclamavam como verdade? Você nunca viu uma mulher bonita, admirada e 

desejada que mais tarde andou em trapos? - Portanto, não confunda valores eternos com vaidades humanas 

transitórias. 

52 Pegue sua cruz e siga-me. Carregue em seu coração e não tenha medo. Vá passo a passo; deixe 

minha palavra nos corações como um rastro de luz. Perdoe aqueles que lhe fazem mal. Mas se você cair e 

eles zombarem de sua queda, não se importe, por enquanto Cristo que fala com você será o socorro 

daqueles que assumem Minha Cruz. 

53 Ouvir as pessoas, 1950 já está próximo, e a vontade do Eterno se realizará. Você não deve estar 

dividido neste momento, pois não conhece as provas que estão se aproximando. Aqui, onde eu preparei 

um povo para receber Minha Palavra neste momento, não deve haver confusão. Até lá, este povo deve 

estar unido, e seus homens e mulheres devem então tornar seu espírito receptivo à Minha última 

proclamação, na qual ouvirão Minhas últimas palavras que lhe dirão: Eu os espero no céu! 

54 Se vocês se prepararem desta maneira, logo sentirão a luz do Meu Espírito vindo sobre vocês sem 

intermediários humanos ou portadores de vozes para comunicar aos discípulos de espírito a espírito. Até 

lá, vocês terão purificado suas devoções a tal ponto que seus semelhantes ficarão surpresos quando 

reconhecerem a espiritualidade de Meus novos discípulos, uma espiritualidade que testemunhará o culto 

interior que vocês praticam. 
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55 Então a humanidade perceberá que o tempo profetizado há milhares de anos, quando Meu retorno 

estava para acontecer, é o tempo presente, pois as pessoas poderão ver por si mesmas que a Luz Divina é 

derramada sobre toda a carne e espírito. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 122  
(proclamado em 1944) 

1 Esqueça por alguns momentos as inanidades do mundo enquanto você ouve Minha Palavra, então 

seu espírito contemplará a luz deste tempo à medida que ela se eleva. 

2 Enquanto para muitos povos estas horas estão cheias de dor e morte, para você, elas estão cheias 

de paz e esperança. Mas não confie muito em seus méritos, pois as visitas podem surpreendê-lo também. 

Fui eu que vos dei esta paz para que possais assistir a Minha manifestação, penetrar Minha Palavra e 

praticar Meu ensinamento. Dei-lhe tempo para ouvir e compreender Meus ensinamentos, mas vejo que seu 

conhecimento não foi além do material terreno e, portanto, você não descobriu o significado de Meus 

ensinamentos. Nesta falta de compreensão, você se parece com a humanidade que, embora tenha provas 

tangíveis de Minha justiça a cada momento, não pára por um momento para refletir e assim entender o 

significado destes eventos. 

3 Quero que você abra seus olhos para a realidade do tempo em que vive, para que possa rezar pelo 

mundo. Aquela época que foi anunciada em outras épocas, em que a batalha do bem contra o mal 

aconteceria, é a atual. Discípulos, não se deitem para dormir em antecipação a outra época. Vocês são os 

filhos da luz a quem estou revelando grandes ensinamentos para que vocês possam ser uma tocha de fé 

entre os homens. 

4 Você deve ir até seus semelhantes que estão dormindo com relação às revelações espirituais, e 

deve despertá-los fraternalmente com palavras gentis e levá-los ao entendimento de que a razão do cálice 

do sofrimento que a humanidade está esvaziando é porque o espírito foi permitido ser esquecido. 

5 Se as pessoas realmente acreditam que a folha da árvore não se move sem a vontade de Deus, 

então elas sentirão Minha presença em todas as etapas de suas vidas. Alguns Me sentirão vindo como Pai, 

outros como Mestre, e ainda outros Me sentirão vindo como Juiz. 

6 Você me forçou a descer na escuridão para buscá-lo. Tenho estado presente em suas andanças para 

fazer-me sentir em todas as almas. Como o pastor que desce ao abismo mais profundo em busca da ovelha 

perdida, eu desci ao desfiladeiro mais escuro em que os homens caíram. Vocês que me ouvem no 

momento devem ter uma verdadeira compreensão da hora de justiça e reparação em que vivem. Lembre-

se, se você persistir teimosamente na ignorância, que a escuridão que envolve o mundo se tornaria ainda 

mais impenetrável. Você não sabe quanto tempo passaria antes que as almas pudessem receber um raio de 

luz. 

7 Atualmente estou enviando almas à Terra que posso chamar de primogênitas na Lei, pois elas 

pertencem àqueles que receberam Minhas primeiras revelações. Não vou lhe dizer quem são, onde estão, 

nem o que fazem, pois se você os reconhecesse, poderia cair em idolatria ou confusão. 

8 A este povo que cresce dia após dia em busca de Meus ensinamentos, digo a eles que vivam em 

unidade para que possam se aproximar de Mim desta maneira. Se você não fizer um esforço, como você 

pode se tornar professor de ensinamentos espirituais? 

9 O amor é a semente que eu confio a vocês para semear no mundo. Veja a esterilidade dos campos, 

não há mais irmandade, amizade ou respeito. A semente que brotou é o ódio e a ambição, cujos frutos 

você já vê: são as guerras, a destruição, a miséria e a morte. 

10 Após o período em que eu lhe dei Minha Palavra, você não acha que o Mestre não deveria apenas 

lhe perguntar o que você está fazendo nesta época em que nações e povos deveriam buscar uma vida 

melhor e parar de lutar uns contra os outros? Qual é o seu trabalho? 

11 Embora eu tenha vindo para lhe dar, não se contente apenas em receber. Lembre-se que a paz que 

lhe dou não é apenas para você, mas para muitos de seus semelhantes. Não fique à margem da grande 

batalha, entenda que eu estou equipando vocês para serem soldados. 

12 Você está esperando que o mundo forje sua paz? Com que semente ela poderia realizá-la, já que 

nas almas agora a lei dos homens tem mais peso que a de Deus? 

13 Não se iludam: no coração dos homens não há caridade nem luta pela espiritualização. Portanto, 

faltam as bases para confirmar sua paz, seus lares, seus empregos ou sua forma de adoração a Minha 

Divindade. 
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14 Em breve haverá paz no mundo, e quando isso acontecer vocês me agradecerão, meu povo, porque 

pensarão que isso aconteceu através do cumprimento de sua missão espiritual. Então eu lhes direi: abram 

os olhos, esta paz que o mundo alcançou não durará, pois não é verdade. Vou destruí-la com minha espada 

da justiça, assim como destruo tudo o que é falso. Essa paz da qual vos falo será uma paz aparente, pois 

será fundada no medo mútuo. A verdadeira paz não pode vir de corações desonestos, ela virá mais tarde; 

ela descerá do Reino dos Céus para os corações dos homens. 

15 Se você deseja proclamar profecias ao mundo, você pode fazê-lo. Não tenha receio, pois não o 

engano. Se você quiser dizer a seus semelhantes que a paz que as nações em breve estabelecerão não é 

sincera, você não errará, pois eu não posso errar. Em breve vocês experimentarão a chegada do que estou 

anunciando a vocês neste ano de 1944. A guerra, as ambiciosas aspirações materiais vão acabar, mas mais 

tarde surgirão as "guerras" de religiões, doutrinas, ideologias e filosofias. Esta batalha de luta espiritual 

servirá para encontrar o caminho da verdade. 

16 Portanto, deve acontecer para a humanidade abrir os olhos, expor os falsos deuses e quebrar as 

correntes da escravidão. 

17 Quando esta batalha terminar, quando a tranqüilidade voltar e aqueles que rezam com humildade 

entrarem em si mesmos e se arrependerem, vocês verão uma oferenda surgir de seus corações como o 

perfume de flores, e será para o único e único Deus. 

18 Farei com que este mundo, libertado de sua lepra, ressuscite; farei também com que a vida 

ressuscite da morte. Farei com que os frutos da reconciliação surjam do ódio e a razão da loucura. 

19 Até lá, continuar a aumentar, tanto em número quanto em conhecimento e virtude. Eu lhe dou 

armas para que você possa permanecer firme e avançar. 

20 Este canto da terra onde você vive é favorável para sua missão. Ela tem uma semelhança com 

aquela "Terra Prometida" do povo de Israel na Primeira Era. Mas não se preocupe com as riquezas da 

terra, pois você deve se lembrar que a cidade de Jerusalém foi arrasada por seus inimigos e que até mesmo 

o Templo de Salomão foi destruído. 

21 Sua terra é como aquela que foi dada ao povo de Israel. Mas nem era a pátria para o Espírito, nem 

é esta a Segunda Jerusalém, pois a Cidade Espiritual não é deste mundo. 

22 Continuar a ser hospitaleiro, como Abraão foi. Preparem-se para que o estranho possa sentar-se 

para comer à sua mesa e descansar sob o abrigo de seu telhado. Carregue meu bálsamo de amor em suas 

mãos para que você possa curar os doentes, fazê-lo sentir meu conforto e recuperar sua saúde. Você é 

aquele povo ao qual o Deus vivo e invisível sempre falou, mas também aquele povo que sempre se deixou 

influenciar pela idolatria de outros povos. 

23 Agora eu vim para libertá-los do fanatismo e da superstição, para lembrá-los da veneração 

espiritual de seu Pai, para que - quando as nações voltarem seu olhar para este povo e grandes multidões se 

aproximarem - possam se surpreender de encontrar moralidade, virtude e espiritualidade entre vocês. 

24 Leve consigo em seu espírito esta lição que lhe dei, para que ela lhe sirva na sua preparação. 

25 Ninguém se rebela contra a idéia de ter que voltar a este planeta em outro corpo e não tem a 

opinião de que a reencarnação é um castigo para a alma. Todas as almas destinadas a viver na Terra 

tiveram que passar pela lei da reencarnação para poder alcançar seu maior desenvolvimento e realizar a 

tarefa que lhes confiei. 

26 Não apenas as almas menos desenvolvidas têm que encarnar novamente, mas também as almas 

altamente desenvolvidas voltam sempre até que tenham completado seu trabalho. 

27 Elias é o maior dos profetas que vieram à Terra, mas apesar das grandes obras que fez e das 

grandes provas que deu (que Deus existe), ele teve que voltar a este mundo em outro tempo, em outro 

corpo e com outro nome. 

28 Esta lei de amor e justiça era desconhecida pelos homens há muito tempo, pois se eles a tivessem 

conhecido mais cedo poderiam ter ficado em confusão. No entanto, o Pai lhe deu algumas revelações e 

alguns sinais que eram a luz que precede este tempo para a elucidação de todos os mistérios. 

29 O passado de sua alma com suas diversas existências na terra é proibido para você. Só vos revelei 

a verdade da reencarnação porque ela vos dará uma idéia mais real da misericórdia divina e da justiça, e 

suscitará nos desonestos, nos pecadores, naqueles que desperdiçam inutilmente a vida, a esperança de uma 

nova oportunidade na qual possam corrigir os erros que cometeram. 
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30 A idéia de morte eterna ou condenação eterna é destruída para sempre por esta revelação, e tanto a 

alma quanto o coração humano exultam e louvam a bondade divina tão logo tenham compreendido esta 

verdade. 

31 Nos tempos anteriores, isto não lhe foi revelado porque você não estava maduro o suficiente para 

compreendê-lo; e se agora você já o conheceu e ainda não tem uma idéia mais clara de quem você 

costumava ser, isto é mais uma prova de que você ainda não progrediu muito. 

32 Uma vez que os homens se amam e sabem perdoar uns aos outros, a humildade está presente em 

seus corações, e conseguiram que o espírito prevaleça sobre a matéria, não será a carne, nem o mundo, 

nem as paixões que formam o véu denso que impede que você veja o caminho por trás ou diante de você. 

Pelo contrário, a "carne" espiritualizada seguindo Meu ensinamento será como um servo - obediente às 

instruções da consciência - em contraste com o que é hoje: um obstáculo, um laço, uma venda diante dos 

olhos do espírito. 

33 No presente você se maravilha quando experimenta um início do dom da visão que lhe permite ver 

algo do passado ou que faz de você uma revelação do futuro, enquanto eu lhe digo com certeza que esta 

visão espiritual deve estar continuamente presente como a visão de seus olhos físicos durante a vida na 

Terra. 

34 É necessário caminhar um pouco mais no Meu caminho para que você possa alcançar essas alturas 

e sua alma, enquanto colhe dentro de si todo fruto de suas experiências passadas, possa libertar-se, 

regozijar-se e edificar-se em seu próprio ser. 

35 Considere: se já houvesse muita luz em sua alma, deveria haver muita paz em seu coração. 

36 Não dê ouvidos àqueles que querem intimidá-lo porque você está explorando aquilo que se 

relaciona com o espírito, pois são aqueles que querem continuar adormecendo no sono da ignorância. 

37 Você deu mais importância a muitas partes de sua vida material do que àquela que diz respeito à 

sua alma e, portanto, criou um mundo invertido e insubstancial. Mas chegou a hora em que você se 

interessará vivamente pelo que é essencial à sua existência, e quando isso acontecer, você dará vida e 

verdadeira beleza à sua existência. 

38 Mas devo dizer-lhes: mesmo que a vida neste mundo alcance as alturas da virtude e da retidão, ela 

não estará aqui onde vocês encontrarão seu lar perfeito. Sua passagem por este vale da terra é temporária, 

é apenas para servi-lo como um cadinho, uma escola, um livro-texto para alcançar a evolução ascendente 

de sua alma. 

39 Há outras casas mais elevadas na casa de seu Pai, nas quais eu preparei para você morar. 

40 Bem-aventurados aqueles que, ponderando estas palavras, têm fé nelas e colocam suas vidas em 

ordem para o bem de suas almas, pois colherão o fruto delas na eternidade. 

41 Amado povo, com certeza você poderia dizer que tudo o que aconteceu neste mundo foi anunciado 

ou profetizado a você em tempos anteriores. 

42 Aquela palavra que o homem ouviu pela boca de Meus profetas foi Minha voz. Eles não falaram 

por sua própria intenção, mas por causa da vontade divina. 

43 A verdadeira interpretação de Minhas previsões, anúncios e promessas que eu lhes dou quando 

vocês experimentam que Minhas palavras se tornam realidade no momento certo. 

44 Quantas e diferentes interpretações você tem dado às revelações divinas! Vocês só reconheceram a 

verdade quando eu deixei Minha Palavra se tornar realidade. Muitas das profecias já se cumpriram, outras 

estão ocorrendo atualmente diante de seus olhos e outras ainda estão aguardando seu tempo. 

45 Ainda estou treinando e enviando novos profetas através dos quais lhes revelarei grandes milagres 

e, ao mesmo tempo, eles lhes anunciarão a presença ou a proximidade daquilo que lhes foi indicado em 

tempos passados. 

46 As velhas profecias serão confirmadas pelos novos profetas. Todos que sentem este dom dentro 

deles, rezem, observem e se preparem para falar somente a verdade. Assim, se o fizerem, verão que alguns 

irão confirmar o que os outros anunciam. Foi o que aconteceu quando os profetas do passado cumpriram 

sua missão, embora alguns tenham chegado a uma época e outros a outra. 

47 Não se preocupe se às vezes você não entende o que recebe por inspiração ou o que seus lábios 

falam. Mesmo aqueles profetas de outrora eram muitas vezes incapazes de entender o que suas bocas 

falavam. 



U 122 

70 

48 Derramarei minha luz sobre aqueles que receberem seu testemunho e, no devido tempo, farei com 

que cada uma de suas previsões se concretize. Ai daqueles que não devem falar a verdade, pois também 

eles serão descobertos em seu tempo. Então eles não encontrarão nada em sua carne nem em seu espírito 

com o qual possam lavar sua vergonha e pagar sua dívida. 

49 Quem será o juiz dos falsos profetas? A verdade, pois é a luz que atinge esses corações através da 

consciência. 

50 A verdade sempre busca corações puros para poder se revelar. Purifique o seu para que isto seja 

leve nas palavras, nos pensamentos e nas obras do Meu povo. 

51 Com uma chave de amor que possuo, eu abro seus corações. Eu o achei relaxado; eu o surpreendi 

enquanto caminhava no caminho de sua vida com um passo lento. Eu vim para fazer vocês perceberem 

que são mensageiros de Minha Divindade. Isto é o que a Palavra do Pai, Aquele que se tornou homem na 

Segunda Era, lhe diz. 

52 Não apenas uma vez, mas várias vezes e de diferentes maneiras anunciei e prometi aos meus 

discípulos a minha vinda novamente. Eu os predisse os tempos que anunciariam minha vinda: Sinais na 

natureza, acontecimentos na humanidade, guerras mundiais, pecado em seu mais alto nível de 

desenvolvimento. Mas para que o mundo não se enganasse ao esperar-me novamente como homem, eu os 

fiz saber que Cristo viria "sobre a nuvem", isto é, no Espírito. 

53 Essa promessa foi cumprida. Aqui está o Mestre no Espírito falando ao mundo. Aqui está o Senhor 

da paz e do reino da luz, formando uma arca imensamente grande na qual os homens podem encontrar 

refúgio e salvar-se como na primeira vez em que Noé fez a arca para salvar a semente humana. 

54 Em nome de seu progresso e perseverança em Minha Doutrina, mostrarei com toda simplicidade o 

conteúdo de muitos mistérios. O Livro da Vida, selado com sete selos, é incógnito para você, pois o sexto 

selo está agora solto, e seu conteúdo é o que ilumina seu tempo. Tudo tem sido um mistério para você, e 

não quero que seja mais assim. Já lhes disse que os sete selos são as sete Revelações Divinas que eu dei 

aos homens, das quais vocês estão recebendo atualmente o sexto, mas ainda lhes falta o sétimo. 

55 Você sabe que Roque Rojas fundou sete comunidades às quais ele deu os nomes de selos, e que 

simbolicamente a sexta delas era como uma árvore frutífera que multiplicava seus ramos. Você também 

sabe que uma nova era começou em 1866. Mas você ainda não sabe como encomendar suas idéias. Alguns 

quiseram chegar ao fundo desses ensinamentos, mas sua interpretação foi equivocada, pois limita e inclui 

o eterno e o divino no humano e no material. Mas antes que esta aberração se espalhe, dissiparei as trevas 

da humanidade com a luz de Minhas revelações. 

56 Eu preparei este pedaço de terra que vocês estão pisando para que Minha Luz Divina possa descer 

sobre seus habitantes neste momento. Aqui lhes lembrei da Lei Divina que lhes ensinei como Pai na 

Primeira Era. Aqui vos repeti minha Palavra dada como Jesus, o verdadeiro Cântico do Espírito, e vos 

trouxe a Luz da Verdade que esclarece cada mistério e explica cada lição não compreendida. 

57 Reconstruirei meu templo, um templo sem muros e torres, pois ele está no coração da humanidade. 

A Torre de Babel ainda divide a humanidade, mas suas fundações serão destruídas no coração dos 

homens. A idolatria e o fanatismo religioso também construíram suas torres altas, mas elas são fracas e 

terão que desmoronar. Em verdade vos digo, minhas leis - tanto divinas quanto humanas - são santas e elas 

mesmas julgarão o mundo. A humanidade não acredita ser idólatra, mas na verdade eu lhes digo, ela ainda 

adora o Bezerro de Ouro. 

58 Eu sou Espírito, eu sou Divindade e Luz. Despertai, abri os olhos, contemplai-Me e ouvi a Minha 

voz. A conexão que vocês têm hoje de Meu Espírito através da agência humana não é a mais perfeita e, 

portanto, o tempo de comunicação do espírito com o espírito começará, quando vocês ouvirão a voz de seu 

Pai. 

59 Naquela Segunda Era eu conheci o cego e lhe dei visão, o coxo que fiz andar novamente, o morto 

que ressuscitei. Agora encontro ainda maior desolação no mundo, pois vejo milhares de cegos, surdos, 

leprosos e mortos de espírito. Embora eu venha a vocês com justiça, eu também venho a vocês cheio de 

amor, pois nunca deixarei de considerá-los como Meus filhos e sempre os considerarei como criancinhas. 

60 Povo, vocês me seguirão no caminho que eu tracei para vocês há muito tempo com Minhas obras e 

Meu exemplo? É verdade que nela está o rastro do sacrifício, mas no final está a "Terra da Promessa". 

Mesmo neste tempo, não vos cegarei com o falso glamour da riqueza humana. Seu Mestre lhe mostrará 
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apenas o esplendor da virtude. "Meu reino não é deste mundo", eu lhes disse - deste mundo de vaidades, 

egoísmo e mentiras. Pois na verdade, eu lhes digo, eu reino na perfeição. 

61 O último elo da cadeia, que será formado pelos 144.000 marcados, receberá o sinal divino em seu 

espírito em 1950. Deles surgirão nas nações os mensageiros, os profetas, os discípulos que trarão à 

humanidade, com sua instrução, sua oração e seu exemplo, a semente de uma nova vida. 

62 Esta Palavra que você está ouvindo atualmente cessará, e a felicidade que você experimenta hoje 

enquanto ouve também terá terminado. Se você ainda quiser desfrutar de Minha presença espiritualmente 

como você faz agora, será suficiente imergir-se e pedir em oração Meu amor. 

63 Não pensem, porque vocês não me ouvirão mais através destes porta-vozes, que eu estou ausente, e 

não devem então perder o temor e a preparação que têm hoje quando ouvirem Minha Palavra. Esteja ciente 

de que seguirei você aonde quer que vá, que olharei seu trabalho em Minhas vinhas e consultarei sua 

consciência sobre cada passo seu. 

64 Estou preparando-os para isto porque sei que depois deste tempo de preparação os falsos 

portadores da voz se levantarão e proclamarão que o Mestre continua a dar Sua Palavra nesta forma, e 

quero que se libertem desta confusão que será causada por aqueles que pensam que estão acordados, mas 

na realidade estão dormindo e que, acreditando que estão me servindo, estão na realidade servindo a si 

mesmos. 

65 Anuncio a vocês que a hora em que esta união terminar será a hora da revelação para este povo, 

pois cada um de vocês manifestará, naquele momento, o que traz de semente em seu coração e de 

progresso em seu espírito. Assim, a inclinação de cada um se tornará visível, sua compreensão, sua 

obediência, sua espiritualização. 

66 Sei que alguns profanarão meus decretos e por esta razão pararão em seu desenvolvimento e cairão 

em erro, interrompendo assim o progresso da missão que iniciaram. Mas depois de algum tempo, a 

memória de Minha Palavra, Meus ensinamentos e Minhas profecias - nas quais vos avisei de tudo o que 

estava para acontecer - ressuscitará do espírito para a consciência e fará com que aqueles que se separaram 

do caminho da obediência voltem ao caminho da obediência. 

67 Ninguém diz, neste momento: "Senhor, eu não Te darei as costas, não Te desobedecerei". - Não 

prometam ao Mestre o que muitos de vocês não vão cumprir. 

68 Observe e ore, liberte seu coração do materialismo, purifique-o dos interesses e paixões egoístas. 

Estude meus ensinamentos para que você não fique indiferente nesta hora e possa dar o próximo passo 

com coragem e retidão. 

69 Não lhe peço que faça os votos, peço-lhe que cumpra sua missão. 

70 Guarde minha palavra nos segredos de seu coração para que amanhã você não Me negue por suas 

obras ou suas palavras, dizendo que eu não lhe apontei aquilo que você sabe muito bem que já lhe repeti 

inúmeras vezes. 

71 Alguns dizem no íntimo de seus corações: "Mestre, seremos capazes de Te negar, mesmo que Vós 

tenhais vindo para nos ressuscitar para a verdadeira vida?". 

72 Eu lhes digo que vocês ainda não podem confiar completamente em vocês mesmos porque seu 

amor e sua fé ainda são pequenos. 

73 Você deve estudar Meus ensinamentos persistentemente para que suas virtudes se desenvolvam, e 

então quando chegar a hora do julgamento - que já está se aproximando - você terá Minha Palavra presente 

e não desesperará por um momento. 

74 Vejam, discípulos, com quanto amor eu os exorto a se prepararem. Se você cair amanhã, não 

poderá dizer: O Senhor não nos havia dado nenhuma indicação a respeito de Sua partida. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 123  
1 Minha Palavra derrama sobre você de forma inesgotável. Eu sou Cristo, que habitei entre os 

homens na Segunda Era e que desce a vós novamente para dar testemunho de Si mesmo, cumprindo Sua 

promessa e Sua Palavra; naquele tempo confirmei com Minhas obras a Lei ditada pelo Pai a Moisés, que 

não agiu de acordo com sua própria vontade, nem a dos homens, mas de acordo com a vontade do Eterno; 

portanto, eu vos digo, se eu não abolisse o que Moisés falou, nem aboliria agora o que vos ensinei em 

Jesus. 

2 Estou com você, por isto prometi e anunciei aos meus discípulos quando, em certa ocasião, eu 

estava cercado por eles e eles me perguntaram desta maneira: "Mestre, você disse que iria partir, mas que 

depois voltaria". Diga-nos, quando isso será?" Eu vi que sua simplicidade e desejo de conhecimento os 

faziam inquirir sobre os conselhos secretos de seu Senhor. No entanto, falei com eles amorosamente: "Na 

verdade, não está longe o dia em que voltarei aos homens", fazendo-os compreender que Minha Presença 

estaria então no Espírito e, ao mesmo tempo, anunciando-lhes os sinais que anunciariam Minha próxima 

vinda. Esses sinais seriam guerras, caos e grande sofrimento em toda a Terra. Mas, na verdade, digo-lhes, 

em meio ao caos, era a minha vinda neste momento. Aqui estou eu, vocês humanos, com uma mensagem 

de luz e paz para sua alma, da qual farei agora uma arca (espiritual) na qual entrarão todos os humanos 

crentes que querem se salvar, onde a humanidade pode encontrar refúgio. Esta arca será firmemente 

estabelecida através da fé, esperança e bondade amorosa daqueles que Me seguem, e terá uma semelhança 

espiritual com a que foi confiada a Noé quando as forças da natureza foram liberadas. 

3 Em que tempo você vive? Pense nisso e esteja ciente de que eu lhe dei meus ensinamentos em três 

anos. A primeira foi a da lei, a segunda a do amor, e a terceira, que é a atual, corresponde à sabedoria. 

4 Um único Espírito, que é meu, sempre esteve com você. Mas se eu o revelei em três fases 

diferentes, lembre-se que as formas nas quais eu me manifesto em toda a criação são infinitas e ao mesmo 

tempo perfeitas. 

5 Na Primeira vez você veio a conhecer o Pai como Juiz e Legislador. Na segunda vez, fiz "Minha 

Palavra" se tornar homem em Jesus, e Sua Palavra falou com a verdade divina. Cristo é "A Palavra", o 

mesmo que disse aos homens: "Aquele que conhece o Filho conhece o Pai". Agora você está na Terceira 

vez, na qual derramo Minha Sabedoria sobre você. 

6 Em cumprimento de Minha promessa, eu vim em espírito, sobre a emblemática "nuvem" que suas 

almas formam quando são elevadas a Mim, e estou construindo o verdadeiro templo no coração dos 

homens. 

7 Quando me ouvirem através destes porta-vozes, não pensem que Meu Espírito se estabelece neste 

corpo pequeno e impuro. Já lhes disse que é seu órgão de intelecto que descende um raio de Minha luz, 

que é inspiração divina, que é sabedoria e amor. 

8 Compreender a maravilha desta comunicação e perceber que através do órgão de compreensão 

destas criaturas incultas e seus lábios vem a Palavra que ilumina os ignorantes e 

pecador, de modo que ele estabelece em seu coração um lar digno de Deus e lhe dá a chave da fé que abre 

o portão da sabedoria. 

9 Com paciência infinita esperei o tempo em que a evolução de sua alma lhe permitiria compreender 

Minha comunicação através do órgão da mente do portador da voz, como uma preparação para a união 

perfeita entre Meu Espírito e o seu. 

10 Esta é a razão pela qual o portador da voz profere Minha Palavra sem que seu cérebro se canse ou 

sua garganta fique rouca. Pois sou eu que mexo esses lábios para deixar que minha chamada chegue ao 

povo. Convido-os a descansar sob a sombra da árvore da vida e comer o fruto da vida eterna. 

11 Mais uma vez, carrego Minha cruz, pois devo seguir Meu caminho entre pecados, desonestidades, 

adultérios, materialismo, zombaria e dúvidas, se considerarmos que Me faço conhecido através de 

criaturas que nem sempre sabem como purificar suas mentes e limpar seus corações, e que, por outro lado, 

apresento Minha manifestação e Minha Palavra diante de pessoas de todo credo e condição interior. Mas o 

mérito é precisamente deixar brotar água destas rochas, que é a confiança e o amor das pessoas umas pelas 

outras. É por isso que lhes digo que caminho passo a passo através da multidão e carrego minha cruz sobre 

meus ombros. 
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12 Este é o momento em que a alma desperta para uma nova vida, como uma criança pequena que 

acorda chorando; mas seu choro é rapidamente acalmado pela canção de ninar das carícias dos pais. 

13 O que você faria se tivesse vida apenas no corpo, e morte com você na alma? Que obras dignas de 

Mim você poderia realizar, e que esperança de imortalidade você poderia então acalentar? Quantos 

"mortos" eu levantei neste tempo, e quantos "cegos" viram Minha luz! 

14 Despertai plenamente, tornai-vos possuidores de Minha luz, mas não somente por causa de Meu 

amor, mas também através de vosso esforço e de vossa força de vontade. Penetre nos ensinamentos que 

lhe falam da eternidade; eles são raios de luz que sua alma precisa. Entre o céu e a terra existem laços que 

o pecado e a maldade humana não podem romper. Um desses laços é o de Minha união espiritual com 

você. 

15 Minha cruz não é pesada, mas você deve estar sempre ciente de que todo trabalho espiritual requer 

um sacrifício. Eu serei como um peregrino incansável que segue seus passos em todos os lugares até o 

momento em que você chega em segurança à terra da promessa. 

16 Não vos ceguei com o brilho do ouro nem com o esplendor das cerimônias litúrgicas. 

17 Meu amor é o presente que lhes ofereço e Minha Palavra é o melhor tesouro. Eu humildemente 

ofereço a sua alma o que tenho reservado para ela, pois "Meu reino não é deste mundo". 

Mundo". 

18 As pessoas que Me escutam são verdadeiramente israelitas, mas não em raça, mas em espírito, e eu 

continuo enviando-os à Terra para que sejam como um elo em cadeia entre Meu Espírito e o da 

humanidade. 

19 Entre este povo espiritual estão os 144.000 marcados ou marcados por Mim, para que sejam a luz 

que ilumina o caminho da grande multidão, como fez a tribo de Levi na Primeira Era, quando Israel 

atravessou o deserto. Sua reparação, ao mesmo tempo em que seu arrependimento o purificou, e sua 

humildade o fez digno. Caminhe puramente deste modo pelo mundo, e eu lhe asseguro que sua viagem 

terrestre é como uma chuva frutífera, para que minha semente possa germinar no coração de seus 

semelhantes. 

20 Grande será seu trabalho, pois o coração dos homens está desfigurado pela perversidade. Mas nada 

o surpreenderá, pois eu o terei preparado para a batalha. 

21 Naquele momento, inundei seus corações de amor e paz, e através disso vocês se sentiram 

satisfeitos e felizes. 

22 Eu não lhes ofereci pão material e, no entanto, vocês têm estado em comunhão com Meu Espírito. 

23 Hoje, como você se lembra da Primeira Era, você se lembra que em tempos de escassez o povo 

recebia o maná que alimentava a comida para que as massas do povo não perecessem. Hoje Minha Palavra 

o nutre e o sustenta nos dias de visitação. Quantas vezes você quis recuar ou fugir por falta de fé. Mas eu 

vos fiz sentir Minha Presença no meio do deserto de vossas vidas. 

24 Em verdade vos digo que estou sempre convosco em todas e cada uma de vossas provas. 

25 Quem tiver fé, mesmo que seja tão pequena quanto uma semente de mostarda, guarde-a e deixe-a 

crescer. Abençoada é a alma que tem fé! Quantos há que - porque não sabem que Me carregam em seu ser 

- Me procuram sem saber como Me encontrar. Quantos são os que - embora iluminados por Mim - não 

alcançam a inspiração porque não abriram seus corações para desfrutar de um dom tão precioso. 

26 Israel, você é mais uma vez Meu mensageiro. Eu havia prometido voltar, e aqui minha palavra se 

tornou realidade. Anunciei meu retorno a vocês entre os anjos e sobre uma nuvem. Mas se você souber 

compreender e interpretar corretamente, logo saberá quem são os anjos de quem falei com você, e o que é 

a nuvem que eu anunciei. 

27 Elias preparou suas mentes dizendo-lhe: "Esteja preparado, pois a vinda do Mestre está próxima, e 

com ele você experimentará milagres, glórias espirituais e eventos importantes no universo". Mas apenas 

uma pequena parcela da humanidade estava em antecipação do cumprimento dessas profecias, 

perguntando-se se a presença do Senhor já estava iminente, uma vez que os sinais já tinham acontecido. 

28 Então, quando Meu Espírito estava presente para revelar-se na Terceira Era, chamei um por um de 

vocês para confirmar sua crença de que este é o momento de Meu retorno e para exortá-lo a lutar 

espiritualmente para cima até alcançar a união espiritual comigo. 



U 123 

74 

29 Mas se seus semelhantes o julgarem mal porque Me ouve e Me segue, se for caluniado, não tenha 

medo. Feche seus ouvidos para a conversa e as palavras sem sentido. Não espere ser compreendido no 

mundo. O único que pode satisfazer seu desejo de sabedoria, paz e amor é Eu. Mas para conseguir isso, 

você deve se render a Mim e eu lhe darei paz e saúde. 

30 Reze mais com o espírito do que com o corpo, pois para obter a salvação não basta um momento 

de oração ou um dia de amor, mas é necessária uma vida de perseverança, paciência, obras generosas e 

obediência aos Meus mandamentos. Por isto, eu lhe dei grandes habilidades, bem como empatia. 

31 Meu Trabalho é como uma arca de salvação que convida a todos a entrar. Quem obedece aos Meus 

mandamentos não perecerá. Se vocês se deixarem guiar por Minha Palavra, serão salvos. 

32 Esta semente que eu trouxe aos corações dará frutos e nutrição à humanidade. Mas eu lhes digo 

que devem perseverar para que as obras que não floresceram possam vir a florescer. Pois tudo que tem sua 

origem no amor e na fé tende a crescer. A fé, a caridade e a boa vontade darão frutos muitas vezes. 

33 Quero que o forte ajude o fraco, o saudável a dar saúde, que você compartilhe o fruto de seus dons 

com seus irmãos e irmãs, e que nessa realização sinta como sua alma progride e como é feliz quando 

pratica a caridade. 

34 Quando Minha Palavra terminar através dos portadores da voz, vocês, Meus trabalhadores, 

deverão oferecer Minha Palavra. Mas o quanto vocês devem se preparar para receber Minhas inspirações! 

O tempo que você vislumbrou longe já está se aproximando. Portanto, não considere Minhas palavras 

pequenas, por mais simples e humildes que sejam. Cada um deles possui o poder divino e o poder de 

confortar e curar muitos corações. Este poder virá como uma luz brilhante para todos aqueles que não 

compreenderam o significado da existência e esperaram um resultado de sua luta na vida, que não 

receberam porque os enviei para trabalhar em benefício de sua alma e não para sua carne. A eles Minha 

palavra simples e terna lhes dará paz e os deixará descansar. 

35 Orem pelas nações que não têm Minha Palavra. Reze pelos povos que sofrem a amargura da 

guerra; reze por aqueles que não têm um lar de paz espiritual - mesmo pelas mulheres indefesas, pelos 

homens que são arrastados impiedosamente para a guerra. Reze, pesada é a hora que você está vivendo, e 

somente sua unidade o salvará. 

36 Você entrou no fim dos tempos, e à medida que eles progridem a humanidade compreende como o 

julgamento divino pesa sobre ela e faz com que as pessoas entrem em um exame minucioso de todos os 

seus atos. Mas o julgamento não arruinará o homem, pelo contrário, o salvará. E então todos vocês virão a 

Mim puros e sem culpa como seres que cumpriram a missão a eles confiada. Somente a prática do amor, 

como mostra meu ensinamento, lhe dará o direito ao bem mais elevado, que é a paz do espírito. 

37 A Maria, a amorosa advogada que vela por você, eu disse: Espere com paciência, pois em breve as 

pessoas tomarão o caminho da renovação e lhe entregarão seus pensamentos. 

38 Vocês, multidões que vêm para ouvir Minha Palavra, não se confundam com a corrupção que reina 

neste mundo. Quando você vê que o ideal do homem é a megalomania humana, vaidades e prazeres que 

lisonjeiam os sentidos, você deve acender em seus corações o desejo de elevação espiritual. 

39 Eu os inspirarei; para este fim escolhi estes humildes lugares de onde os convido a prepará-los 

como uma semente que conseguirá - quando brotar em Meus campos e se multiplicar - contrariar o mal 

que reina na terra. 

40 A missão que lhe confio é a do amor. Mas não se considerem os mais puros da Terra por causa do 

fato de terem sido chamados por Mim. Lembre-se de que você ainda está longe de estar livre do pecado. 

Mas não se sintam menos amados por causa disso, pois em muitos casos meus discípulos mais ardentes 

surgiram entre os maiores pecadores. 

41 A estes pertencem vocês, aos quais agora digo: Venham passo a passo no caminho do amor, 

sempre confiando em Mim, mas vivam sempre vigilantes, pois a qualquer momento as fraquezas da carne 

podem vir à luz em seu ser, com as quais vocês devem lutar até que tenham purificado sua carne e liberado 

sua alma. 

42 Em verdade vos digo, à medida que mudardes, revelar-vos-ei cada vez mais todos os dons 

espirituais que possuis. Portanto, não rejeitem as provas que lhes envio dia após dia, pois elas são o cinzel 

que molda e suaviza suas almas. Percebam que depois de um julgamento vocês se levantarão novamente 

com maior firmeza e mais confiança em Mim e em vocês mesmos. O que seria dos soldados que lutam por 
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qualquer causa se eles não se preparassem primeiro para a batalha? Portanto, o que seria de Meus soldados 

se eles não conhecessem as armadilhas da tentação a fim de rejeitá-la? Eles seriam fracos, lamentariam na 

primeira dificuldade e recuariam a cada golpe. 

43 Eis que, discípulos, o ano 1950, quando eu deixarei de falar com vocês como o faço agora, já está 

próximo. Portanto, eu lhes anuncio que as multidões que Me escutarão nos últimos dias serão muito 

grandes, e é por isso que muitas pessoas também virão a conhecer esta mensagem. 

44 A pessoa experimentará no mundo que Cristo esteve novamente entre a humanidade - não mais 

como homem, mas em espírito, e compreenderá que tenho uma nova forma de me revelar em cada época. 

45 Entenda: Se naquele tempo eu vim para render méritos para sua salvação, agora serão os méritos 

adquiridos por você que o salvarão e através dos quais você salvará seus semelhantes. Discípulos, vocês 

que tiveram um Professor que os instruiu com tanto amor - vocês acham que minha morte sacrificial como 

homem foi em vão, e em vão também o sangue derramado? Em verdade eu digo a você - Não! Pois o 

Sangue do Cordeiro de Deus, que simboliza o Amor Divino, ainda está fresco na consciência de cada 

alma. Naquela época, quando as multidões me levaram ao Calvário, eu carreguei a cruz; hoje, todos que 

Me amam e Me seguem com humildade a carregarão, e a ele eu serei seu apoio no caminho doloroso, 

enviando-lhe os anjos da guarda para dar-lhe luz e força espiritual na hora da morte. 

46 Se você contempla que eu fiz sentir Minha Presença no Ocidente e não no Oriente, neste momento 

em que lhe deixo ouvir Minha Palavra, não se confunda, pois não busco pontos específicos da Terra, mas 

almas. 

47 Se você acha que Minha Palavra não é requintada, entenda que é o Professor de humildade, de 

simplicidade, quem fala e que se você chegar ao fundo deste ensinamento, logo descobrirá a verdadeira 

sabedoria nele. 

48 Você ainda está pouco preparado e ainda não está no auge da batalha, pois o grande dia de trabalho 

não começará até o final de 1950, e você não pode saber quando ele terminará. Aqueles que caírem em 

batalha ouvirão Minha voz que lhes dirá: Sua alma não caiu, você ressuscitou espiritualmente, e se não 

recebeu honras na terra por seu sacrifício, não se preocupe, pois Meu Reino o aguarda, para que dele você 

possa ver como seus filhos e discípulos continuam seu trabalho. 

49 Este povo será oposto por pagãos e fariseus para detê-los, mas os mesmos se submeterão diante da 

verdade, da justiça e do amor que flui de Minhas palavras. Segurem-se, amados discípulos, pois quando as 

multidões chegarem às portas da Terra Prometida, elas se abrirão como um sinal de boas-vindas ao Meu 

povo, que triunfará nos umbrais da eternidade. 

50 Quão bela é a batalha que espera Meus soldados, quão significativa e quão nobre! 

51 Vocês, meus ouvintes, não podem se lançar nesta batalha porque ainda se sentem fracos; no 

entanto, eu saberei encontrar entre vocês a semente que trará a Boa Nova a todos os povos da Terra. Não 

tenha medo, eu não lhe peço nada impossível, nem o levo à morte. Acompanharei cada passo daquele que 

percorre seu caminho em Meu nome, e se sua fé for grande, ele descobrirá poderes insuperáveis em sua 

alma. Mas aquele que Me nega por medo como Pedro, ou duvida de Mim por falta de fé como Tomé, será 

mais miserável que o mais fraco, se sentirá desajeitado e necessitado, terá que fechar os lábios e esconder 

as mãos porque esqueceu que está cheio de dons, e até negará ter Me escutado. 

52 Não se sinta melhor do que ninguém porque lhe foi concedida a graça de me ouvir neste momento. 

Mas certamente sabereis que esta Palavra que recebestes é o Terceiro Testamento que legei a vosso 

espírito, e que até agora apenas as duas primeiras partes deste Livro eram conhecidas no mundo - a 

primeira parte, revelada através de Moisés e dos profetas, e a segunda parte, que eu vos dei através de 

Jesus. Mas vocês não possuíam a terceira parte, que é aquela que Meu Espírito lhes enviou neste tempo. 

53 Estes são os três testamentos, que juntos compreendem a lei, o amor, a sabedoria e a vida eterna. 

54 Vejo muitos de vocês desejando paz e elevação e expressando um desejo de uma vida de 

espiritualização e amor; este desejo logo se tornará um grito de libertação espiritual em toda a 

humanidade. 

55 Portanto, sempre que Me ouvis anunciar o estabelecimento de um reino de paz em vosso mundo, 

vós me perguntais avidamente: Quando estas profecias se realizarão, Mestre? Quando todos os homens 

finalmente viverão em moralidade e virtude? Quando veremos respeito mútuo entre pais e filhos e entre 

cônjuges? Quando veremos novamente inocência nas crianças, pureza nas virgens, justiça nos homens, 
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honradez nos idosos, justiça nos juízes, magnanimidade nos governantes, em uma palavra: amor entre os 

homens? 

56 Eu os abençôo, pois estão começando a desejar tudo o que é bom, belo e verdadeiro. Mas eu lhes 

digo, se vocês querem que o tempo até a chegada deste reino seja encurtado, vocês devem observar, rezar 

e lutar. Para esta batalha quero equipá-los de corpo e alma, pois se não me oponho ao que revelei em 

outros tempos, devo também dizer-lhes que não sou contra as leis que regem a natureza. Trago-lhe meu 

amor para que você possa alcançar a harmonia com tudo o que o rodeia. 

57 Entenda que o que Minha Lei desaprova é o que é inútil, vícios, abusos ou excessos, seja no 

domínio físico ou no espiritual. É por isso que estou sempre lhes dizendo para mergulharem na 

contemplação da Lei, para que não caiam em erros, paixões ou fanatismos. 

58 Vocês são os pedreiros com os quais estou construindo o templo da espiritualização, aquele no 

qual eu me refrescarei e no qual vocês receberão o pão da vida eterna. 

59 Cumpra minhas leis na terra e você não terá motivos para temer sua chegada no além. Assim como 

você viu a luz do dia quando chegou, e assim como você sentiu a presença de seus pais na terra, assim 

você sentirá a presença de seu Senhor naquele "vale" que espera seu retorno. E quando chegarem a Meu 

peito, vocês ouvirão Minha voz dizendo: Filhos amados, aqui está seu Pai. Olhe para Mim, reconheça-Me, 

ame-Me, e depois contemple a criação, pois quero que você saiba que o que é Meu também é seu. 

60 Discípulos, para entrar em Meu Reino, vocês devem passar pela escada espiritual, que é o 

caminho, habitando uma morada hoje e outra amanhã, até chegar à dos espíritos perfeitos. Fiquem cientes 

do que lhes disse na Segunda Era: "Na casa de Meu Pai há muitas moradias". 

61 Rezai, pois, e renovai-vos para que o sofrimento possa ser removido de entre vós, e então, quando 

estiverdes livres de seu fardo, dedicai-vos ao trabalho da alma, que consiste em lutar pela melhoria moral 

de vossas vidas fazendo o bem e semeando o caminho de vossos semelhantes com amor. 

62 Bem-aventurados aqueles que consertam seus caminhos por amor a Mim e a fim de dar um bom 

exemplo para os outros, pois caminharão inabalavelmente no caminho que preparei para eles. 

63 Vocês que sabem que Israel foi um cativo de outras nações em tempos passados, e que eu tive 

misericórdia dele e o enviei como libertador, são os mesmos que agora gritam do fundo do coração que eu 

deveria resgatá-los da escravidão que sofrem. Você me pede temerosamente para libertá-lo de tudo o que o 

persegue, ameaça e atormenta. A tudo isso eu lhe digo a mesma coisa que uma vez lhe disse: "O que ele 

tem a temer quem está comigo?" Não se afaste de Mim e você se sentirá seguro em todos os momentos e 

em todos os lugares. Se você está com medo, então ou não está no caminho certo - e se está - então você se 

tornou fraco em sua fé. 

64 Vocês devem dedicar suas vidas a amar, servir e fazer o bem, para que todas as suas obras sejam 

então direcionadas para um objetivo nobre - tanto no reino humano quanto no espiritual. 

65 Não veja um inimigo em ninguém, veja seus irmãos e irmãs em todas as pessoas, essa é sua 

missão. Se você perseverar nisto até o fim, a justiça e o amor prevalecerão na terra, e isto lhe dará a paz e a 

segurança que você tanto anseia. 

66 Você acha que me falta compaixão ou que eu não sinto suas tribulações? De onde você tira a idéia 

de que eu exalto alguns e degrado outros? 

67 A vida é uma batalha, mas nunca chame seus semelhantes de inimigos, e por todos os meios não 

me peça para descarregar Minha justiça sobre seus opressores. Reze por todos e sua oração será leve e de 

paz que se espalhará minuto a minuto sobre a face da terra. 

68 Tomemos o exemplo dado pelo povo de Israel em sua travessia do deserto em seu sentido 

espiritual, para que possa ser posto em prática por Meu novo povo neste momento e mais tarde emulado 

por toda a humanidade. Embora o povo de Israel tivesse momentos de fraqueza, sua fé e perseverança 

finalmente prevaleceram e os fizeram tomar a terra com a qual sonhavam. 

69 Suas longas andanças em busca de uma vida de liberdade, amor e paz foi uma luta constante contra 

as adversidades e vicissitudes da vida. Essas pessoas passaram fome, sede, perseguição e perseguição dos 

inimigos que as rodeavam, e tiveram que lutar contra tudo para defender suas vidas. Tiveram que lutar 

contra outros povos que se colocaram no seu caminho e os impediram de alcançar a terra que era o seu 

ideal. 
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70 Essas lutas, que lutam contra a adversidade, são semelhantes às que você enfrenta hoje para 

alcançar seu ideal de libertação, evolução ascendente e paz para a alma. Mas vocês ainda não uniram suas 

forças, como Israel fez então, para alcançar o objetivo pelo qual anseiam, pois muitos ainda carecem da 

compreensão da tarefa dentro do trabalho que lhes foi confiado, que é lutar com zelo e sem cessar até que 

o objetivo seja alcançado. 

71 Procure agora pela "Terra Prometida" na eternidade; lá você encontrará a paz pela qual lutou ao 

longo do longo caminho de sua vida. 

Minha paz esteja com vocês! 



U  124  

78 

Instrução 124  
1 Povo, Israel, herdeiro de minha Palavra, estou preparando-o para ser o consolo da humanidade. 

Procure os pobres espirituais, os doentes, os cansados e os necessitados físicos e espirituais e dê-lhes deste 

pão espiritual que traz força e saúde. 

2 Neste tempo de graças derramarei Meu Espírito sobre vós, para que amanhã possais dar 

testemunho de Mim e espalhar a palavra que Eu me manifesto como Mestre, como Pai e como Juiz, para 

que Me encontrem na forma em que Me queiram buscar, pois em Mim estão todas as formas de 

manifestações de amor. 

3 Elijah, que é o Wayfinder, vai buscar as ovelhas perdidas para trazê-las até Mim. Seu espírito 

contente o inspira a falar com perfeição e ajudá-lo em sua abençoada missão de libertar as almas da 

confusão que prevalece neste tempo. 

4 Somente a vocês, gente, esse conhecimento - a grande missão de Elias, seus atributos e sua 

perfeição - foi revelado. Ele guiará a humanidade e a conduzirá até Mim. Mas eu lhes digo também que 

não se esqueçam de Maria. Refugie-se nela, que é misericórdia divina e bondade. Todas as perfeições e 

belezas estiveram eternamente em seu espírito, e eu confiei a ela a humanidade como uma filha sobre a 

qual ela sempre vigiou. Levantem-se a ela em suas tribulações, sintam sua paz e seu amor. Os olhos que 

alcançaram a capacidade de ver as esferas espirituais da Terra vêem-na descendo da perfeição para seu 

mundo cheio de graça, e os corações que se tornaram sensíveis através de Minha Palavra sentem sua 

presença. 

5 Você tem todos esses dons de graça. Você tem provas tangíveis para que não tenha dúvidas por um 

momento. Seu espírito sente que a graça recebida é tão grande que deseja que o mundo inteiro ouça Minha 

Palavra e que cada alma seja iluminada. Mas eu lhes digo: Você pode trabalhar para o benefício da 

humanidade, por isto lhe dei grandes dons. O sol de Minha sabedoria ilumina todos os homens no 

presente, Minha justiça cheia de amor faz com que as almas de todos os homens tomem nota. 

6 O mundo pergunta por que há tanto desastre, por que o pecado se multiplica e não há mão humana 

para detê-lo. Então eles pensam que somente um poder superior, somente o Pai Celestial pode ajudar a 

humanidade a voltar ao equilíbrio e à sanidade. 

7 Vocês, Meus discípulos, dar-lhes-ão a resposta. Apresente-os ao Meu ensinamento de amor, que 

pode restaurar a paz a todas estas criaturas e oferecer-lhes um novo horizonte, uma nova vida, seguindo 

Minhas leis. 

8 Criem um mundo de paz e compreensão no seio de suas famílias, vivam e se desenvolvam nele. 

Faça seus trabalhos falarem de Mim. Não ensine até o momento em que estiver equipado; depois diga 

àqueles que o ouvem quanta paz você encontrou em amar seus semelhantes, quanta felicidade é amar seu 

Deus e manifestar toda sua experiência. 

9 Sua missão, Israel, é servir a seus semelhantes. Quem de vocês está pronto para levar uma 

mensagem de paz a outras nações? Já são aqueles destinados a receber as boas notícias. O sofrimento por 

que passaram chegou até você, e sua oração fervorosa aliviou muitos sofrimentos e lhes trouxe paz e 

esperança. Nessas nações, segundo minha vontade, surgiram pioneiros que falam de espiritualização e 

preparam os corações para a vinda de minha obra que ainda não conhecem. Em todas as nações Minha 

Palavra será dada a conhecer. Se a humanidade me ouvisse, ela poderia se alimentar de um só de Meus 

ensinamentos, pois neles eu espalho Minha Essência Divina, e Minha Presença é verdadeiramente sentida 

em todas as Minhas manifestações. 

10 Eu preenchi o vazio de vossos corações com Meu amor, despertei em vós grandes ideais espirituais 

que vos fortalecem, e vossa fé triunfou. As provações que antes pesavam em seus corações agora parecem 

pequenas para você, e você está contente e feliz porque Me encontrou. 

11 As pessoas julgam vocês e depositam em vocês sua esperança, e mesmo quando duvidam, seu 

espírito reconhece interiormente que vocês são os Meus escolhidos. Sua missão é grande, portanto você 

deve sempre orar e vigiar para mostrar atenção no lugar onde eu os coloquei como Meus discípulos. 

12 Falo atualmente aos discípulos da Terceira Era, a quem ensino a buscar a essência espiritual 

contida nesta palavra; pois aquele que descobre seu significado será capaz de compreender a linguagem 

divina. O amor e a verdade não encontram termos humanos capazes de expressá-los em toda a sua pureza. 
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Portanto, você deve procurá-los em uma linguagem que esteja além da palavra humana. Vocês são os 

discípulos que estão começando a entender o que é o verdadeiro amor. Não pare para julgar se uma 

determinada palavra foi pronunciada bem ou mal pelo portador da voz. Tais bagatelas externas não devem 

ser um obstáculo ao seu estudo. Estes são erros peculiares a pessoas simples e sem formação. Eu vim do 

reino do amor e da misericórdia para um mundo onde o amor é algo estranho, e comecei meus 

ensinamentos através de um povo desconhecido e simples que vive discretamente entre a humanidade; 

mas este povo me escutou e, mais do que isso, eles acreditaram em Mim. 

13 Se eu tivesse dado Minha Palavra em todas as nações, a maioria a teria rejeitado, porque a vaidade 

do materialismo e a falsa grandeza dos homens não teria aceitado um ensinamento que fala de 

espiritualização, de humildade e fraternidade. O mundo ainda não está preparado para compreender o 

amor, e é por isso que nem todos teriam sido receptivos à Minha presença nesta forma. 

14 Assim como Cristo então procurou o buraco de uma rocha para nascer como homem, assim hoje 

descobri este canto da terra que estava pronto para Me ouvir e que tem semelhança com a gruta e o 

presépio que acolheu o Filho de Deus naquela noite abençoada. 

15 Aqui eu os preparei em silêncio; daqui em diante, chegará o dia em que vocês deverão partir para 

preparar os caminhos para que a Minha Palavra chegue a todos os corações. Nessa época, o mundo será 

purificado pelo sofrimento e Minha Palavra não mais aparecerá para ele como uma língua estrangeira, mas 

como algo que o coração e o espírito podem facilmente entender e sentir. Eu lhes dou o livro que fala de 

verdade e amor, para que vocês possam levá-lo a toda a humanidade. 

16 Não há pessoas na Terra das quais eu poderia dizer que não é preciso ir porque não precisam desta 

revelação. Que nação pode afirmar que é verdadeiramente cristã - não apenas no nome, mas por causa de 

seu amor, misericórdia e perdão? Que nação pode provar sua espiritualidade? Em que parte do mundo eles 

se amam? Onde as pessoas realmente seguem os ensinamentos de Cristo? 

17 Em verdade vos digo, vocês possuem Minha Lei escrita em livros, às vezes em suas mentes, mas 

não a vejo realizada em suas vidas. Não me diga que isso não é verdade, pois eu o testei por causa disso, e 

quando chegou a hora de perdoar, você não sabia como perdoar a ofensa, mas ao invés disso vingou-a. 

Quando uma mão necessitada bateu à sua porta, você não ofereceu amorosamente ajuda, e quando foi 

necessário sacrificar-se para salvar alguém, você preferiu sacrificar seu semelhante para salvar sua vida e 

os bens que você tem. É por isso que eu lhes digo que a humanidade mantém minha palavra somente em 

livros empoeirados. 

18 Se Minha Palavra lhe parece muito humilde, eu lhe digo novamente: Esta é apenas a forma externa 

de expressão. Vá além de todos os conceitos humanos e ouvirá a voz do Pai no infinito, que fala uma 

língua celestial que não será estranha ao seu espírito, mas familiar, uma vez que tem sua origem em Deus. 

19 Você está ciente da missão e responsabilidade que está assumindo no momento? 

20 Que ninguém ache alienante meu ensinamento nem sua cruz, pois, na verdade, digo-lhe, mais 

difícil e opressiva é a vida que você leva no mundo. Minha cruz de amor é a mais gentil de todas as 

cangas. 

21 Considere que seu espírito me seguiu durante três séculos de desenvolvimento espiritual e que 

você ainda não chegou ao destino final do caminho. Você me seguiu voluntariamente, pois eu nunca forcei 

ninguém a fazê-lo. 

22 Quando sua confissão surgiu das profundezas de seu ser, no qual você me disse: "Mestre, você é 

Meu Senhor", foi a voz de sua fé que falou, e desde aquele momento de iluminação interior você tem 

seguido Meu caminho, passo a passo, às vezes caindo e também subindo novamente para Me seguir. Quão 

alegre é o espírito que sente o peso de sua cruz de amor sobre ele. Somente aquele que não se apoderar 

dele com amor se mostrará insatisfeito e ansioso no último momento de sua vida, e em sua irracionalidade 

ele às vezes blasfemará contra seu Senhor e assim fará como o ladrão que foi crucificado no Gólgota à 

Minha esquerda. Esta vida terrena é apenas uma preparação, uma etapa para alcançar a verdadeira vida. 

23 Minha Doutrina é a Lei que ensina a viver em harmonia com o espiritual e com a natureza. Apesar 

da luz que brilha em sua mente e lhe mostra o caminho seguro e correto, você às vezes derrama lágrimas 

porque ocasionalmente se desvia da lei, e então sua consciência o julga e o castiga. Sempre que você 

desafia a natureza e viola suas leis, ela imediatamente o assombra. No entanto, você seria injusto se 



U 124 

80 

dissesse que ela se vingou, pois eu estou na natureza como estou em tudo. Se você quisesse cair num 

abismo, como poderia evitar a dor da queda? 

24 Sinta como você está atravessando espiritualmente um imenso deserto; além dele está uma morada 

de paz, perfeição e luz prometida ao seu espírito. Considere em sua retaguarda a cidade distante e 

pecaminosa, quão distante ela está. Hoje vocês estão livres das correntes, pois finalmente se libertaram da 

escravidão das paixões. Os ídolos aos quais você se curvou ficaram muito atrás de você, insensatos e 

mortos. Mais tarde eles serão derrubados de seus pedestais por outros que virão depois de você. Mas se 

seus inimigos o perseguirem, um mar salva-vidas bloqueará o caminho deles para que você possa chegar 

ao fim da jornada de sua vida em segurança. 

25 Quem gostaria de voltar atrás? Assim adiante, no horizonte já brilha a luz da esperança. Atrás de 

você está a escuridão do desapontamento. 

26 Com coragem, meu povo! O deserto é seco e quente, mas o maná cai sobre você e brota água de 

suas rochas. Observe e reze, pois mesmo no deserto, as tentações o perseguirão. Ai daquele que não 

observa e reza! Ai daquele que é fraco em suas resoluções de renovação! 

27 Como soldados, você atravessará as vastas distâncias e as terras devastadas. Eu já o conheço com 

suas armas. A batalha vai começar, e então você medirá suas forças contra aqueles que procuram detê-lo e 

destruí-lo. Como você vai conseguir sobreviver nessa batalha? Não perdendo a fé, passando pela escuridão 

e confusão sem extinguir sua luz e chegando ao fim do deserto com seu coração livre de insultos, 

ressentimentos ou ódio, e amando e perdoando seus inimigos. Você então experimentará que seu espírito 

se fortaleceu tremendamente na batalha, porque não o forçou a ficar parado nem a recuar, fazendo uso de 

todos os seus poderes e habilidades conhecidos e buscando dons espirituais desconhecidos ou adormecidos 

dentro de si mesmo. 

28 Seja humilde diante de seu Senhor e você será grande em espírito. Não enfraquecer diante das 

tentações do mundo e da carne. Os homens lhe dirão: enquanto Jesus o faz "último" e humilde, eles 

mesmos o farão "primeiro" e grande na terra; mas não acredite neles. 

29 Também sou capaz de dar coroas, tronos e cetros no mundo, como fiz para David e Salomão 

quando eles conheceram seu Senhor; mas os fiz sentir Minha justiça quando me traíram e lhes permiti 

privar-se do dom do poder, da inspiração e da sabedoria. 

30 Hoje não vos ofereço reinos neste mundo, mas despojei-vos de bens terrenos para que me sigais 

com mais liberdade. O reino que vos ofereço está além de toda a humanidade. Quem conseguir entrar 

neste reino nunca mais o deixará. 

31 Contemplem o povo e os governantes da terra. Quão curta é sua glória e seu reinado. Hoje eles são 

erguidos por seus povos e amanhã eles os empurram de seus tronos. Que ninguém busque seu trono nesta 

vida, pois ao pensar em avançar, ele interromperá seu curso, e seu destino é avançar sem parar até chegar 

aos portões de Meu Reino. 

32 Se no final de 1950 vocês não mais ouvirem Minha Palavra, não deixarão de ser Meus discípulos, 

pois Minha inspiração continuará a alcançar seu espírito e sua mente para fazer vocês entenderem tudo o 

que receberam em Minha Palavra. 

33 Apenas falta a última parte do livro, o sétimo capítulo, que ainda está selado. Uma vez aberto este 

selo, você receberá a lição final de espírito a espírito. 

34 Minha justiça aproxima sabiamente a humanidade pouco a pouco da grande revelação. A vida 

como Mestre ensina e corrige incessantemente, as provações deixam sua voz espiritual alcançar os homens 

através da consciência. 

35 Para que o mundo finalmente conseguisse comungar comigo de espírito em espírito, eu tinha que 

me aproximar de você nesta forma antes e prepará-lo para o passo que as pessoas tinham que tomar em 

seu caminho de desenvolvimento. Minha palavra proferida neste momento - por meio dos porta-vozes - 

servirá para libertá-lo de armadilhas, de dúvidas ou erros em seu caminho. Nele você descobrirá a clareza 

da Minha instrução. 

36 Eu vos encarrego, povo, de proclamar Minha promessa de que me ligarei com as pessoas de 

espírito a espírito. Quero que você passe esta luz também para seus filhos, para que eles possam iluminar 

seu caminho com a luz da esperança. 



U 124 

81 

37 Se você dormir, se esquecer de observar e orar, se Minha promessa se tornar realidade e Meu 

Espírito o chamar, então você será novamente atormentado pela confusão e dúvida, que as pessoas sempre 

tiveram quando eu voltei para elas porque não sabiam que Me esperavam. 

38 Quero que vocês, desde o momento em que eu silenciar Minha Palavra, se dediquem ao estudo 

dela e ao exercício espiritual que lhes dará o desenvolvimento necessário para alcançar a conexão direta 

com Meu Espírito. Neste desenvolvimento interior, íntimo e espiritual, você receberá os mais belos frutos 

de inspiração, revelação, rosto espiritual e força. Então este povo estará à beira de ver Minha promessa 

cumprida quando o selo final for solto e revelar seu conteúdo ao mundo. 

39 Não alimente o desejo, uma vez que você não tenha mais Minha manifestação, de substituí-la por 

falsas imitações ou formas externas de adoração, pois então você afundaria na letargia, na rotina, e não 

seria capaz de ouvir Minha voz divina quando se trata de iluminar seu espírito. 

40 Não quero que seja apenas um vago presentimento que faça as pessoas esperarem minha presença 

em espírito. Quero que seja a certeza, a plena convicção de que Meu reino chegará às pessoas desta 

maneira. 

41 Naquela Segunda Era eu anunciei meu retorno, mas não foi em forma vaga, mas em forma clara. 

No entanto, as nações se cansaram de esperar e finalmente esqueceram Minha promessa. 

42 Deixei aparecer todos os sinais que deveriam anunciar meu retorno, mas eles também 

permaneceram despercebidos pelas pessoas porque estavam espiritualmente adormecidos, viciados no 

mundo e estagnados em suas religiões. 

43 Não quero que você caia em erro novamente. Ouçam Minha Palavra, que lhes diz como me 

comunicarei com as pessoas de espírito a espírito. 

44 Banam de seus corações todo o materialismo para que vocês possam esperar esta comunhão na 

forma mais elevada que possam imaginar e assim não sofram nenhuma decepção nem nenhuma confusão 

diante da realidade. 

45 Quando o Messias foi prometido ao povo de Israel na Primeira Era, o povo esperava que Ele fosse 

um rei poderoso na Terra; mas quando O tiveram diante dos olhos, não O reconheceram. 

46 Enquanto eu estava no mundo, anunciei meu retorno aos homens e lhes dei a entender que seria 

espiritual. No entanto, hoje, desde que vos enviei Meu raio de luz, que se tornou uma palavra na mente dos 

portadores de Minha voz, muitos crentes em Mim me negaram porque haviam esquecido que eu voltaria, 

ou porque pensam que quando eu voltar ao mundo será na mesma forma em que uma vez eu vim, isto é, 

como um homem. 

47 Falo disso agora para que vocês possam preparar seus semelhantes e seus filhos para assistir, e 

então, quando a hora chegar e a voz divina os procurar para serem ouvidos, homens e nações serão 

encontrados orando; pois sua alegria será infinita e as revelações que receberem serão incomparáveis. 

48 O tempo presente será o de mérito, gente. Já os patriarcas lhe deram ensinamentos e exemplos, já 

os profetas lhe anunciaram Minhas mensagens. Vocês já tiveram Cristo entre vocês que lhes deu tudo para 

sua salvação, e mais tarde foram os apóstolos e mensageiros que lhes trouxeram a luz. 

49 Agora é sua vez de pegar a cruz que você costumava deixar para os outros. Agora você deve viver 

sua própria paixão para que possa alcançar a mais alta estima de sua alma. Sua tarefa é espalhar luz e paz 

entre seus semelhantes, como um orvalho fértil e revigorante. Não sente-se para dormir. Você quer que as 

guerras que assolam o Leste (Europa) se espalhem para o Oeste (América)? Você quer ver seu solo nativo 

manchado com o sangue de seus pais, filhos ou maridos, e as mulheres pegam as ferramentas do trabalho 

para obter o pão cotidiano? Você vai esperar até que as estradas se tornem estradas de amargura? 

50 Lembre-se: Enquanto a humanidade estiver sofrendo e sangrando até a morte, você não deve 

organizar festividades, nem mesmo ficar indiferente. Vocês devem levar a dor de seus vizinhos em seus 

corações, enviar suas orações e pensamentos como uma mensagem constante de amor e paz e pedir 

misericórdia para seus semelhantes que sofrem. 

51 Vejo que vocês querem a paz, gente, mas não lutam por ela. Vocês querem que Eu lhes perdoe, 

mas sem antes terem se perdoado um ao outro. Eu vos ensino a amarem-se, mesmo que não se conheçam, 

e a sentirem a dor de vosso próximo, mesmo que não o vejam, porque ele está longe. Você não está 

sozinho em sua luta, eu estou com você, eu que vim neste momento "na nuvem" para lhe dar apoio e amor 

no deserto que você está atravessando. 
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52 Eu preparei tudo neste canto da terra para que você possa cumprir sua tarefa. Uma nova terra que 

flui com leite e mel, um céu radiante, uma terra virgem, fértil e produtiva, transbordante de maravilhas e 

belezas. Tudo foi preparado para que sua luta pela vida e seus deveres terrenos não o esmagassem e 

deixassem tempo e força para que seu espírito se lembrasse de seu Pai Celestial e fosse útil a seu próximo 

e os amasse. Mas como você não sabia como rezar para alcançar seu desenvolvimento espiritual 

ascendente, você não cuidava do que possuía no mundo, e assim aconteceu que quando você caminhava 

por suas terras você se sentia como um estranho e quando você olhava para sua herança você não tinha 

direito a ela. Agora você deve cumprir seu destino espiritual, embora às vezes carregue amargura e até 

mesmo miséria em sua alma. Portanto, eu lhes dou força em Minha Palavra para que não se cansem em 

sua luta e saibam que ainda podem experimentar o tempo da justiça. 

53 Quando a batalha espiritual for grande, dêem um ao outro calor e encorajamento; esta é a unidade 

que peço a vocês. Vocês sabem que através de Mim, em seu caminho, surgirão aqueles que irão lutar 

contra vocês. Já se aproxima o ano de 1950 e vos digo: bem-aventurados aqueles que usam a Minha 

Palavra, pois a Minha partida não ferirá seus corações. 

54 Ninguém é um profeta em sua própria terra. Seus parentes o fizeram sangrar e chorar com suas 

dúvidas e zombarias. Mas perseverar e ser como Jesus, ser como os profetas ou apóstolos que, em vez de 

derramarem lágrimas, foram para outras regiões e outras nações para pregar a verdade onde encontraram a 

fé. 

55 Depois de 1950, haverá entre vocês aqueles que irão para outras províncias e também para outras 

nações onde encontrarão mais compreensão, e lá suas feridas se fecharão. 

56 Quando Minha Palavra acabar, Minhas profecias se cumprirão uma após a outra. Então os 

incrédulos se arrependerão e encontrarão a fé. 

57 Interpretem corretamente Minha Palavra, cumpram Minhas ordens, continuem seu trabalho de 

renovação, unam-se na verdade, e eu lhes digo que haverá paz nesta terra. Você se banqueteará com a 

abundância e bom gosto de seus frutos, e será visto pelos estrangeiros como um farol, um baluarte de 

justiça e um refúgio de paz. 

58 Banir de sua vista toda ilusão inútil, todo falso ídolo, purificar seus caminhos e rezar pela paz das 

nações. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 125  
1 Eis que aqui estou em vosso mundo, falando-vos através de vossa consciência, pois sou vosso Juiz. 

Confiei a todos vocês uma tarefa, e hoje venho perguntar-lhes o que fizeram com ela. 

2 Eu não vim em segredo neste momento. Desde as primeiras vezes, minha manifestação espiritual 

foi anunciada. Portanto, você não deve ficar surpreso. 

3 Por que então ninguém ficou acordado e aguardou a Minha vinda? Quem limpou sua casa para que 

eu entrasse nela? Quem lavou suas mãos para dividir o pão sobre a mesa? De quem foi o coração cheio de 

amor para Me receber? Ninguém. No entanto, aqui estou eu, cumprindo minha promessa entre vocês. 

4 Quando eu lhe mostrar para cumprir uma promessa, entenda que é justo que você me tome como 

seu exemplo e cumpra sua tarefa. Amado povo, quando Me ouvirdes reprovar-vos, lembrai-vos de que não 

tendes tido paz - embora vos tenha sido dado o mandato de rezar pela paz do mundo - e é por isso que Me 

perguntastes: "Senhor, por que não vem a paz às nações, embora eu observe e reze"? Mas eu lhes digo: 

Porque não basta rezar, mas trabalhos meritórios também são necessários para isso. 

5 Os profetas já deram seu sangue para proclamar a verdade a você. Eu já estava na Terra como ser 

humano para viver uma paixão perfeita entre vocês. Os apóstolos e os mártires também deram suas vidas 

por amor à humanidade. Agora é hora de assumir sua cruz e cumprir sua missão, para que você possa 

experimentar a chegada da paz. 

6 Pessoas, abram seu coração e despertem do sono profundo que os ultrapassou. Lutai e não 

duvideis, pois se pensais que o deserto que atravessais é infinito, eu vos digo que no meio dele, quando o 

sol estiver mais quente em vossos rostos, aparecerá uma nuvem cuja presença fará vossos corações 

sentirem que eu estou muito perto de vós. 

7 Você me diz do fundo do seu coração que não é digno da Minha graça nem da Minha paz. Mas por 

que você não é digno? Coloquei toda a natureza à sua disposição para que Me sirvam melhor, derramei-

lhes presentes e bênçãos para que sua vida seja mais agradável e um hino de amor por Mim possa brotar 

de seus corações. 

8 Hoje eu tinha que lhe dizer: Simplifique sua vida para que você tenha tempo de pensar em seu 

semelhante. Somente assim você pode oferecer a sua alma a oportunidade de se libertar do materialismo 

que a cerca e cumprir a tarefa de amar e servir seu Senhor em seu próximo. 

9 Lutem, meus filhos, pela causa da paz e da fraternidade, mas não pensem que a vitória está 

próxima, ela ainda está longe. Não tenha autoconfiança, pois os inimigos estão à sua espera, e mesmo que 

não tenham poder espiritual, você os considera poderosos e invencíveis. 

10 Por que eu os julgo, pessoal? - Porque não quero que existam transgressões e erros secretos em 

seus corações, pois eu os levarei àqueles que vão receber Minha mensagem de vocês, e não quero que eles 

encontrem falhas com vocês, pois assim vocês não trarão nenhuma honra a seu Mestre. 

11 O que seria de você se eu escondesse de você suas imperfeições? Você melhoraria em seu modo de 

vida se suas transgressões não tivessem conseqüências dolorosas? 

12 Veja o sofrimento que existe entre os homens. Este é o fruto de sua semeadura. Falo com eles 

através da consciência para fazê-los se arrepender e emendar. Mas seus corações se tornaram surdos à 

Minha voz. 

13 Vocês, homens que guiam os destinos de seus povos: vocês ainda não estão cansados do sangue e 

das vidas humanas (destruídas)? Você não ouve a voz da consciência ou da razão? Você é orgulhoso e 

arrogante, mas Minha justiça derrubará sua arrogância. 

14 Você é arrogante porque com sua ciência você construiu a nova Torre de Babel da qual desafia 

Meu poder, dizendo às nações que seu conhecimento supera as revelações Divinas. Assim, vocês pisaram 

a Lei do Pai e falsificaram a Palavra de Jesus, temendo que a verdade seja conhecida e que assim percam a 

glória e o poder do mundo. 

15 Permiti que sua torre crescesse mais alto e que sua ciência crescesse, mas peço-lhe: Quem lhe deu 

o direito de dispor da vida de seu vizinho? Quem permitiu que você derramasse o sangue deles? E 

finalmente, quem pode intervir no destino de seus próprios irmãos e irmãs sem violar a lei? 

16 A humanidade, filha da luz, abra seus olhos, perceba que você já está vivendo na era do espírito! 
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17 Por que você esqueceu o meu e quis medir seu poder com o meu? Eu lhes digo que colocarei Meu 

cetro em sua mão no dia em que um estudioso com sua ciência criar um ser semelhante a vocês e dotá-lo 

de espírito e dar-lhe uma consciência. Mas sua colheita será, por enquanto, diferente. 

18 Sobre cadáveres e escombros a ciência construirá seu reino, que será muito curto, para que então o 

reino da justiça, da paz e do amor seja estabelecido. Irei em busca daqueles que caíram na batalha, aqueles 

que perderam o caminho, aqueles que se mostraram outro caminho. Vou procurá-los para elevá-los à 

verdadeira vida, independentemente da pessoa, e vou pressionar Meu beijo de amor tanto na testa pura 

como na testa manchada. 

19 O Pai fala a vós, Aquele que não tem ninguém a quem se curvar em oração. Mas, na verdade, eu 

lhes digo, se houvesse alguém maior acima de Mim, eu me curvaria diante dele, pois a humildade habita 

em Meu Espírito. Vejam como vocês, embora sejam Minhas criaturinhas, fazem com que Eu desça para 

falar com vocês, escutá-los e confortá-los, em vez de lutar para ascender até Mim. 

20 Minha câmara secreta se abriu para você e o tempo está se aproximando quando você vai amar a 

verdade e fugir da vida fictícia e vazia que você criou. O esplendor da época materialista logo 

experimentará seu declínio e entrará em sua fase final. Hoje vocês compreendem pouco do que lhes estou 

dizendo, mas em breve todos entenderão. 

21 Como sua vida não deve ser dominada pelo material quando vocês mesmos compreendem o divino 

somente através do material e acreditam somente no que percebem através de seus sentidos? 

22 Aqueles que afirmam me conhecer Me representaram mal na Terra, e essa é a razão pela qual 

muitos viraram as costas para Mim. Aqueles que se dizem ateus, eu não chamarei à responsabilidade 

porque Me baniram de seus corações, mas aqueles que distorceram a verdade e apresentaram um Deus que 

muitos não puderam aceitar. 

23 Tudo o que é justo, sadio e bom contém a verdade que eu tenho proclamado em todos os 

momentos. 

24 Chegou a hora de você amar novamente a verdade, ou seja, de reconhecer o que é justo e bom. 

Como você nasceu de Mim, você deve chegar ao ponto de buscar o alto, o eterno e o puro. 

25 Eu não prendi ninguém, não forcei ninguém a deixar o caminho que ele escolheu. Eu permiti 

àqueles que desejavam explorar, e àqueles que desejavam divertir-se, eu os permiti; mas a todos eles eu 

lhes apresentei Minha Lei, a única Lei, para que eles não se desviem do caminho. 

26 O que estará no final do caminho que a humanidade está seguindo equivocadamente hoje, e que o 

homem encontrará quando atingir o objetivo, será cansaço, exaustão, desapontamento e dor. Será que o 

espírito humano poderá resignar-se a uma colheita como esta, e será este o fruto que apresentará a seu Pai 

na eternidade? Não, povo, o espírito humano despertará diante das conseqüências de suas obras, e nessa 

hora ele será seu próprio juiz, e então, após esse julgamento, ele se levantará cheio de força e renovará e 

reconstruirá sua vida, usando sua experiência e dedicando-se à tarefa de amar e buscar somente a verdade. 

Então ele terá encontrado o caminho pelo qual ouvirá Minha voz dizer-lhe: Bem-vindo, ó Israel paciente e 

sábio, agora você chegou à Terra da Paz pela terceira vez. 

27 Procurei-vos e disse-vos: Deixai a alma levantar-se e contemplai-Me. Eu sou o mesmo; o tempo 

não passa por cima de mim. Eu sou o Mestre que falou com vocês em muitos lugares e de muitas maneiras 

da Judéia do Eterno Reino da Verdade. Você, por outro lado, mudou. O egoísmo e a maldade do mundo 

envenenaram seus corações e às vezes você se sente indigno da Minha presença. Eu vim porque te amo e 

quero que consertes teus caminhos e lutes por teu progresso espiritual. 

28 Não perca o tempo que eu lhe concedo. Observe e reze, e eu lhe direi como trabalhar. Amar e você 

terá alegria, criará paz e sentirá que a vida na Terra é um reflexo do lar eterno. 

29 Lembre-se que não vim para lhe dar riquezas materiais, mas para lhe pedir que leve uma vida 

espiritual de renúncia e humildade. E novamente lhes digo: "Quem quiser me seguir, pegue sua cruz e me 

siga". Esta cruz não será pesada se você souber carregá-la com paciência e coragem, e eu lhe asseguro que 

você não poderá mais viver sem ela, ao ponto de que se seu doce fardo fosse retirado de você, você me 

pediria para colocá-la novamente sobre você, mesmo que você a sentisse maior do que antes. A razão 

disso é que você compreendeu a importância da missão que lhe dei, e que a cruz é a sua salvação. 

30 Uma vez que eu moldei tudo o que foi criado na terra para o refresco do ser humano, use-o sempre 

em seu benefício. Entretanto, não esqueça que há uma voz dentro de você que lhe aponta os limites dentro 
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dos quais você pode fazer uso de tudo o que a natureza lhe oferece, e você deve obedecer a essa voz 

interior. Assim como você luta por um lar para seu corpo, por proteção, sustento e satisfação para tornar 

sua existência mais agradável, assim você deve conceder à alma o que ela precisa para seu bem-estar e 

desenvolvimento ascendente. Se ela é atraída por regiões mais altas onde está sua verdadeira casa, deixe-a 

subir. Não a mantenha cativa, pois ela me procura para alimentá-la e fortalecê-la. Digo-lhe, cada vez que 

você permitir que ela se liberte desta forma, ela voltará alegremente à sua carapaça corporal. 

31 Desta forma, vocês se prepararão para cumprir as leis do espírito e as que regem a vida na Terra. 

32 Eu sustento todos os seres, e quando vos disse: "Os pássaros não semeiam nem ceifam, nem 

rodam, mas são nutridos e vestidos com tanto amor" - por que então duvidais do Meu poder, vós que sois 

as crianças favorecidas? Em meio à luta pelo sustento diário, não esqueça que existe um Pai que se 

preocupa com você e que nunca o deixará perecer. Eu também lhe digo que se você obedecesse aos Meus 

mandamentos, a luta de sua vida seria menos dolorosa, pois então não exigiria tanto esforço de sua parte 

para viver sua vida, e na hora de suas provações você experimentaria milagres. 

33 Na Primeira Era o povo de Israel passou por grandes dificuldades, e quando Moisés viu o 

desespero que tomou posse da multidão por falta de pão, ele lhes disse: Ore, o Senhor terá a gentileza de 

enviar alimentos a Seu povo. Moisés rezou e esperou com paciência e confiança pela vontade divina. E em 

resposta e recompensa pela fé desse homem, o maná caiu para satisfazer as necessidades do povo. Assim, 

deixei claro que tinha ouvido suas orações e que estava com ele. 

34 Agora eu disse ao meu povo que mais uma vez as visitas virão sobre eles, que a dor entre o povo 

será grande e que o pão não será suficiente para alimentar o povo; que a terra, que ainda hoje é fértil, se 

tornará estéril por algum tempo e que vocês testemunharão dor, fome e corrupção em todos os lugares. 

Processões miseráveis de homens e mulheres irão de porta em porta suplicando por um presente de amor. 

Muito amargo será o copo, mas se você soubesse rezar, haveria pão em sua mesa e você teria conforto para 

si e para seus semelhantes. 

35 Com a oração e a atividade de amor você atrairá os espíritos do bem que o protegerão. Se vocês 

quiserem se sentir muito próximos de Mim, devem se renovar espiritualmente, então eu ocuparei o lugar 

de honra em sua mesa. Não lhe faltarão as necessidades e você garantirá que seus semelhantes 

compartilhem da mesma graça. 

36 Você não tem amor suficiente para proteger seu próximo na hora do julgamento? Assim como eu 

vim até você, você deve ir até seus semelhantes e fazer a eles o que eu fiz a você. Mais uma vez lhes digo 

que através de um pequeno número de trabalhadores que partiram com verdadeira sinceridade para 

divulgar Minha Doutrina, Meu Trabalho se tornará conhecido e permanecerá ancorado nos corações 

daqueles que mais tarde serão Meus pioneiros em todas as nações. 

37 A ciência não se enraizou em você. Vejo que vocês são de mentes humildes, e é por isso que os 

escolhi. Eu vos dei Minha Palavra para que tenhais a verdadeira ciência como vossa, pois sabeis que os 

homens não podem curar o mal que atormenta a humanidade. Essa luz, essa ciência da qual o homem se 

orgulha tanto, não converte corações, nem salva almas. 

38 Minha Palavra, que atualmente flui abundantemente através dos porta-vozes, vocês não ouvirão 

mais nesta forma depois de 1950. Somente aqueles que se erguem espiritualmente com verdadeiro 

equipamento receberão Minha inspiração e, quando falarem em Meu nome, encontrarão fé. A renovação 

espiritual e a espiritualização é o que sua missão requer para poder realizar milagres. Sempre que o usei 

como instrumento para curar uma pessoa doente, levei em consideração seu equipamento. Você nem 

sempre precisa fazer muito esforço para convencer seus semelhantes desta verdade, pois você verá que 

muitos sentem fé desde o primeiro momento, e outros humildemente confessarão que foi o poder divino de 

Minha Palavra que os curou. 

39 Você deve se concentrar na parte mais íntima de seu coração e formar um único espírito na união 

de seus pensamentos, para que sua oração possa cair como água cristalina aos pés desta jovem árvore que 

você está levantando. O arbusto se tornará então uma árvore poderosa e lhe dará frutos abundantes com os 

quais se alimentar em tempos de provação. 

40 Não fique ansioso porque você não pode me receber com pompa e pompa ou com grandes 

cerimônias. Sua humildade e simplicidade são o melhor ambiente que você pode proporcionar para Minha 
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manifestação. Quero almas, pois são elas que busco; por elas desci ao mundo em outro momento e por elas 

dei Meu Sangue. 

41 Fui eu quem indicou o lugar e a hora da minha vinda como ser humano naquele momento. 

Também determinei o lugar e a hora em que eu viria ao homem na Terceira Era. Tudo foi preparado com 

perfeita justiça e sabedoria. Uma nova terra seria testemunha de Minha nova chegada. O Ocidente deveria 

ser iluminado com o esplendor de Minha Presença. Ouça: Há muito tempo, no norte de seu país (México), 

vivia uma grande tribo de pessoas, de quem surgiu um profeta inspirado em Minha Luz. Ele partiu e 

conduziu aquele povo a uma bela terra onde iria fundar uma cidade. Tendo em vista a agradável promessa, 

essas tribos partiram na esperança de provar que eram dignas dessa graça. Eles passaram por florestas 

primitivas, cruzaram desertos e escalaram montanhas. Nada os impediu, e se encontraram obstáculos em 

seu caminho, a fé os ajudou a superá-los até chegar - como os israelitas da Primeira Era - ao lugar 

prometido, que era uma imagem de Canaã, a Terra Prometida dos israelitas, a terra onde fluía leite e mel. 

42 Perceba que nenhuma folha da árvore se move sem Minha vontade e nada é estranho aos Meus 

conselhos e planos divinos. 

43 Essa tribo, inspirada pela fé em uma promessa cumprida, construiu sua cidade e nela ofereceu seu 

culto primitivo a seu Deus; construiu suas casas e deu a seu reino um esplendor que se assemelhava ao de 

Salomão em sua glória. Essa terra, de acordo com as promessas, era uma terra de prosperidade e 

felicidade. O homem era forte, a mulher era graciosa e terna, e ambos eram lindos. Mas chegou o tempo 

em que este povo deveria conhecer o nome e a obra de Cristo, seu Senhor; a Boa Nova veio até eles da 

boca de homens estranhos que vieram do outro lado do oceano e que já tinham visto em seus sonhos. 

Muito grande foi a missão daqueles que trouxeram a luz do Meu ensinamento a estas terras. Mas na 

verdade vos digo que muito poucos souberam cumprir a lei de amor, misericórdia e humanidade que Meus 

ensinamentos recomendaram, pois em sua maioria aqueles homens se deixaram governar pela ganância, 

esquecendo cada princípio de fraternidade, derramando rios de sangue inocente para agarrar tudo o que 

seus olhos viam. 

44 Os conquistadores derrubaram os ídolos daquele povo, fazendo-os blasfemar contra o Deus que 

lhes revelaram com tanta injustiça e tanta crueldade. Será que aqueles adoradores de ídolos, através de atos 

tão desumanos, poderiam reconhecer Cristo, o Deus de amor, Aquele que não tira a vida de ninguém, mas 

dá a Sua própria para salvar aquele que O feriu? - Essas tribos caíram na escravidão e sob o domínio dos 

mais fortes, assim como na Primeira Era Israel havia caído sob o jugo dos Faraós e Césares. Eram tempos 

de dor, de amargura e lágrimas que se abateu sobre aquele povo, e então, quando suas lamentações 

ecoaram no céu, eles atraíram sobre si mesmos o amor de Maria, a Mãe benevolente do universo, como 

um manto de infinita bondade. 

45 Por causa de sua sensibilidade, estas pessoas estavam destinadas a adorar Maria; pois quando 

reconheceram e amaram esta verdade divina, encontraram a escada espiritual do céu que conduz as almas 

até Mim. 

46 E quem são essas pessoas? - Ela é sua que, após suas lutas e sua longa jornada de 

desenvolvimento, experimentou a chegada da Terceira Era com Minha Segunda Vinda. 

47 É a Minha Palavra viva que você está ouvindo atualmente para que com ela possa destruir todo 

fanatismo e idolatria com que você possa ter cercado Meu nome. Eu lhes ensino uma adoração a Deus 

através da qual vocês podem Me buscar de espírito em espírito. Muito grande e forte em espírito será este 

povo quando viver e praticar o culto a Deus que eu lhes ensino. Então poderá abolir a falsidade e levar 

para outras terras a mensagem de espiritualização e luz que as nações esperam. 

48 Este povo estará preparado para aquela batalha na qual Minha justiça conduzirá a grande batalha 

de ideologias, credos e doutrinas. Todos ficarão surpresos ao ouvir, em meio ao turbilhão, uma voz calma 

e segura que será a dos Meus discípulos cumprindo sua missão de irmandade espiritual. 

49 Entretanto, entenda que enquanto as pessoas não atingirem a espiritualidade completa, precisarão 

de igrejas materiais e terão que colocar esculturas ou quadros diante de seus olhos que tornarão minha 

presença perceptível para elas. 

50 Você pode medir o grau de espiritualização ou materialismo dos homens pela natureza de seu culto 

religioso. O materialista Me procura nas coisas da terra, e se ele não conseguir Me ver de acordo com seus 

desejos, ele Me representa de alguma forma para ter a sensação de que Me tem diante de si. 
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51 Quem Me entende como Espírito Me sente dentro de si mesmo, fora de si mesmo e em tudo que o 

cerca, porque ele se tornou Meu próprio templo. 

52 De tempos em tempos eu tenho feito revelações cada vez mais avançadas para vocês, que os 

homens não têm sido capazes de compreender porque criaram cada vez mais idolatria ao seu redor. 

Naquela segunda vez eu disse aos meus discípulos: "Vocês vêem como é grande, majestoso e magnífico o 

Templo de Jerusalém? E, no entanto, nem uma pedra será deixada sobre outra". Minha palavra se tornou 

realidade, pois apaguei com meu ensino toda a idolatria e profanação que estava acontecendo nela. 

Prometi reconstruí-lo em "três dias", o que está sendo realizado agora mesmo nesta "Terceira Vez", na 

qual estou construindo no coração dos homens o novo templo, o novo santuário, que está sendo construído 

sobre a mais pura fundação da alma dos homens. 

53 Reconheçam Minha misericórdia como Pai quando virem - assim que o altar de uma idolatria 

desabar - como Minha Palavra já os espera e uma nova luz ilumina seu caminho para não deixá-los cair na 

escuridão. 

54 Não fiquem surpresos nem indignados quando lhes digo que todo o esplendor, poder e pompa de 

suas religiões devem desaparecer, e que - quando isso acontecer - a mesa espiritual já estará posta, na qual 

as multidões sedentas de amor e verdade se alimentarão. 

55 Muitas pessoas - quando ouvirem estas palavras - negarão que elas são minhas. Mas então vou 

perguntar-lhes por que estão indignados e o que estão realmente defendendo? Sua vida? É isso que eu 

estou defendendo. Minha lei? Eu também estou cuidando disso. 

56 Não tenha medo, pois ninguém morrerá defendendo Minha Causa; somente o mal morrerá, pois o 

bem, a verdade e a retidão perdurarão para sempre. 

57 Pessoas, que voz é essa que você ouve no fundo do seu coração, a que caminhos ela o leva, e por 

que você a pede? Eu sei porque você me segue: Porque você sabe que a voz que ouve é a de seu Deus, a 

qual você procurou através dos tempos e de sua evolução em muitas formas. 

58 Todos vocês sabem que esta voz que penetra até o fundo de seu ser é a de seu Pai, pois Ele os trata 

como crianças, como criancinhas com perfeito amor. 

59 Eu me mostro a você como um Pai amoroso, como um humilde Mestre, nunca indiferente a seus 

sofrimentos e sempre indulgente e misericordioso para com suas imperfeições, pois você sempre será uma 

criancinha aos meus olhos. 

60 Devo julgá-lo quando vejo como as criaturas, que foram formadas com tanto amor e destinadas à 

vida eterna, teimam em buscar a morte na Terra sem se importar com a vida espiritual, nem ter o desejo de 

conhecer as perfeições que essa existência tem reservado para você. 

61 Estudem Minha Palavra para que vocês possam entender que nela está Minha Lei e que, portanto, é 

a Palavra de um Rei que nunca será retirada. Tampouco deve recuar no caminho, considerando que você 

carrega em seu espírito Minha Palavra, que é Lei, e que seu corpo está subordinado a seu espírito. 

Portanto, escute mais a voz da consciência, na qual eu estou presente, e não a voz da carne. 

62 Minha Palavra Divina desce sobre a alma e você se sente cheio de força espiritual. Entretanto, se 

esta palavra fosse falsa, sua alma nunca se sentiria satisfeita depois de ouvi-la, nem se reuniria novamente 

para esperá-la com o desejo com o qual você agora o faz. 

63 Sou o amanhecer que anuncia um novo tempo para os homens, quando seu espírito verá iluminado 

o caminho que leva a Mim. Você sabe em que degrau da escada você está na perfeição? Você sabe se você 

está espiritualmente elevado ou se afundou no reino do mal? Em verdade vos digo que nenhum de vocês 

poderia responder satisfatoriamente a esta pergunta. 

64 Não pense que sua alma, enquanto encarnada e vivendo na terra, deve se limitar a viver a 

existência material. Não, todos vocês devem saber que de sua permanência terrena já podem habitar 

espiritualmente nas regiões de luz onde está o reino que um dia habitarão eternamente. 

65 A alma se mantém na terra somente através de um apoio fraco, que é o corpo que a serve para 

viver no mundo e receber os ensinamentos ou provações que o Pai a envia para seu bem. Por mais longo e 

doloroso que seja o tempo de expiação no mundo, nunca se deve considerá-lo como uma prisão. Ninguém 

foi condenado à morte, pelo contrário, eu lhes digo que todos vocês estão destinados a viver. Cada criatura 

recebeu um beijo do Criador no início de sua vida, que foi um antídoto para o mal e uma armadura contra 

emboscadas. 
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66 Eu sou a razão de sua existência, portanto, percebo que sua origem é boa. Se seu passado na Terra 

foi desonesto, pecaminoso ou de alguma forma fora de Minha Lei, deixe sua consciência agora brilhar, 

levante-se para uma nova vida e deixe para trás o caminho onde o abuso dos prazeres terrenos resultou em 

você cair sob a influência do vício e da dor. Buscai no exemplo que vos dei através de Jesus o caminho 

luminoso para vossa alma; pois Meus passos na terra, Minhas obras e Minha Palavra foram a doutrina 

perfeita e semelhança da Vida Eterna, que legei ao espírito do homem como herança. 

67 Você é ungido com Meu bálsamo curativo e com Meu perdão. Me conheça, ó criancinha, pois o 

conhecimento que você tem de Mim ainda é muito pouco. O que eu lhes digo em um ensino não é tudo o 

que tenho a revelar a vocês. Venha até mim incansavelmente e o Livro da Vida será aberto diante de seus 

olhos. 

68 Você já recebeu o Primeiro Testamento, Minha Lei e Minha Presença no tempo de Moisés. Você 

também recebeu o Segundo Testamento na Segunda Era, legado aos homens por Cristo através de Sua 

Palavra Divina. Agora vocês recebem diretamente de Meu Espírito o Terceiro Testamento, para que, com 

a união das três revelações, possam tornar-se os grandes discípulos da Terceira Era. 

69 As pessoas, enquanto Me escutam, entram em êxtase e contemplam Minha Presença em um rosto 

espiritual. Não são seus sentidos que Me contemplam nesse rosto, nem é uma pretensão de sua 

imaginação: é a fé com a qual Me escuta, é sua espiritualização e elevação neste momento. Aqui você 

sente Minha paz; mas quão perto de você estão aqueles que causam dor. Eles são os famintos de poder 

que, para triunfar, não hesitam em matar seus semelhantes. Preparem-se para a batalha, para que estes 

possam logo aprender que não devem estar atrás de posições elevadas que descansam sobre falsos 

alicerces, pois a justiça divina destrói tudo o que é nulo. 

70 Doentes, venham até Mim, eu os curarei. Deixe que os famintos saibam que o espero. O assassino, 

por cujas veias corre o ódio, vem a Mim, pois transformarei sua confusão escura em luz e sua amargura 

em bem-estar. Venham todos Me ouvir e preparem sua alma, pois depois de 1950 começará o esplendor 

do Reino da Luz. Hoje você mal é uma semente, amanhã você será planta, e finalmente dará frutos de 

amor. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 126  
(proclamado em 1944) 

1 De quem é a voz que penetra até o fundo do seu coração? Aonde isso o leva e por que você anseia 

por isso? - Busca-se porque nele se encontra a presença d'Aquele que tem procurado persistentemente os 

homens. E como seu espírito tem a necessidade de adorar seu Deus quando o sente próximo, ele não quer 

mais se separar dele. 

2 De muitas maneiras, os homens vêm em busca de Mim. São as diversas comunidades religiosas 

que existem na Terra; e dentro delas, aqueles que Me sentem mais próximo são aqueles que têm maior 

espiritualidade, aqueles que semeiam amor no exercício de sua atividade. 

3 Minha voz é a de um Pai porque o acaricia. Minha palavra é a de um Mestre, porque ele o instrui. 

Eu os considero como bebês e discípulos de crianças, e por isso lhes dou meus cuidados. 

4 Sei que esta forma em que me comunico com vocês, que esta palavra que estou lhes dando neste 

momento, será oposta e negada por muitos. Mas também sei que depois será compreendido e acreditado. 

Então minha luz começará a brilhar com brilhantismo no coração dos homens. Este tempo será como um 

novo dia para a humanidade. Mas não porque a Luz Divina brilha com maior intensidade do que antes, 

pois ela é imutável. A razão será que os olhos de seu espírito se abrirão e penetrarão na verdade. 

5 Hoje encontro uma humanidade que está espiritualmente enfraquecida por causa do abuso que ela 

fez do dom do livre arbítrio. Eu projetei um caminho de justiça, de amor, de misericórdia, de bondade. O 

homem criou outra luz aparente que o levou à ruína. 

6 Quando eu voltar, Minha Palavra lhe mostrará o caminho que você não queria seguir, e seria 

injusto e irracional que alguém dissesse que este ensinamento o deixa confuso ou apático. 

7 Minha luz brilha do infinito nas almas e faz com que você reconheça com maior clareza os 

caminhos que você criou - seja para se afastar de Mim ou para Me buscar. Movam-se em direção a mim, 

em direção ao perfeito. Somente aqueles que ascendem ao topo da montanha podem saber o quanto ainda 

lhes resta debaixo deles, quanto progresso fizeram e de quanto se libertaram. Você pensa, humanidade, 

que eu - porque você afundou tão baixo - não o procuraria e o salvaria de seu pecado? Aqui você tem 

Minha Presença, curarei suas feridas e secarei suas lágrimas, o consolarei em suas tribulações e o 

acompanharei em sua solidão. Conversarei com seu espírito para fazer você sentir meu beijo divino. 

8 Meu amor tirará do lodo aqueles que nele caíram e os salvará, pois eles também saíram do ventre 

divino para cumprir uma missão de amor. 

9 Perceba que sempre que cair em erro, você busca a morte sem perceber que foi criado para viver. 

Você corre atrás da taça do sofrimento, embora eu tenha semeado sua existência com grandes alegrias e 

verdadeira bem-aventurança. 

10 Vejam, pessoal, como minha justiça é diferente do que vocês imaginam se pensassem que a Vara 

do Meu Governante cairia sobre vocês para aniquilá-los porque vocês desobedeceram a Minhas Leis. 

Chamei aqueles que mais se mancharam para dar-lhes belas tarefas e tarefas nobres que os tornarão dignos 

com os outros e os salvarão de seus erros. Este trabalho abençoado deve ser conhecido através de ações, e 

para que vocês possam estar entre aqueles que são um exemplo para os outros, vocês devem se preparar 

espiritualmente. 

11 Eu coloco Minha Palavra, que é lei, doutrina e semente, em seu espírito, não em sua "carne". O 

espírito é o comissário de bordo, o responsável. Se você mantiver esta Palavra lá, ela não cairá no vazio, 

não sofrerá corrupção. 

12 Eu sou a aurora que começa a brilhar neste tempo, e você está entre os primeiros a despertar nesta 

aurora. Não é uma luz nova, é a mesma luz que iluminou sua consciência em todos os momentos. A voz 

que hoje vos diz: "Levantai-vos a mim por meio da espiritualização" é a mesma voz que uma vez vos 

disse: "Perseverai em bondade e sereis salvos", e que vos disse: "Amai-vos uns aos outros". Este caminho 

espiritual do qual agora vos falo é o mesmo que dei a conhecer a Jacob nos dias distantes, quando lhe 

revelei a escada à perfeição. Ali está aquela escada do céu diante de cada alma como o caminho que o 

convida a subir. Seu ponto de partida é este mundo de homens, mas ainda existem abismos abaixo, que, no 

entanto, eu não criei. Para cima, há degraus em número infinito como uma colina que leva ao cume da 

espiritualização. 
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13 Quem dificilmente estará no primeiro passo? Quem na escuridão do abismo? Quem estará no mais 

alto nível? - Estes são segredos que só minha justiça conhece. 

14 Eu o envio para a terra plana, para o vale, para começar suas andanças por lá, e lhe mostro no 

horizonte as montanhas que você deve escalar. 

15 Veja como este ensinamento é benéfico para sua alma, pois enquanto a questão do corpo se 

aproxima um pouco mais do seio da terra a cada dia que passa, a alma, por outro lado, se aproxima cada 

vez mais da eternidade. 

16 O corpo é a base na qual descansa a alma enquanto ela habita na terra. Por que permitir que ele (o 

corpo) se torne uma corrente que grilhe ou um calabouço que prenda? Por que permitir que ele seja o leme 

de sua vida? É correto que um homem cego o guie, cujos olhos vêem? 

17 Sou eu quem lhe dá a conhecer a vida em todas as suas fases. Ela serve tanto para a preservação do 

corpo quanto para a alma. Aquele que cumpre as leis do espírito e as leis do homem consagrou toda sua 

vida ao Criador. 

18 Eu serei seu precursor quando você estiver prestes a vir para o lar espiritual. Eu vou sempre diante 

de você. Nunca cairá sua alma na ociosidade, esforçar-se-á sempre para dar mais um passo no caminho do 

progresso espiritual, que é a perfeição. 

19 Não se contente em dizer: Eu acredito no Senhor 

- mostrar sua fé no que você faz. Não digam apenas com palavras: "Eu amo o Pai" - ponham-se à prova 

para descobrir se vocês realmente Me amam. 

20 Eu falei com vocês e Minha Palavra é unção. Eu os chamei assim para serem professores. 

21 Por que os homens continuam me julgando cada vez mais mal, embora a mente humana tenha sido 

iluminada por novos avanços? - Por terem tido o cuidado de cultivar apenas a árvore da ciência, eles 

negligenciaram a perfeição da alma. 

22 Uma vez eu lhe disse: "Observe e reze, para não cair em tentação". Mas mesmo a oração, que é a 

linguagem que o Espírito usa para falar com seu Senhor, tem sido esquecida. É uma língua desconhecida 

para as pessoas desta época. 

23 Uma vez que sentem a necessidade de rezar, não encontram palavras para se expressar para Mim. 

No entanto, compreendo perfeitamente o que todos pedem sem a necessidade de palavras ou mesmo de 

pensamentos. Mas quando Meu Espírito lhes responde, eles não Me entendem porque não se prepararam. 

Então a voz de seu Mestre, que deveria ser familiar a eles, é desconhecida para eles. 

24 Se a oração que ensinei à humanidade tivesse sido aplicada com um coração puro, as pessoas de 

geração em geração teriam alcançado uma espiritualidade mais elevada cada vez para ouvir Minha voz. 

Então, sua conexão espiritual com o Divino os serviria neste momento para criar um mundo mais 

amoroso, justo e real do que aquele que eles criaram com seu materialismo. 

25 Por que você acredita que o espiritualismo (doutrina da espiritualização) é algo que se opõe ao 

desdobramento de sua vida material? Quando condenei sua ciência quando ela foi aplicada para o bem da 

humanidade? Se alguém se atrevesse a dizer isto, não seria apenas para seu Pai. 

26 Através da espiritualização se atinge um grau de elevação que permite ao homem receber idéias 

além do que sua mente pode conceber e ter poder sobre o material. 

27 Considere por um momento: Se a elevação espiritual da alma é posta em prática no estudo da 

criação material que a Natureza lhe apresenta, ou em qualquer outro objetivo humano, então você pode 

imaginar os frutos que você poderia colher se suas descobertas não fossem atribuídas apenas à pesquisa 

com o intelecto, mas se você também participasse da revelação espiritual que Ele que tudo criou lhe daria. 

28 Observe e reze, eu lhe digo novamente, para que você possa aprender a reconhecer Minha voz, 

para que Minha inspiração possa chegar até você e você possa compreendê-la, pois muitas são as lições 

que ainda tenho que lhe dar. 

29 Eu o salvo de seu naufrágio. Eu sou o farol que brilha na escuridão. Busque-me, confie em Mim e 

eu o ajudarei a transformar sua vida em um mundo de paz, virtude e elevação espiritual. 

30 Compartilhe comigo a alegria que enche Meu Espírito cada vez que você planta uma das árvores 

que darão sua sombra ao povo. Sete locais de reunião abriram suas portas no presente ano de 1944 como 

uma representação dos sete que Roque Rojas fundou em 1866. Mas se esses primeiros estavam divididos e 

não sabiam como viver em harmonia uns com os outros, você, por outro lado, deveria cumprir sua missão 
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de forma obediente e fraterna. Tomem como exemplo o sexto lugar de reunião do qual emergiram e 

permaneçam fiéis aos Meus mandamentos. Faça dos sete uma sombra protetora e dê a todos os mesmos 

frutos. Antes que vossos corações façam o voto de Me seguir, eu vos testei, vos purifiquei e vos fortaleci 

para que vossa determinação seja inquebrável e vossa consciência vos diga que este voto foi escrito antes 

da Arca do Novo Convênio. 

31 O convênio que você faz comigo não é uma obrigação terrena, é uma missão espiritual que você 

estava preparado para aceitar de seu Pai - daquele que fez todas as coisas criadas. Eu lhe mostro como 

cumprir sua missão espiritual. Mas também exorto-o a cumprir todos os compromissos e promessas que 

fizer em assuntos humanos, para que seja conhecido pela veracidade de seu espírito e pela sinceridade de 

seu coração. Que seu sim seja sempre "sim" e seu não seja sempre "não". Então, você será confiável para 

manter suas resoluções firmes. Nunca quebre um pacto sagrado, como o do casamento, paternidade e 

amizade. 

32 Se a negação dos deveres humanos e das promessas implica um sofrimento tão grande, o que 

acontecerá quando vocês voltarem as costas a uma missão espiritual com a qual se comprometeram com 

seu Senhor? É verdade que Minha Causa exige renúncias e sacrifícios, mas ao mesmo tempo eu lhes digo 

que é o ideal que nunca decepciona aquele que o persegue. Quem atingir o objetivo alcançará a 

imortalidade. Agora eu lhes digo: Estudem bem minha palavra para que não formem um grupo segregado 

na terra. Atinja um tal grau de compreensão e equipamento que lhe permita viver espiritualmente com 

tudo e não separadamente. Meu ensino não quer semear sementes de discórdia. 

33 Aproxima-se o momento em que a verdade, a razão e a luz prevalecerão sobre o poder, a violência 

e o medo. Mas quando o homem, como Cristo, será capaz de dizer: "Meu reino não é deste mundo", e 

perceberá que os bens terrenos são transitórios - sem perder nada do que foi criado e usa tudo na medida 

certa. Entenda que o verdadeiro poder está no espiritual, que o poder da terra, suas vaidades, suas glórias e 

o esplendor de sua ciência, por mais longo que seu reinado dure, sucumbe diante da eternidade. 

34 Através de sua busca da falsa grandeza, a humanidade sofreu muitas decepções e, em verdade vos 

digo, ela sofrerá ainda mais outras ainda. O que acontecerá com os homens quando sua consciência - que é 

seu juiz - os despertar e eles contemplarem suas obras? Sua dor será cruel, seu remorso grande, e então sua 

reação será buscar uma maneira espiritual de expiar suas transgressões. Este tempo será marcado pela 

extravagância religiosa, que atingirá o apogeu mais alto do fanatismo. A isto se seguirão lutas e "batalhas" 

entre comunidades e seitas religiosas. Você, entretanto, deve permanecer vigilante e não esperar até que 

seja o barulho daquela batalha que o assombra, pois então você não saberá onde estão suas armas de 

combate. Veja como estou atualmente aumentando o número desses lugares de reunião - que 

simbolicamente chamo de "árvores" - para que seus ramos possam se espalhar e oferecer seus frutos. 

35 Atualmente estou construindo o templo do Espírito Santo. Mas quando isto for construído, não 

haverá mais casas de reunião, igrejas e lugares de peregrinação, ou eles terão perdido sua razão de ser, 

juntamente com seus símbolos religiosos, seus ritos e tradições. Então você sentirá Minha grandeza e 

Minha presença, você reconhecerá como igreja o universo e como adoração o amor ao próximo. Do seio 

da Mãe Natureza surgirão novos conhecimentos que farão de sua ciência um caminho de prosperidade, 

pois ela será colocada no caminho certo pela consciência - que é a voz de Deus. 

36 O cérebro não será mais o mestre do mundo, mas o colega de trabalho do espírito, que o guiará e 

iluminará. 

37 Nestes tempos em que o amor e a misericórdia fugiram do coração dos homens, o Pai vos diz: 

Sede serenos e não estejais ansiosos. 

38 Eu o testei em todos os momentos, e mais ainda no presente. Vocês se perguntaram qual é a causa 

de sua dor. Você levanta seu espírito para falar comigo e me diz: "Meu sofrimento é maior do que o de 

meus semelhantes". Não, meus filhos, a guerra com todas as suas conseqüências não chegou a sua nação. 

Outros sofrem mais do que você. Se você sente dor, é porque carrega o fardo de uma grande 

responsabilidade e porque sente a dor dos outros. Se você sofrer por eles, seja abençoado, pois seu 

trabalho dará bons frutos. O trabalho entre o povo e Minha Palavra o incentivará em todos os momentos. 

39 Você sente que o Juiz está muito próximo de você neste momento e todos estão prontos para 

prestar contas de seu trabalho. Você entra na coleção interior, busca seu coração e espera que a voz de sua 

consciência lhe mostre suas falhas. Mas eu lhes digo: Vi que você colocou sua mente e seu coração em 
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suas obras, que às vezes fez mais do que suas obrigações e foi ao ponto de sacrifício para cumprir minhas 

instruções. Por isto eu os abençôo; mas na verdade, não lhes pedi que fizessem sacrifícios. Há trabalhos 

que farei por você porque estão além de suas possibilidades. Você só deve rezar e confiar. 

40 Hoje, ao me fazer conhecer aos homens, descubro que eles mesmos e seus costumes mudaram e, 

para Me entender e Me seguir, eles devem fazer mais esforços. O pecado se multiplicou e o meio ambiente 

está poluído. As más influências estão se espalhando e causando confusão, escurecendo a mente e o 

coração, e em meio a esta atmosfera "o povo de Israel" está lutando para alcançar sua libertação e para 

ajudar a humanidade. Seus méritos serão maiores se você trabalhar pacientemente e humildemente para 

Meu Trabalho e superar as difíceis condições de vida que você sofre. 

41 Se você se sente equipado para falar de Meu ensinamento, faça-o. Se você ainda não ganhou 

clareza e sua palavra não tem poder de persuasão, dedique mais tempo. Continue me escutando até que 

você tenha feito do meu ensino o seu. 

42 Quantos há que - embora tenham ouvido Minha Palavra dada através do órgão humano de 

entendimento - não acreditaram em Mim nem se convenceram! Quantos mais duvidarão de vocês se vocês 

não se prepararem! O mundo virá até você com suas armas, com suas teorias, e se você não estiver 

preparado, então você se tornará fraco. Eles o interrogarão impiedosamente, questionarão como você 

recebeu a revelação da Minha vinda, de que forma recebeu o Meu ensinamento e responderá a todas as 

perguntas deles. Serão benevolentes e indulgentes, buscarão da maneira mais simples explicar a verdade 

de Minha Palavra, fazê-los entender seu significado e ajudá-los-ão para que possam encontrar a 

iluminação. 

43 Deixo Minha paz entre vós, desfrutai-a, regozijai-vos nela tanto quanto vossa vida vos permitir, 

pois o reino da paz ainda não desceu aos homens; no entanto, eu vos trouxe o antídoto para cada mal e vos 

prometo, em cumprimento da Minha Palavra de tempos passados, que a paz subirá como uma aurora 

radiante e iluminará vossa alma, e que nenhum vestígio restará deste tempo de dor. 

44 O tempo já se aproxima quando novas gerações cheias de benevolência divina habitarão a terra, 

trazendo consigo uma missão santificada. Então Minha Palavra se tornará realidade, que lhe diz: "O último 

será o primeiro e o primeiro o último". Deixem cada um cumprir sua missão em sua vida, pois vocês não 

sabem se eu lhes concederei o retorno em tempo de paz. 

45 Sinta minha consolação, humanidade. Viva em mim e você não temerá a dureza das provas. 

46 Maria, sua intercessora, te abençoe. Eu também os abençôo. 

47 O cristianismo muitas vezes esquece as obras espirituais de Jesus porque dá maior importância a 

alguns de seus atos materiais. Por exemplo, confunde Sua pobreza humana com Sua humildade, e Sua dor 

física com a verdadeira paixão que Ele sofreu no espírito. E ela pensa que Seu sangue físico é o que lavou 

os pecados do mundo, esquecendo que o verdadeiro sangue, que é a vida eterna para a alma, é a essência 

de Sua Palavra. 

48 O Mestre diz a você: Se esse corpo tivesse tido algum motivo para habitar entre vós para sempre, o 

Pai o teria protegido de seus algozes; ou se, depois de morto, tivesse sido de alguma forma útil para vossa 

salvação, Ele o teria deixado para vós. Mas depois que sua tarefa naquela cruz foi concluída, seus olhos 

não puderam mais vê-lo, para que você pudesse buscar do Divino Mestre aquilo que você deveria tirar 

dele: Sua palavra, Suas obras, Sua humildade e todos os Seus exemplos de amor perfeito. 

49 Depois que aquela forma humana desapareceu da terra, somente a essência divina da "Palavra" que 

falava de Jesus permaneceu nas consciências. Isto é o que você deve desejar: a essência, o significado 

espiritual dessa mensagem de vida e de amor. 

50 Abstenha-se de adorar seu Pai através de formas materiais de adoração para que você possa 

aprender a amá-lo diretamente com o espírito. 

51 Quando alguém perguntou a Jesus: "Você é o Rei?" o Mestre respondeu: "Foi por isso que vim". 

Mas todos duvidavam - tendo em vista a pobreza de suas roupas - que ele pudesse ser um rei. Ninguém 

suspeitou por trás da modéstia daquele homem a majestade d'Aquele que falou, nem ninguém suspeitou na 

profundidade daquela palavra a promessa de um reino de paz, amor, felicidade e justiça. 

52 O olhar humano permanece sempre ligado ao exterior. Ela não penetra mais fundo, e é daí que vêm 

as interpretações injustas e falsas das pessoas. 
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53 Você sabe que Jesus foi interrogado, insultado e até rejeitado completamente? Você sabe que nem 

mesmo Seus próprios discípulos foram capazes de dizer quem Ele era quando perguntado? Da mesma 

forma, o mundo neste momento se perguntará quem é Ele que falou com você, e muitos negarão que foi 

Cristo que comungou com você. Então alguns de Meus discípulos ficarão confusos e se perguntarão quem 

falou com eles, se foi o Pai, a Palavra ou o Espírito Santo. A isto vos digo que assim como a verdade é 

uma só, assim também a Essência Divina é uma só, que vos dei ao longo dos tempos, quer lhe chamais 

Lei, Doutrina ou Revelação. 

54 Quem amou esta verdade e seguiu esta luz, amou seu Pai e O seguiu. 

55 O discípulo de espírito espiritual deve sempre buscar a essência de Minhas obras para que 

descubra a verdade em Minhas mensagens divinas. Você então experimentará como é fácil descobrir o 

significado profundo de tudo o que alguns envolvem em mistério e outros complicam com seus dogmas 

teológicos. 

56 Espiritualização significa simplicidade. Por que então complicar o que é tão simples, claro e 

transparente quanto a luz? 

57 Neste tempo você foi em busca da Minha Palavra para saciar nela sua sede de justiça e amor. 

Vocês Me escutam como bons discípulos e vêem atentamente as páginas do Livro de Instruções passarem 

por vocês. Vocês são os escolhidos, não se surpreendam quando eu lhes der estes ensinamentos. Mas você 

não é o único favorecido. Em Meu Trabalho de Igualdade e Amor, dotei todas as almas de atributos 

preciosos. Vocês que já foram chamados antes, não se acham melhores. Preparem-se apenas interiormente 

para que possam cumprir sua tarefa e ser compreendidos por seus semelhantes e eles possam segui-los. 

58 Você sempre me procurou para me agradecer pelos benefícios que lhe concedo. E Meu Espírito, 

que vocês não podem ver, é Aquele que fala claramente com vocês nesta forma atual. Não permitirei que 

os porta-vozes que utilizo para mentir. Eu me farei sentir em suas consciências e eles saberão, em virtude 

da paz que seus corações sentem, que seu trabalho é agradável. 

59 Vou satisfazer seu desejo de progresso. Eu coloco todos vocês no início do caminho para que 

possam começar o dia de trabalho. 

60 Perceba que a razão de Minha terceira vinda a você é Meu amor pela humanidade. Eu vim em 

Espírito para cumprir minha promessa. 

61 Eu lhe disse uma vez: "Aquele que conhece o Filho conhece o Pai". Neste tempo presente, com a 

luz do Meu Espírito, estou esclarecendo o que era um mistério para a humanidade. Estou vos iluminando 

para que possais unir em um só livro os Mandamentos de Jeová, a Palavra de Jesus e as revelações que 

Meu Espírito Santo está fazendo a vós neste tempo, e estais confirmando que vim até vós para dar 

testemunho de Minha Verdade nos Três Tempos. 

62 Minha palavra de outrora não foi interpretada corretamente, mas a semente está nas almas e ali 

será nutrida por Mim. 

63 Israel pode falar com seu Deus a partir de um alto nível espiritual. Venha até mim, e se tiver 

dúvidas, pergunte. Foi minha vontade que vocês permanecessem em constante comunhão comigo, mas 

caíram em apaixões ou fanatismos em seu desejo de espiritualização. Mas é Minha vontade que vocês 

entendam Minha Palavra, que aconselha simplicidade e pureza em todos os seus atos. 

64 Hoje vocês vêm em pequeno número para Me ouvir, mas as legiões espirituais que se reúnem em 

torno de Mim nestas manifestações são imensuráveis. Minha palavra é como água purificante que limpa 

tudo. Eu o instruo para que você sinta sua responsabilidade e não me diga mais tarde: "Eu não sabia o que 

estava fazendo, faltavam-me esclarecimentos, meus pais não me deram nenhum conselho, minha casa era 

um lugar de discórdia". - Vi que as crianças julgam mal seus pais, que os pais não dão um bom exemplo 

para seus filhos, que irmãos e irmãs brigam entre si, e por isso lhes peço: Quando vocês estarão unidos 

entre vocês? Eu sempre enviei a vocês seres virtuosos à Terra para que possam aconselhá-los e inspirá-los 

ao progresso espiritual em seu mundo. 

65 Se você é marido e mulher, esteja ciente de que o marido e a mulher que se uniram no casamento 

devem fazer de seu lar um templo para que possam cuidar e educar seus filhos nele. Não lhes deixe uma 

herança dolorosa. Cada um encontrará apenas uma recompensa por suas obras no decorrer de sua vida. 
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66 Como você procura agradar a um amigo, assim também procura agradar a Mim. Implore, peça, e 

eu lhe darei. Eu vos criei para a alegria do Meu Espírito, e Me dá satisfação conceder-vos aquilo que vos 

ajuda no vosso desenvolvimento. 

67 A tentação instila o ódio em você, e o homem, que é fraco por natureza, causa danos devastadores 

no coração de seus semelhantes. Mas eu lhe pergunto, que direito você tem de destruir o que eu criei? Por 

que você mata a fé, por que você julga? A humanidade não está fazendo obras agradáveis para Mim neste 

momento, mas a luz do Meu Espírito está brilhando e preparando-o para combater o mal. Peço-lhe que 

jogue fora tudo o que é prejudicial, tudo o que o faz ficar para trás em sua evolução. 

68 Fortalecei-vos comigo. Alimentem-se com a Minha Palavra para que nunca tenham fome. Hoje 

vocês têm um banquete em Minha mesa, desfrutam Meu pão, e para sempre lembrarão que o Mestre 

sentou Seus discípulos à Sua mesa, falou com eles e os alimentou por toda a eternidade. Eu lhe disse que 

sempre que você me invoca com um coração puro, eu estou com você. Ouvi sua súplica e é por isso que 

vim até aqui. Olhe para Mim com os olhos de fé que preparei. Eu estou diante de vocês e os fiz dignos de 

Minha Presença. Conheça-me pela verdade de Minha Palavra. Este é o ventre do qual vocês mesmos se 

retiraram. Mas se o mundo o afasta de Mim, você deve fazer um esforço para retornar, e este amoroso 

Coração estará sempre aberto para recebê-lo. 

69 Assim como eu vim até vocês na Segunda Era como sinal de união com a humanidade e depois 

retornei ao Pai, eu vim hoje por um tempo; mas meu raio universal será retido em 1950. Portanto, eu lhes 

disse que depois daquele ano vocês não terão mais esta manifestação. Então você se conectará comigo de 

espírito em espírito e Minha graça descerá sobre seu coração. Chegará o dia em que vocês se sentirão 

muito próximos de Mim, seus simples corações de Meu povo. Sirva-me servindo a seus semelhantes. 

Torne-se médico, e se seu trabalho de amor for pago com um sorriso, você ficará satisfeito. Escreverei 

seus trabalhos no futuro. 

70 Ame Maria, sua mãe amorosa, procure-a espiritualmente. Não coloque uma imagem diante de você 

para senti-la perto de você. Ela é o amor materno de Jeová que você viu se manifestar em todos os 

momentos. Ela é sua Divina Advogada. Ame-a para que eu possa dizer-lhe novamente: "Mãe, este é seu 

Filho! 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 127  
(proclamado em 1 de janeiro de 1945) 

1 Feche seus olhos físicos para esta manifestação, pois é com seu espírito que eu quero falar. 

2 Prometi-lhes que voltaria e, portanto, não pude deixar de estar presente neste encontro espiritual 

com vocês. 

3 Fique em paz para que você Me escute atentamente e permita que o cinzel de Minha Palavra seja 

capaz de moldar sua alma. 

4 Você vagou muito em busca de um lugar que pudesse lhe dar paz e não a encontrou; e quando veio 

pela primeira vez a estas humildes salas de reunião para ouvir Minha Palavra, você não imaginava que 

nelas - pobres e simples - você encontraria a paz que tanto almejava. 

5 Eu quero conquistar você para Mim através do amor. É por isso que eu lhes dou esta instrução, e 

que através dela vocês possam ensinar seus semelhantes, os viajantes, os viajantes, com o mesmo cuidado 

e amor com os quais eu os recebi. 

6 O homem não vive só de pão, pois há fome e sede dentro dele que não vêm do corpo, e para 

satisfazê-los é preciso buscar a água e o pão espiritual. Mas é necessário que a dor o afligam para que você 

possa compreender Meus ensinamentos. 

7 Alguns Me perguntam: "Senhor, o amor humano é talvez inadmissível e abominável diante de Ti, e 

Tu aprovas apenas o amor espiritual? 

8 Não, gente. É verdade que os mais elevados e puros sentimentos de amor pertencem ao espírito, 

mas eu também coloquei um coração no corpo humano para que ele pudesse amar, e dei-lhe sentimentos 

para que através deles pudesse amar tudo o que o cerca. 

9 Confiei a vida humana aos seres espirituais para que vivessem na Terra, e uma vez sobre ela, eles 

deveriam provar seu amor por Mim. Para este fim, dividi os seres humanos em duas partes e dei uma mais 

forte e a outra mais fraca. Estas partes eram o homem e a mulher. Somente os dois seres unidos poderiam 

ser fortes e felizes, e para este fim o casamento foi instituído. O amor humano é abençoado por Mim 

quando é suscitado pelo amor do Espírito. 

10 O amor, cujas raízes estão apenas no físico, é peculiar aos seres sem sentido porque lhes falta uma 

consciência que ilumine seu caminho. Além disso, eu lhes digo que bons frutos sempre surgirão de boas 

uniões e que os espíritos da luz encarnarão nelas. 

11 Agora é hora de você purificar sua semente, ó povo, para que você possa formar uma família forte 

espiritual e fisicamente. Entendam-me, Meus filhos, para que vocês possam interpretar corretamente 

Minha Vontade, pois o ano de 1950 já está se aproximando, e não devem esquecer que é a que eu designei 

como sendo a última de Minha manifestação. Quero que você esteja preparado naquele dia, pois somente 

aqueles que alcançaram esta preparação poderão permanecer firmes em suas posições. Estes serão os que 

darão um testemunho verdadeiro de Mim no futuro. 

12 Lembre-se que somente aqueles que foram capazes de espiritualizar a si mesmos podem tornar 

Meu trabalho conhecido; para aqueles que não se prepararam para a nova forma de união - como poderiam 

ter a inspiração necessária para receber Meus pensamentos e reproduzir Minhas mensagens? 

13 Quero que todos vocês façam este progresso para que sua testemunha seja para o bem da 

humanidade. Eis que, se alguns pensassem de uma maneira e outros de outra, só trariam confusão aos 

homens. 

14 A essência desta Palavra nunca mudou desde o início de sua manifestação quando falei com vocês 

através de Damiana Oviedo. O significado do Meu ensinamento tem sido o mesmo. 

15 Mas onde está a essência dessas palavras? O que aconteceu com eles? Escondidos estão os escritos 

daquelas mensagens Divinas que foram as primeiras neste tempo em que Minha Palavra foi tão 

abundantemente difundida entre vocês. É necessário que estes ensinamentos venham à luz para que 

amanhã você possa dar testemunho de como esta manifestação começou. Assim, você saberá a data de 

Meu primeiro ensinamento, seu conteúdo e o do último, que lhe trará o ano de 1950 - o ano designado com 

o qual este tempo de revelação terminará. 

16 Hoje vocês ainda não suspeitam do caos que haverá na humanidade depois que Minha Palavra for 

silenciada, nem podem imaginar o turbilhão que tal evento desencadeará entre as nações. Você deve tomar 
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cuidado para que sua responsabilidade aumente a cada vez, pois a cada novo tempo você ganhará mais e 

mais esclarecimentos. Sua herança já é muito grande, e é imperativo que você a compartilhe com seus 

semelhantes, os necessitados, antes de deixar esta terra. 

17 Tornem seus corações sensíveis para que vocês possam entender Minha Palavra, pois ainda não a 

entenderam. Como então você será capaz de receber e agarrar Minha Palavra se eu a der a você amanhã 

por intuição? 

18 Unam-se na verdade e no espírito, e não se separem, nem mesmo nas maiores provações. Um só 

Deus, uma só Vontade e uma só Palavra estiveram com você. Portanto, não poderão aparecer no futuro 

instruções diferentes daquelas que lhe foram dadas no presente. 

19 Alguém se atreverá a desobedecer à minha vontade? Isto significaria que a contenda e a inimizade 

surgiriam no seio deste povo, pois enquanto alguns se apegariam à verdade, outros usariam palavras falsas 

para desviar as igrejas do verdadeiro caminho. 

20 não se tornem fracos, pessoal, lembrem-se a cada momento que eu os chamei de "fortes". Se eu 

não enganei sua fé e lhe provei que o significado de Minha Palavra não é mutável, como você poderia 

enganar seus semelhantes dando-lhes um mau exemplo? É hora de preparar o que você vai deixar para as 

gerações vindouras. 

21 Muitos me dizem em seus corações: "Mestre, o Senhor prevê que seremos infiéis a Ti? Como isso 

seria possível"? E eu vos respondo o mesmo que disse a Meus apóstolos na Segunda Era: "Vigiai e orai, 

para que não caiais em tentação"; pois todos vós sabeis que entre aqueles havia Aquele que devia me trair 

e vender, e não sabeis quem o faz neste tempo, embora ele se chame Meu discípulo. 

22 Meu Espírito vos chama, Minha voz vem como um mestre aos vossos corações, e para sempre o 

Espírito de vosso Pai Celestial estará ao vosso redor, buscando-vos para acariciar-vos. 

23 Eu sou o mais alto nível ao qual todo espírito deve aspirar, pois quem o alcançar saberá contemplar 

toda a beleza da criação e a glória das obras de Seu Pai. 

24 Minha Palavra trabalha vossos corações como um cinzel, formando vossas almas até torná-los 

como Meu Espírito na luz. 

25 Lembre-se de que você não está diante de mentes confusas, mas diante d'Aquele que lhe prova a 

perfeição e a verdade de Seu Espírito. Eu os aproximei da árvore da vida, em cujos ramos pendem os bons 

frutos. Hoje é um banquete em Minha Casa, muitos estão em Minha mesa. Mas qual dos presentes vai 

virar as costas para mim amanhã? Só eu sei. 

26 Todos que desejam uma herança espiritual, venham à Minha mesa, sentem-se comigo e comam 

deste pão, para que quando se levantar, ele se sinta dono da Minha paz e seu espírito se torne mais um elo 

da corrente de amor que estou formando atualmente e com a qual estou unindo Meus filhos. 

27 Venha, venha e bata à minha porta. Aproximem-se, seus párias, comam e se vistam, mas depois 

caminhem nos Meus passos. Aprenda as leis que foram decretadas por Mim e obedeça-as, para que você 

não beba o cálice da amargura. Entenda: Aquele que se afasta do caminho perfeito afasta-se de Meu reino 

e corre o risco de encontrar a morte. 

28 Eu lhe dou mais do que qualquer um pode precisar. Por quê? Para que você possa transmitir aos 

seus semelhantes as muitas coisas que eu lhe confiei. Mas espiritualizem-se para que sejam movidos não 

somente pelos sofrimentos que seus olhos vêem, mas também por aqueles que estão além de sua visão, 

pois não estão fora do reino de sua atividade amorosa. Nem sua sensibilidade deve se limitar a sentir o 

sofrimento dos seres deste mundo. Não, você também deve sentir quando uma alma se aproxima de você 

de forma invisível em seu desejo de ajuda amorosa. Nesses casos, somente a espiritualização revelará suas 

necessidades a você. 

29 Que alegria encherá Meu Espírito quando vir a corrente de vida que brotou de Meu peito fluindo 

de um para o outro, saciando sua sede e lavando-os de suas impurezas. 

30 Aproveite ao máximo sua vida, pois ela é curta; um ano é um momento perdido na imensidão do 

tempo. Siga de bom grado as intenções do Pai e não desperdiçará um único momento precioso da vida que 

lhe foi confiada. 

31 Eu lhes disse que meu bom prazer está no fim e que vocês devem pensar profundamente para que 

entendam o que eu quero lhes dizer. A indulgência que tive com sua vida egoísta e materializada atingiu 

seu limite. Não obstante, eu lhe darei nova benevolência, mas será de natureza espiritual. 
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32 O livro está aberto, fui eu que o abri. Suas páginas lhe mostrarão constantemente seu conteúdo 

divino. 

33 Meu olhar o abraça nestes momentos em que sua oração chegou até Mim. Sobre seu espírito, 

Minha Luz desceu como Pai, como Mestre e como Juiz. Sim, gente, pois é o dia em que venho receber sua 

oferta, para perguntar-lhe qual é o fruto das obras que você me apresenta hoje. 

34 Sua mente está em silêncio, seu coração está suspenso por um momento, e sua consciência atende 

ao seu julgamento. 

35 Não os considero mais como crianças, pois são grandes almas que já foram colocadas por Mim no 

caminho da perfeição espiritual desde a Primeira Era. É por isso que vos chamei primogênitos e vos fiz 

confidentes e herdeiros de Meu Espírito. É por isso que agora eu exijo de você uma conta e lhe pergunto o 

que você fez com sua alma e também com este corpo que lhe foi confiado como um instrumento. Eu os 

enviei nesta Terceira Era com a difícil missão de tornar conhecida a Luz do Sexto Selo, e que ao redor de 

vocês possam reunir as grandes multidões que formarão o Meu povo. Eu me fiz conhecido através da 

mente humana para ensiná-lo e equipá-lo, e fixei o ano 1950 como o fim desta manifestação. Permaneçam 

cientes disso, pois esse dia está se aproximando, e vocês devem examinar-se a tempo à luz da consciência, 

para que possam saber se utilizaram ou não o tempo que lhes foi confiado. 

36 Eu lhes concedi a graça da comunhão com o mundo espiritual da luz para que ele possa iluminar 

seu dia de trabalho, e enviei Elias diante de vocês para que ele possa abrir o caminho para vocês e 

encorajá-los nas provações. Eu lhe enviei o Anjo da Paz para que você possa sentir sua influência 

protegendo-o contra a ameaça de guerras e contra as forças desencadeadas da natureza. 

37 Falo-vos como Pai; mas não Me busqueis como Juiz. Eu vos amo e esperei muito por vós; mas não 

esqueçais que Meu julgamento sobre o universo será implacável e que vós estareis unidos em Mim para 

levar a Palavra do Mestre a todos os lugares. 

38 Se você deseja paz e felicidade, e se quer ter direito à saúde e ao bem-estar, perceba que só obterá 

esses dons de graça se amar o próximo, perdoar aqueles que o ofendem e compartilhar seu pão com os 

necessitados - esse pão inesgotável do Espírito que eu lhe dei em abundância. 

39 Seja espírito de paz nestes tempos de guerra, quando sua oração deveria ser como um manto de 

fraternidade espalhado por toda a Terra. 

40 Contemplo a terra avermelhada com sangue humano e as pessoas que não param seus crimes. 

Tragam Minha paz ao mundo, pois do contrário Minha justiça será feita de nação para nação, e vocês 

também terão que responder a Mim por sua falta de caridade. 

41 Não quero ver vocês como acusados diante de Mim, quero sempre considerá-los como Meus filhos 

para quem Meu amor paternal está sempre pronto a ajudar. Eu vos criei para a glória de Meu espírito e 

para que vos possais refrescar em Mim. 

42 Eu não me detenho em ver suas transgressões, nem quero olhar para seu pecado. Quero ver em 

vocês a determinação de emendar e o zelo espiritual dentro do meu trabalho. 

43 Aprenda a me amar espiritualmente como eu te amo e limpe suas manchas através do Meu perdão. 

Se esta vida no vale das lágrimas é um exílio para você, chore e alivie sua dor comigo, tome nova 

coragem, pois sua alma é purificada no processo. Carregue sua cruz com paciência e rendição, e deixe a 

chama da fé e da esperança brilhar em seu coração. 

44 Olhe ao seu redor e veja a humanidade órfã de paz. Mas perdoe-a se as conseqüências da guerra 

forem sentidas por você. 

45 Abençôo aqueles que resistiram às provas que lhes enviei, abençôo aqueles que trabalharam no 

meu vinhedo. Abençoo as mãos que curaram os doentes e os homens e mulheres que foram moralmente 

renovados. Abençôo os doentes que me abençoaram em meio à sua dor, e todos aqueles que atribuem os 

benefícios que receberam ao Meu amoroso cuidado. Mas eu não só abençoo quem me ama ou me 

reconhece, eu abençoo todos os meus filhos com o mesmo amor. 

46 É minha vontade que vocês eliminem todo fanatismo e também tudo o que é inútil em seu culto 

religioso, pois eu quero encontrar em seu espírito o verdadeiro santuário para Minha Divindade. 

47 Coloque meu bálsamo de cura nos doentes; mas se, com toda sua preparação interior e caridade, 

você não for capaz de curar alguns deles, deixe o assunto comigo e eu responderei por ele. Eu lhes digo: 
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Se algum de meus discípulos alcançasse a espiritualidade perfeita, ele seria como Jesus, que curou os 

doentes e ressuscitou os mortos pela vista, pela voz, pela vontade ou pelo simples toque. 

48 Discípulos, assim como eu desci para receber o fruto deste povo, também eu recolherei a colheita e 

a homenagem de todo o universo, de todas as forças da natureza, de todos os reinos, de todos os mundos e 

habitações, de todos os seres conhecidos e desconhecidos dos homens, dos mais perfeitos aos mais 

distantes da perfeição. Sobre tudo, derramo minha luz e os faço sentir minha presença. 

49 A humanidade vive espiritualmente na Terceira Era. Mas quem não souber o que significa 

"Terceira Era" deve estudar e mergulhar em Minha Palavra, o que faz grandes revelações para você; 

embora muito do que você ainda tenha que aprender a entender você não saberá nesta vida, porque sua 

inteligência não é suficiente para compreendê-la. Quando você entrar na vida espiritual, eu lhe darei novas 

revelações. 

50 Neste momento, falo às nações da Terra. Todos têm Minha luz; com ela devem refletir que se 

atreveram a dispor da vida como se fossem os donos dela. Em verdade vos digo que vossa destruição e 

vossa dor causaram profundo arrependimento em muitos e despertaram milhões para a luz que Me buscam 

e Me invocam, e deles me surge um grito de lamento perguntando: Pai, a guerra não terminará em 1945, e 

não secareis as nossas lágrimas e não nos trareis paz? 

Profecia recebida em 1 de janeiro de 1945 

51 Aqui estou presente entre vós, ó vós sete nações! Sete cabeças, vocês que se levantaram diante de 

Mim no mundo! 

52 INGLATERRA: Estou iluminando vocês. Minha justiça ainda vos afligirá severamente; mas eu 

vos dou força, toco vosso coração e vos digo: vossos ambiciosos objetivos serão derrubados, vossas 

riquezas vos serão tiradas e não serão dadas a ninguém. 

53 ALEMANHA: Estou assombrando seu orgulho neste momento e lhe digo: prepare-se, pois sua 

semente não perecerá. Vocês me pediram novas terras, mas os homens têm interferido com Meus Altos 

Conselhos. Curvo seu pescoço e lhe digo: Tome minha força e confie em mim e eu o salvarei. mas se você 

não confiar em Mim e ceder ao seu orgulho, você cairá e será um escravo do mundo. Mas esta não é 

minha vontade, pois é o momento em que derrubo os senhores e liberto os escravos e cativos. Pegue minha 

luz e levante-se. 

54 RÚSSIA: Meu espírito vê tudo. O mundo não será seu. Serei eu quem reinará sobre todos vocês. 

Você não poderá apagar Meu Nome, pois Cristo que fala com você governará sobre todos os homens. 

55 Liberte-se do materialismo e prepare-se para uma nova vida, pois se isso não acontecer, eu 

quebrarei sua arrogância. Eu lhe dou minha luz. 

56 ITÁLIA: Você não é mais o mestre como em tempos passados; hoje a zombaria, a servidão e a 

guerra o arruinaram. Como resultado de sua degenerescência, você está agora passando por uma grande 

purificação. mas eu lhe digo: renove-se, retire seu fanatismo e idolatria e me reconheça como o Senhor dos 

Senhores. Lançarei novas inspirações e luzes sobre vocês. Tomem meu bálsamo de cura e perdoem-se uns 

aos outros. 

57 FRANÇA: Você traz sua dor diante de Mim. Sua lamentação atinge Meu trono elevado. Eu o 

recebo. Você costumava se elevar ao Senhor, agora você me mostra apenas as correntes que você arrasta 

com você. Você não tem observado nem rezado. Você se entregou aos prazeres da carne, e o dragão fez de 

você uma presa. mas eu o salvarei, pois o lamento de suas esposas e o choro de seus filhos vai até Mim. 

Você quer se salvar e eu estendo minha mão para você, mas na verdade eu lhe digo: Observe, ore e 

perdoe! 

58 ESTADOS UNIDOS: Neste momento, eu também os recebo. Eu olho para seu coração - não é de 

pedra, mas de metal, de ouro. Seu cérebro de metal eu vejo endurecido. Eu não encontro amor em você, 

não descubro espiritualidade. Eu vejo apenas megalomania, ambição e ganância. 

59 Continue, mas eu lhe peço: Quando Minha semente se enraizará profundamente entre vocês? 

Quando você vai demolir seu "Bezerro de Ouro" e sua "Torre de Babel" para construir em vez disso o 

verdadeiro Templo do Senhor? Eu toco sua consciência, da primeira à última, e lhe perdoo. Eu vos 

esclareço para que na hora suprema, quando o julgamento atingir seu clímax, não fiquem confusos, mas 

pensem com clareza e lembrem-se que eu venho diante de vocês. 
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60 Eu lhe dou luz, poder e autoridade. Não interfira com Meus Altos Conselhos, pois se você 

desobedecer a Meus decretos ou cruzar a linha que eu traço, dor, destruição, fogo, pestilência e morte 

virão sobre você. 

61 JAPÃO: Eu o recebo e falo com você. Entrei em seu santuário e olhei para todas as coisas. Vocês 

não querem ser os últimos, sempre quiseram ser os primeiros, mas na verdade eu lhes digo: esta semente 

não é agradável diante de Mim. É necessário que você beba o cálice do sofrimento para que seu coração 

possa ser purificado. É necessário que seu idioma se misture com outros idiomas. É necessário que o 

mundo se aproxime de você. Quando o mundo se encontrar preparado e puro, ele lhe trará a semente que 

eu lhe darei, pois não vejo ninguém preparado. 

62 Não vejo em você a semente de Minha divindade. Mas eu vou abrir o caminho. Logo haverá um 

caos de idéias no universo, uma confusão de ciências, opiniões e teorias; e depois deste caos, a Luz 

chegará até você. 

63 Eu preparo todos vocês e lhes perdoo e me certifico de que vocês tomem o caminho certo. Quando 

o tempo estiver determinado e a paz chegar às nações, não sejam recalcitrantes, não interfiram com Meus 

Altos Conselhos, nem se oponham a Minha Vontade. Quando as nações tiverem feito a paz, não as traia, 

pois então trarei sobre você meu julgamento. 

64 Sete nações! Sete cabeças! O Pai o concebeu. Diante de você, sob seu domínio, está o mundo. 

Você é responsável para mim por isso! 

65 Que a luz do "Livro dos Sete Selos" esteja em cada uma das nações, para que os homens possam se 

equipar como é minha vontade. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 128  
1 Trago-lhes Minha Palavra, que é uma escada que conduz ao Meu Reino. Se você perceber o que eu 

lhe ensino, despertará para uma nova vida. Todos que querem se aperfeiçoar encontrarão o caminho 

pavimentado. Minha voz está chamando vocês porque todos vocês são Meus filhos muito queridos. 

2 Venha a Mim e possua Meu reino. Venham, crianças e jovens, pois Me agrada ouvir seus pedidos. 

vocês mulheres solteiras, eu sou o cônjuge casto que quer acompanhá-las; homens amados, pertencem a 

Mim. Vejo todos vocês derrotados por provações, mas eu os levantarei deles. Não se surpreenda que eu o 

procure para isto. você não viu como o amor se reflete em Meu carinho? Você não viu como a Mãe chora 

por amor à humanidade? O copo que todos vocês bebem é muito amargo, mas o purifica, pois estas 

lágrimas que derramam são como as essências que Madalena derramou quando ungiu os pés de Jesus. 

Agora, como então, eu perdoo seus pecados. 

3 Vocês atravessam o mundo encontrando a maldade e devem passar por cima dela sem se 

defraudarem. Mas minha força o sustenta para que você não caia, pois sem ela você se tornaria fraco. Seja 

sábio, observe, ore, e você será invencível. 

4 Eu vejo a humanidade espiritualmente pobre, porque o poder que ela ganhou é material. Em 

comparação com o espiritual, os trabalhos materiais são pequenos, estes não tornarão a alma imortal. 

Somente os méritos adquiridos na luta pelo bem lhe darão vida eterna e a tornarão forte. 

5 O homem orgulhoso acredita que tem força, embora as visitas o lembrem a cada passo que ele não 

é soberano, que sua "grandeza" é enganosa. Use a força que eu lhe dou para fazer o bem. 

6 Não duvide das minhas palavras. Trago-lhe uma semente de fé para que você possa cultivá-la e 

através dela aprender a apreciar Meus milagres. Coloquei em seu espírito a luz da consciência para que 

você possa conhecer as leis que lhe dei e por elas você possa guiar sua alma e seu corpo. Em Minha 

instrução você encontrará saúde, paz e alegria. É por isso que eu lhes disse que quem provar deste pão 

nunca mais terá fome. 

7 Eu me mostro a vocês para que vocês me reconheçam e mais tarde transmitam o conhecimento que 

lhes estou transmitindo atualmente como herança. 

8 Você vive no presente e não sabe o que eu tenho destinado ao seu futuro. Estou preparando 

grandes legiões de espíritos que residirão na Terra, trazendo consigo uma missão delicada, e vocês devem 

saber que muitos de vocês serão os pais dessas criaturas nas quais meus mensageiros encarnarão. Seu 

dever é preparar-se interiormente para que você possa saber como recebê-los e orientá-los. 

9 A terra é preparada por mim e é tão pura quanto eu a criei. Se existe algo de ruim nele, é obra do 

homem. Quanto mal você criou através de seu pecado, a humanidade, mesmo que alguém possa dizer que 

você não é responsável pelo que aconteceu em tempos passados. Mas eu lhe respondo: sua alma já habitou 

a terra em outros momentos, já esteve ausente e profanou a terra. Você sabe quem você é? Quanto esforço 

você deve fazer para emendar a humanidade por tudo aquilo que você negou. 

10 Quando você estiver cansado, apoie-se no bastão de oração, pois através dele você recuperará 

forças. Ao ouvirem Minha Palavra, vocês se elevarão para regiões mais altas de onde sentirão Minha 

Presença. Entenda que, para cumprir Minha Lei, não basta elevar a alma por meio da oração; você também 

deve fazer obras de amor e misericórdia. 

11 Já está se aproximando o momento em que este rally terminará. Mas esteja sempre ciente de que 

Meu Espírito não se afastará de você. 

12 Quando eu deixar de me fazer conhecer nesta forma, será o sinal de que o período de preparação 

terminou. Selarei as mentes daqueles que Me serviram e lhes darei descanso no grande período de 

trabalho, e darei uma recompensa àqueles que foram servos obedientes em Minha vinha. A eles deixarei a 

paz do Meu Espírito. Mas eles continuarão a ser instrumentos de uma revelação superior. 

13 Assim como "A Palavra" não mais se tornou carne depois de ter estado em Jesus, também esta 

manifestação de Meu Espírito através do homem não se repetirá. Somente minha luz continuará a irradiar 

do infinito para guiá-lo espiritualmente no verdadeiro caminho. 

14 Preste atenção a esta luz e você não se desviará do caminho certo. Observe Minhas leis, então a fé 

e a confiança em seus dons espirituais serão muito grandes. Entenda quais são os poderes de Maria, Jesus 

e Elias, pois eu lhes dei uma participação neles. 
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15 Tenha bom ânimo em obedecer aos Meus decretos, que não serão um sacrifício, mas uma alegria 

para o seu espírito. Ser como crianças pequenas ao lado de seu Pai, confiando e esperando nEle. 

16 Tenho visto este povo rezando pela humanidade, amando-a e inspirado pelo amor do Mestre. Sua 

dor também é grande, mas é isso que o unirá e fará de você uma verdadeira família. Eu o consolarei 

durante toda a sua jornada de vida até chegar à terra da promessa. 

17 A paz que você espera virá e será tão grande quanto a dor tem sido. A unificação (de todas as 

comunidades espirituais) também virá, mas antes disso lhes enviarei anúncios proclamando a proximidade 

do tempo em que estas profecias serão cumpridas. 

18 Bem-vindo, você que ultrapassou os limites de uma nova era. Vocês ouviram o toque do sino 

calmante e se reuniram à voz de seu chamado porque reconheceram que é a voz de seu Pai que os convida 

a ouvi-lo. Esse desejo e essa obediência fizeram com que Minha voz fosse reconhecida por você quando 

chegou ao seu coração. 

19 Como você não sabe a duração da vida (terrena) que lhe foi dada, é necessário que você se 

disponha a partir deste momento, pois por mais distante que seja seu caminho de vida, ele estará sempre 

cheio de incentivos para que você alcance a meta. Em cada vez que um mistério se desvanece diante de 

seus olhos. Nesta Terceira Vez, quando Minha Palavra se tornar fruto espiritual para alimentá-los, eu lhes 

revelarei o que é guardado para seu espírito. Minha Palavra derrama sobre os humildes espiritualmente e 

os simples em suas mentes, pois é como uma corrente de água cristalina que, ao correr pela mente e da 

mente para o coração e dali para o espírito, não se manchou com as impurezas que encontra em seu 

caminho. 

20 Durante este tempo, eu não entrei no pó do mundo. Somente Meu Espírito é encontrado no templo 

interior que existe nas profundezas de seu ser, onde deixo o rastro de Meus passos. Vós, que vos sentastes 

à mesa de vosso Senhor, conheceis o sabor deste pão, deste vinho e desta fruta, para que jamais caiais em 

engano. 

21 Encontrei sua alma doente, mas me coloquei diante dela e lhe disse: "Eu sou o Caminho; eu lhe 

ofereço minha ajuda". Dirija-se de acordo com Minhas palavras e você chegará à terra que procura". 

22 Quando você não tinha idéia da vida espiritual, você blasfemava contra Deus quando se sentia 

desesperado e desejava morrer para descansar - como você pensava - sem saber que o descanso como você 

imagina não existe, pois o espírito encontra a felicidade perfeita somente na atividade. A inatividade é 

egoísta, e o egoísmo pertence à carne, não ao espírito. Somente o corpo encontra descanso quando o 

último suspiro de vida se extingue nele. Espiritualizai-vos, ó povo, para que possais contemplar o rosto de 

vosso Mestre, que sorri sobre vós com ternura e paz. 

23 Como uma semente que se multiplica e se espalha, meu ensinamento se espalhará pela humanidade 

para salvá-la. Não só serão salvos aqueles que Me ouvem, mas também aqueles que não tiveram o 

privilégio de ouvir esta Palavra. 

24 sobre este povo derramei dons espirituais que amanhã tornarão os campos férteis, onde o amor, a 

concórdia e a paz germinarão; pois a minha semente será levada pelos meus mensageiros para a vasta 

terra, para as províncias e para as cidades. 

25 Eu os procurei em sua cela porque vocês eram prisioneiros do materialismo, do egoísmo e do 

pecado. Mas eu os libertei para levar esta Boa Nova ao coração. Você nunca será capaz de se afastar de 

mim. Vocês são as tenras folhas da poderosa árvore da vida, vocês são galhos ou brotos. Através de sua 

alma flui a seiva da árvore. Este é o pacto que o une a Mim e que nunca poderá ser destruído. A árvore é a 

família, nela o pai, a mãe e os filhos estão unidos para sempre. Nele todos os filhos do Senhor devem 

reconhecer-se como irmãos e irmãs: Irmãos não apenas por princípio ou por origem, mas por amor. 

26 O símbolo desta árvore era a cruz na qual você me pregou. 

27 Aqui está o Mestre para adoçar seu caminho com Sua Palavra; para aqueles que já sentiram paz 

neste caminho dificilmente se afastam dele, ou caem de novo nos erros de sua vida passada, onde os 

redemoinhos os açoitaram. Minha Palavra, sempre cheia de novos ensinamentos e revelações, anima vocês 

para que não fiquem parados, nem se retirem. 

28 Uma e outra vez eu lhes digo para aproveitarem o tempo em que eu lhes dou meus ensinamentos 

com Minha Palavra, pois quando chegar a hora de Minha partida, vocês não ouvirão mais este "rouxinol" 

batendo. 
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29 Eu quero que os "primeiros" sejam bons professores dos "últimos". Reconhecer que entre eles 

virão grandes espíritos que - tendo passado pelo cadinho do sofrimento 

- abraçará Meu trabalho espiritual com grande amor e com Meu ensinamento em seus corações e Meu 

encorajamento em seus espíritos começará sua luta entre os homens. 

30 Deixe-me ensiná-lo, prepará-lo e testá-lo para que você se torne forte e sua fé possa ser verdadeira. 

Utilizá-lo-ei como instrumento de minha vontade e, através de sua mediação, realizarei muitos trabalhos. 

Através de seus lábios falarei às multidões, e dentre eles escolherei aqueles que me seguirão neste tempo. 

31 Sinta-se cheio de caridade, sinta a tragédia da humanidade, entenda suas provações e sua expiação 

para que possa rezar e vigiar por ela. Lembrem-se de que o Mestre não os abandona em seus momentos de 

crise, para que, como Meus discípulos, vocês possam fazer o mesmo por seus semelhantes. 

32 Você acha que é indispensável para que a Minha mensagem chegue ao coração de seus 

semelhantes? Não, pessoal, mas vocês devem cumprir a missão que lhes confiei e para a realização da qual 

lhes estou dando tudo o que é necessário. Você sabe o que aqueles que não têm nada a lhe oferecer hoje 

podem fazer por você amanhã? 

33 Uma grande purificação pesa sobre a humanidade, e você pode sentir Minha justiça mesmo no ar 

que você respira. Mas este mesmo cálice de sofrimento transformará a humanidade moral e 

espiritualmente. 

34 Esforcem-se por sua renovação, e não sejam mais crianças pequenas diante de Minha instrução, 

para que pouco a pouco vocês possam se tornar discípulos - não apenas por causa do que entendem, mas 

por causa do que põem em prática. 

35 Descanse à sombra desta árvore, ó cansados errantes, e então, quando tiver recuperado suas forças, 

torne-se guardiões da árvore e cuide dela. Este cuidado e este amor por sua preservação serão como a água 

que torna a terra fértil e a refresca. Então você fará com que os galhos cresçam para que a sombra se 

espalhe e muitos necessitados encontrem refúgio sob ela. Multidões virão desejando saúde e paz espiritual, 

e vocês estarão então preparados, pois nesta árvore encontrarão frutos que não poderiam encontrar em 

nenhum outro lugar. 

36 Que a oração surja de seu espírito pela paz do mundo e pela iluminação para aqueles que 

governam as nações, pois você não deve ter o coração duro e a mente difícil, para que Meu Trabalho não 

pare. Atualmente estou plantando e espalhando minhas "árvores" em muitas áreas para salvar os corações 

desgarrados. Essas "árvores" têm a tarefa de eliminar o fanatismo (religioso) e a idolatria dos homens. 

37 Mais uma vez eu lhes digo: Eu sou o Caminho; não ande mais por caminhos perigosos. 

38 Todas estas comunidades, unidas, formarão o obstáculo que Elias apresentará a Seu Senhor. Mas 

vocês que são encarregados de vigiar estas comunidades, mantenham seus ouvidos abertos para ouvir 

Minha Palavra, que será a luz com a qual vocês farão os caminhos tortuosos. 

39 Na verdade eu lhes digo que vocês Me têm muito próximo na essência de Minha Palavra, e vocês 

também têm Meu "Mundo Espiritual" com vocês através de sua assistência, proteção e conselhos. Minha 

misericórdia o fortalece para que você não desanime no caminho, pois a missão que recebeu neste 

momento é muito delicada. Mas deixo-os equipados com os dons espirituais necessários para que possam 

seguir em frente. 

40 Carregue sua cruz não como um fardo, mas como uma bênção. 

41 Que Minha misericórdia como Pai e Minha instrução como Mestre estejam com vocês. Sinta meu 

calor e minha paz, e eu lhe asseguro que ao final de minha instrução sua fé será maior e você terá mais 

coragem para enfrentar a batalha. 

42 Minha palavra será um escudo em seus corações e uma espada em seus lábios. Mas saiba usá-la 

corretamente tanto em batalha como em paz. 

43 Aqui está seu Salvador. Você não me procurou laboriosamente em todos os sentidos? Você não me 

invocou com hinos e salmos para salvá-lo? Bem, aqui estou eu, embora agora eu tenha vindo de uma 

forma que você não esperava. Mas a forma, que não é nova, não deve alienar você. Ao contrário, 

esforcem-se para buscar a essência de Meu ensinamento, e vocês se convencerão de que este tom com o 

qual vos falo, este amor que Minhas palavras derramam sobre vós, e esta sabedoria que brilha em cada um 

de Meus ensinamentos, é uma linguagem que vosso espírito compreende. 
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44 Usem a luz de Minha Palavra e se libertem com ela, durante muito tempo vocês estiveram 

ocupados apenas com coisas terrenas e se tornaram guardiães de bens terrenos, sem levar em conta que a 

alma está destinada a retornar à sua antiga casa e que vocês devem preparar as provisões e a bengala que a 

ajudará em sua jornada. 

45 As pessoas lutam pela imortalidade no mundo e tentam alcançá-la através de obras materiais, 

porque a glória terrena - mesmo que seja temporária - pica os olhos, e esquecem a glória do espírito 

porque duvidam da existência daquela vida. É a falta de fé e a ausência de espiritualização que tem 

colocado um véu de ceticismo diante dos olhos dos homens. 

46 Se esta humanidade tivesse fé em Minha Palavra, levando-Me em seus corações, sempre teriam 

apresentado aquela frase de Mim que certa vez disse às multidões que Me escutaram: "Em verdade vos 

digo, mesmo que apenas dês um copo de água, não será sem recompensa". 

47 Mas as pessoas pensam: se dão algo e não recebem nada em troca, elas preservam o que têm, 

guardando-o apenas para si mesmas. 

48 Agora eu lhes digo que em Minha justiça há um equilíbrio perfeito, para que vocês nunca tenham 

medo de dar nada do que possuem. Você vê aquelas pessoas que coletam e acumulam tesouros e nunca 

deixam ninguém compartilhar de seus bens? Essas pessoas carregam seu espírito morto dentro delas. 

49 Aqueles, por outro lado, que se consagraram à tarefa de dar ao próximo tudo o que possuem até o 

último suspiro de sua existência, até se verem sozinhos, abandonados e pobres em sua última hora - estes 

sempre foram guiados pela luz da fé que lhes mostrou à distância a proximidade da "Terra Prometida" 

onde Meu amor os espera para dar-lhes uma compensação por todas as suas obras. 

50 Em verdade vos digo que os poderosos de hoje chegarão ao fim para dar lugar àqueles que, por 

amor e misericórdia para com o próximo, serão grandes e fortes, poderosos e sábios. 

51 Discípulos, tomem Minha Palavra como mais uma prova de Meu amor por vocês. Sinta em seu 

corpo e alma Meu bálsamo curativo. Mas se sua consciência lhe diz que sua dor é resultado de seu pecado, 

bana-a de seu ser, pois em Meu ensinamento você encontrará a força para superar a fraqueza de sua carne. 

Venham a Mim, todos vocês, para que eu possa dar-lhes a força para alcançar sua libertação espiritual. 

52 Deixe as crianças virem até Mim. Deixe que os jovens se aproximem de Mim. Homens e mulheres 

- alguns em seu auge e outros na velhice vêm a Mim, quero deleitar-me com sua presença, quero ouvir sua 

voz me chamando de Pai. 

53 Pecadores, chorem a seu Mestre para que suas lágrimas os purifiquem. Mas que seu pranto seja 

como o arrependimento de Madalena, para que seu amor possa alcançar-Me como a oração daquele 

pecador arrependido. 

54 Supere seu orgulho para que você possa tornar-se humilde para com seus irmãos e irmãs. 

Humildade é vitória, vaidade é derrota, mesmo se você valoriza estas coisas de forma diferente no mundo. 

55 De que você pode se orgulhar quando nada na terra é seu? Eu não fiz de vocês herdeiros neste 

mundo. Confiei-o a vocês da mesma forma que o proprietário de terras faz com seus trabalhadores: ele 

divide entre eles a responsabilidade de cultivar e cuidar dos campos, e então ele traz a colheita e dá a cada 

um a sua devida parte. 

56 Tire da terra o que você precisa, regozije-se e encante-se com todo o bem que ela lhe dá. Mas 

nunca chegue ao ponto de considerar sua vida terrena como se fosse a casa perfeita do espírito, nem 

considere o que você possui no mundo como seu maior tesouro. 

57 A terra não está manchada, ela é abençoada e pura. São os homens que lhe sujaram o coração. Se a 

terra tivesse pecado, eu já a teria destruído e enviado você para habitar em outro mundo; mas não encontro 

nenhuma mancha sobre ela. Portanto, eu lhes digo que é a humanidade na qual vocês devem trabalhar - 

para sua renovação - para que ela lhes traga de novo paz, prosperidade, amor, abundância e verdadeiro 

progresso. 

58 Veja com quanta paciência eu lhe ensino, para que você também tenha paciência quando ensina 

seus semelhantes, e sempre que uma pessoa necessitada bate à sua porta, você nunca lhe nega sua presença 

nem o recebe com aversão. O que suas mãos poderiam lhe oferecer se não houvesse amor em seu coração? 

Eu lhes digo que se alguém sente cansaço, é porque não possui uma verdadeira espiritualidade. Por outro 

lado, aquele que sempre se encontra pronto para dar, conseguiu elevar seus sentimentos acima do egoísmo 

da carne. 
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59 Às vezes, eu lhe escondo Minha misericórdia para que você seja incitado a pensar naqueles de 

quem você também a retira. Mas eu nunca o deserdei porque o que eu lhe dei uma vez é seu. 

60 Você acha que recebeu muitos desapontamentos das pessoas? Isto aconteceu quando se esperava 

algo deles e quando não se tinha nada para lhes oferecer. Mas agora que você está gradualmente 

descartando este interesse material e seu egoísmo, agora que você sabe que sou eu quem cuida de você, 

mesmo quando o mundo não tem nada a lhe oferecer, você não pode mais falar de ingratidão, 

desapontamento ou engano. Você deve fechar seus olhos e seu coração a toda miséria humana e abri-los 

apenas para servir a seus semelhantes com verdadeira misericórdia e amor. 

61 Aqueles que mais o fazem sofrer são os que mais podem ajudá-lo a avançar espiritualmente. 

Estimulem o desejo de progresso espiritual, eliminem a monotonia e a rotina de suas vidas. Você não acha 

Minha manifestação através da mente humana mais significativa? Você não está ciente do valor de todos 

os dons espirituais que lhe concedi? 

62 Sou eu quem recebe a ingratidão de todos; sou eu quem te ama e te dá tudo. No entanto, você já 

ouviu dizer que estou desapontado com você? Nunca, Meus filhos. Quem pode te conhecer melhor do que 

eu para me desapontar, sabendo que você me ama e que chegará aos mortos do meu Reino? Se eu pensasse 

como você está pensando agora, seria como se eu estivesse exigindo de você o Sangue que derramei em 

outro momento como homem. Mas eu lhes digo que aquele sangue foi o que preparou o caminho para 

vocês ascenderem. 

63 É necessário que você compreenda sua tarefa para que possa realizá-la como é seu dever. Lembre-

se: Sempre que você sentir profundamente a dor do próximo, faça-a sua e traga-a diante de Mim em 

oração, você se torna um verdadeiro intercessor e mediador entre Deus e seus semelhantes. Eu colocarei 

aquele que ainda tem que viver no mundo e também aquele que tem que partir dele em seu caminho de 

vida, porque você saberá despertar o anseio de renovação naquele que continua seu caminho na Terra, e 

você poderá apontar o caminho que o leva à luz para aquele que logo partirá para a esfera espiritual. Eu lhe 

dei dons espirituais para que você possa usá-los para o bem de seus semelhantes e para seu próprio bem, 

mas não para que você possa escondê-los do mundo por medo disso, nem para que você possa exibi-los e 

até mesmo vangloriar-se deles. Exerça a misericórdia de tal forma que os ignorantes, os necessitados e os 

inocentes possam sentir o desejo de possuir seus dons também no desejo de servir seus vizinhos também. 

Então lhes ensinareis e lhes revelareis que toda criatura traz consigo os dons do Espírito Divino. 

64 Que ninguém presuma causar ofensa com ensinamentos que Meu Trabalho não lhe revelou, pois 

eles seriam a causa de Minha Doutrina ser perseguida e você teria que responder à Minha Justiça por isso. 

Falar de Minha Verdade sem nunca mudá-la. Nunca fique em silêncio por medo, pois, na verdade, eu lhe 

digo, se você ficasse em silêncio, as pedras falariam. Considere que a estrutura de seu planeta é feita de 

rocha e que, de dentro dela, estouraria um som em expansão que daria conta do tempo de retidão. Não 

esperem por este testemunho, mas falem vocês mesmos. Mas que esta voz saia de seu coração, pois nela 

seu espírito falará. 

65 Povo, eu vim para adoçar sua existência, para lhe dar o pão da vida eterna. Faça-me seu confidente 

e eu colocarei Minha paz dentro de você. 

66 É um prazer dar-lhes minha palavra neste tempo, como eu lhes dei na segunda vez: uma simples 

palavra para que vocês a entendam, e quando a ouvem, saturam seus corações de coragem e virtudes. Veja 

como sua essência divina capturou seu espírito e tem sido um bálsamo em suas feridas, para que amanhã 

você também possa curar seus semelhantes, fazendo-os ouvir Minha Palavra. 

67 Se vocês se prepararem espiritualmente, verão milagres, serão curados, e seus semelhantes 

receberão graças e benefícios. 

68 Grandes aflições estão vindo sobre a humanidade e você deve ser profeta e baluarte. Ore, trabalhe 

e as forças da natureza passarão sobre você sem deixar rastros. Levantem sua intercessão e eu lhes 

prometo que um manto de amor e proteção protegerá seus entes queridos. Eu não exijo de vocês 

penitências ou sacrifícios. Para me agradar é suficiente levantar seu espírito e eu o inundarei de paz. Amai-

vos uns aos outros e eu vos abençoarei. 

69 Não lhe pedi para ir a lugares distantes para divulgar meu ensinamento; esse tempo ainda não 

chegou. Mas chegará o momento em que vocês se mudarão com seus entes queridos para outros lugares 
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onde se estabelecerão e continuarão sendo os incansáveis semeadores da preciosa semente que eu lhes 

confiei. 

70 Meu povo será procurado por pessoas de diferentes raças e credos, e é necessário que Meus 

discípulos lhes mostrem o caminho mais curto para vir até Mim, ensinando-os a amarem-se uns aos outros. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 129  
1 De Meu reino venho para a casa do homem e busco a lâmpada de sua fé. Eu bati em cada coração 

para discernir em cada um deles a boa vontade de apressar meu chamado. Em alguns eu encontrei um 

santuário iluminado pela chama de uma lâmpada, em outros apenas escuridão. Alguns são lugares puros 

onde posso entrar, outros estão contaminados e devem primeiro se purificar para Me receber. Mas eu os 

abençôo a todos com o mesmo amor. 

2 Aquele que bate à sua porta não vem com vestes reais, embora seja um rei. Ele vem vestido de 

vagabundo e em busca de uma pousada. Sempre que vos vejo acordados, alerta e Me aguardando, Minha 

Palavra derrama em vós como um fluxo inesgotável para fazer vossos corações frutificarem. Este coração 

que bate dentro de você é um solo adequado para semear a semente divina. Seu espírito é o templo da 

divindade, é Minha casa. Sua consciência é o intérprete de Minha voz de justiça e o apoio de Meu cetro. 

Todos estes poderes lhe dizem que você não é independente, mas que você vem de um Ser onipotente ao 

qual você deve submeter sua vontade, uma vez que Ela é perfeita. 

3 O Pai se aproxima de Seus filhos para recolher deles seus méritos como a melhor colheita, e não 

apenas as lágrimas de seus sofrimentos; pois eles não são o que eu guardo em Meus celeiros. Quase 

sempre seu pranto é fruto de sua desobediência à Minha Lei. Só raramente você chora por amor ou 

arrependimento. 

4 Achei seu coração endurecido neste tempo. Mas se eu esculpi Minha Lei na pedra na Primeira Era, 

por que eu não deveria esculpi-la na rocha de seu coração neste tempo? Lá mostrarei o poder de Minha 

Palavra e escreverei não apenas uma página, mas um livro contendo segredos de Minha sabedoria oculta 

que só eu posso revelar. 

5 Falo-vos como Pai e como Mestre; mas quando vos falo como Juiz, temei Minha justiça, mas não 

fujais dela, pois até essa voz é uma amiga, e quando vos chama à responsabilidade, fá-lo porque vos ama. 

Assim eu me mostro diante de seus olhos para que você possa Me conhecer. Como você poderia fazer isso 

se eu vivesse eternamente escondido atrás de um véu de mistério? Entenda que era meu desejo revelar-Me 

pouco a pouco diante de seu espírito para que finalmente Me possa contemplar em toda a Minha glória. Se 

no início de seu desenvolvimento espiritual eu tivesse me mostrado a seu espírito em toda minha grandeza, 

o que você teria visto, sentido ou entendido? Nada! Se você tivesse se sentido próximo de Mim, você teria 

percebido um vazio infinito, ou ao esforçar-se para compreender a verdade profunda, você teria achado 

sua mente incapaz e seu espírito muito fraco. Hoje estou novamente colocando um pouco de lado o véu do 

meu mistério para que você possa conhecer melhor o seu Deus. 

6 Quem é cego para que ele não me veja? Quem é insensível para que ele não me sinta? Há muito 

tempo eu o preparo para me ouvir nesta forma, que é como se eu estivesse: contemplando Meu rosto, ao 

mesmo tempo em que o prepara para os tempos que virão, quando você precisar saber mais sobre Mim. 

Portanto, se você anseia por luz, se tem fome e sede de verdade, escute-Me com todos os seus sentidos e 

poderes anímicos e Você Me verá. Não se habitue a esta Palavra como algo comum, nem caia na rotina de 

um ritual de adoração. Não tome Meu ensinamento como alguma ideologia material e não o use para 

lucrar com a boa fé ou com o sofrimento físico ou mental de seus semelhantes. 

7 A hora da compreensão chegou para você, o momento da iluminação está aqui, e não muito longe 

é o momento em que você deve partir para deixar esta luz brilhar em outros corações. Eu lhe dou 

sensibilidade e lhe dou conhecimento para que possa cumprir sua missão espiritual. Todos são capazes de 

dar conselhos leves a quem precisa, de secar as lágrimas de quem chora. Eu lhe dei em abundância um 

precioso bálsamo de cura que não ficará inutilizado por um dia. A dor o purificou para que você possa 

desdobrar seus dons espirituais. Não se manchem de novo com o pecado. Seus lábios e seu coração 

também foram purificados - um para se tornar uma fonte de caridade e bons sentimentos, e o outro para 

expressar o puro, o sublime. 

8 Aqui está meu ensinamento, claro, transparente como a água com a qual você sacia sua sede. Estou 

transformando seu coração em uma fonte para que ele possa recolher esta água e, devido a sua 

transparência, você possa ver até o fundo, que é como se você estivesse vendo Meu Espírito livre de 

qualquer forma ou cobertura. 
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9 Escutem-me, discípulos, pois de Mim emana toda a sabedoria. Venho até você com palavras e 

trabalho para surpreendê-lo em seu sono. Mas em verdade vos digo, antes de chegar a um povo ou a um 

coração, envio-lhes um mensageiro ou um precursor para que Me reconheçam e Me recebam na Minha 

vinda. Agora perguntem a vocês mesmos qual de minhas chegadas vocês estavam verdadeiramente 

preparados para Me receber. 

10 Os profetas da Primeira Era que anunciaram a vinda do Mestre foram escarnecidos, perseguidos e 

apedrejados nas cidades. Elias, que falou durante este tempo através da boca de um homem inspirado e 

justo chamado Roque Rojas, pregou "no deserto" e muito poucos ouviram sua voz. 

11 Se você olhar para a luta de Moisés naqueles primeiros tempos, verá também a falta de fé, a falta 

de preparação nos momentos decisivos. Lembre-se: Quando Moisés instruiu seu povo para a noite de 

libertação que ninguém deveria dormir e que deveriam passar a noite de pé em oração, com as sandálias 

calçadas e as bengalas nas mãos, havia muitos que se abandonaram para dormir e, quando acordaram, o 

povo já tinha se colocado a caminho. E quando Moisés deixou o povo sozinho para orar no Monte Sinai, 

em seu retorno encontrou a grande multidão entregue ao culto idólatra; eles haviam esquecido 

completamente os anúncios de seu líder e profeta a respeito das promessas de Jeová. 

12 Eu nunca quis encontrá-lo despreparado ou surpreendê-lo pecando ou dormindo no seio do mundo 

e da carne. É por isso que eu enviei a vocês meus mensageiros de antemão, para que eles pudessem fazer 

Minha voz chegar até vocês, desde a mais humilde cabana até a mais esplêndida morada. Sete grandes 

profetas que fiz nascer entre o mesmo povo, para que lhes anunciassem a vinda do Salvador do mundo - 

sete homens que eram irmãos daquele povo e possuíam seu sangue e sua língua. Neles coloquei Minha 

voz, para que fossem como um farol de esperança para os pobres e oprimidos, e uma predição de justiça 

para os orgulhosos, para os ímpios, para os iníquos. 

13 Quando o Prometido chegou ao Seu povo, muito poucos O seguiram - apenas aqueles que tinham 

fome e sede de justiça. Mas aqueles a quem foram dadas muitas honras, que estavam cheios de vaidade e 

lutando pelo poder e sentiam que o indicador de Minha justiça estava apontando para eles, foram estes que 

estenderam a cruz para o Filho de Deus. 

14 Vocês devem levar à humanidade a Boa Nova de que ela já está vivendo no tempo do Espírito 

Santo, aquele tempo que foi anunciado por grandes sinais na natureza, a fim de abrir os olhos dos 

cientistas para a verdade, para mover o coração do pecador ao arrependimento e para fazer o mundo 

pensar. Mas esta humanidade - sem querer interpretar estas vozes (de eventos naturais) em seu verdadeiro 

sentido - quando não podia atribuir tudo a causas materiais, sucumbia a medos supersticiosos. Portanto, 

neste tempo Minha Palavra encontrou corações que são rochas, com os quais uma nova paixão começou 

para Mim. 

15 A luz que Meu Espírito derramou sobre vocês neste tempo é o sangue que Jesus derramou sobre a 

cruz pela humanidade. Como prenúncio destas revelações, vocês sacrificaram cordeiros na Primeira Era e 

marcaram as portas de suas casas com seu sangue. O sangue é vida, o sacrifício é amor. O amor é a luz do 

espírito. Esta tem sido sua característica ou marca em todos os momentos. 

16 Ó povo que tem seguido esta voz - nunca esqueça que o amor do Senhor o marcou para uma 

grande missão. Este sinal divino é Meu beijo de amor, é poder protetor, arma e escudo. 

17 A vida que você está passando hoje é um deserto maior do que aquele pelo qual Israel passou na 

Primeira Era. Mas se não lhe faltar amor e fé ao caminhar por ela, não haverá falta, nem fome, nem sede. 

Haverá maná e água, oásis e alegrias na jornada da vida. Aqueles que não fogem da areia quente, nem se 

afastam dos inimigos, nem se cansam da longa jornada, logo sentirão que estão vindo para a Terra 

Prometida. Mas aqueles que buscam conforto, prazeres e meios para se tornarem grandes no caminho vão 

parar em seus caminhos e atrasar sua chegada aos portões da cidade. O caminho é o desenvolvimento 

ascendente, o deserto está testando a fé e a siderurgia para o espírito. 

18 Não faça deste caminho um caminho ao seu gosto, não procure adaptar Minha Lei e Meu Trabalho 

à sua vida, seus hábitos e suas paixões. Vocês devem se adaptar à Minha Lei. 

19 Às vezes você não consegue entender por que eu te amo tanto, por que eu te perdoo todas as suas 

faltas. Depois lhe mostro seus vizinhos para que você possa fazer com eles o que o Mestre fez com você. 

20 Quem pode duvidar da bondade de meus ensinamentos neste tempo? Eu disse aos homens, como 

fiz uma vez: "Amem-se uns aos outros", aos filhos: "Honrem seus pais", ao homem: "Respeitem sua 
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esposa", aos pais: "Dêem um bom exemplo para seus filhos". Isto não é escuridão. Minha semente traz 

paz, amor, harmonia. Assim, você pára aquela expiação que desde os primeiros tempos passou de pais 

para filhos - uma reparação dolorosa que tem sido a semente que você semeou e colheu novamente e 

novamente. É necessário que toda transgressão seja lavada, e em verdade vos digo que nenhuma 

transgressão escapa à minha justiça. Um ano, um século e até mesmo uma idade pode passar, mas a hora 

do julgamento chegará. 

21 Ame a pureza, viva de acordo com a lei que a consciência lhe mostra. Use estes tempos de 

instrução para colocar em prática o que você aprendeu. Não durma enquanto outros choram, não se 

acostume com as notícias da guerra. Lembre-se de que estas notícias estão cheias de soluços, lamentos e 

medos. Entenda que estes relatórios que chegam até você são gritos de dor de seus irmãos e irmãs. Seria 

melhor para você se, com base em Minha Palavra, sentisse a dor dessas pessoas e, inspirado pela 

compaixão, rezasse por elas e adquirisse méritos para que pudessem encontrar a paz e a guerra não 

pegasse sua nação de surpresa, e então, enquanto bebia um copo muito amargo, exclamasse: "Agora eu 

entendo o que esses povos passaram! 

22 O que seria deste povo que reuni se não os ensinasse com palavras de justiça, verdade e amor? 

Você não acredita em Minha Palavra desta vez, porque a trago aos seus ouvidos através de Meus filhos? 

23 Se vocês mataram os profetas da Primeira Era na estrada e depois submeteram meus apóstolos ao 

martírio, eu lhes digo que é também morte que vocês causam esses porta-vozes quando a Palavra que vem 

de seus lábios não é acreditada. Você é tão escravizado por seus sentidos materiais que não sente a 

essência divina desta palavra? Lembre-se que eu lhe disse: "A árvore é conhecida por seus frutos". 

24 Estou preparando-os para o tempo em que não mais ouvirão Minha Palavra, pois então os homens 

os chamarão de povo sem Deus, o povo sem lugar de culto, porque não terão edifícios magníficos de 

igrejas para Me adorar, nem celebrarão atos solenes de culto, nem Me buscarão em imagens. Mas deixarei 

para vocês um livro como testamento, que será sua defesa nos julgamentos e o caminho pelo qual vocês 

dirigirão seus passos. Estas palavras, que vocês ouvem hoje através do porta-voz, brotarão das Escrituras 

amanhã, para que vocês possam se refrescar novamente com elas, e serão ouvidas pelas multidões de 

homens que se juntarão a vocês naquele momento. 

25 Não despreze o que foi escrito em outros tempos, pois você seria fanático. Não deixe que a paixão 

o controle e aprenda a respeitar seus irmãos que em outros tempos escreveram com seu amor, sua fé e até 

mesmo com suas páginas de sangue daquele livro no qual estão escritos os nomes e o exemplo daqueles 

que deram testemunho de Minha verdade. 

26 Você me ama e me reconhece? Você ama Maria, sua Mãe Celestial? Pois entre essas páginas há 

uma escrita com o Sangue de seu Salvador e com as lágrimas de Maria - aquela que tem em seu seio o 

amor materno de Deus. 

27 Se você quer que as novas gerações respeitem o Terceiro Testamento, respeite os Testamentos 

anteriores. 

28 As grandes visitas sacudirão o mundo e então as pessoas prestarão atenção ao novo livro do 

Apocalipse, que encontrarão sólido como uma rocha, gravado no coração de um povo. 

29 Entenda corretamente Minha Palavra. Muito já falei com vocês sobre minha ausência e minha 

partida. Mas entenda que eu falei com você figurativamente. Eu não falarei mais com vocês nesta forma, 

mas vocês podem imaginar que posso partir de um de vocês quando eu for a vida de seu espírito e habitar 

nele para sempre? Você será capaz de deixar de ouvir a voz de seu Pai dentro de seu ser? Nunca, se vocês 

souberem se preparar. 

30 Vocês estão caminhando em direção a este objetivo, para isso vim equipá-los por meio destas 

manifestações. Se você estiver preparado, ouvirá Minha voz pura e clara; se não estiver, estará confuso e 

incapaz de transmitir nada além de testemunho. Então o que você vai entregar, do que vai falar depois da 

separação de Minha Palavra? 

31 Quero - sem que você se afaste de uma vida natural e simples e sem cair em um estado que possa 

ser considerado fora do normal, que você permaneça sempre equipado e que mantenha a espiritualização 

em seus corações para que, a qualquer momento, você seja chamado, esteja pronto para cumprir sua 

missão. 
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32 Eu lhes disse que em 1950 eu reunirei os 144.000 marcados na terra. Mas ninguém sabe em que 

ponto da Terra deixarei nascer aqueles que ainda estão no espiritual, para que possam cumprir minha 

missão. 

33 Seu destino está em Mim, pois eu sou a Ressurreição e a Vida. Mais tarde, vocês se reunirão 

novamente no Lar Espiritual e de lá concluirão seu trabalho. 

34 Espiritualize o exercício de sua tarefa. O ano de 1950 já está se aproximando, e você não deve ficar 

despreparado. Quero vê-lo cumprir sua missão com avidez, mas não com fanatismo. Use o tempo que é 

luz e salvação para a alma. 

35 Embora a humanidade tenha percorrido um longo caminho, ela ainda permanece espiritualmente 

dividida. Foi dada a conhecer uma verdade diferente a cada povo? Não, a verdade é uma só. 

36 A separação espiritual das pessoas se deve ao fato de que alguns tomaram um ramo e outros outro. 

Há apenas uma árvore, mas seus ramos são muitos. Mas as pessoas não quiseram levar meus ensinamentos 

desta maneira, e as disputas os dividem e aprofundam suas discordâncias. Todos acreditam possuir a 

verdade, todos sentem que estão no direito. Mas eu lhes digo: Enquanto provarem o fruto de um ramo e 

negarem o do resto, não chegarão à conclusão de que todos os frutos vêm da árvore divina, cuja totalidade 

representa a verdade absoluta. 

37 Quando eu lhes falar destas verdades, não pensem que o Mestre significa as formas externas de 

adoração das várias religiões, mas o princípio fundamental no qual cada uma delas se baseia. 

38 Uma forte tempestade está se fazendo sentir agora. Suas rajadas de vento, sacudindo a árvore, 

causarão a queda de seus vários frutos, que serão degustados por aqueles que ainda não os tinham 

conhecido. Aí dirão: "Como fomos mal orientados e cegos quando, movidos por nosso fanatismo, 

rejeitamos todos os frutos oferecidos por nossos semelhantes simplesmente porque eles eram 

desconhecidos para nós"! 

39 Uma parte de Minha luz está em cada grupo de pessoas, em cada comunidade. Que ninguém se 

vanglorie, portanto, de possuir toda a verdade. Entendam, então, se quiserem penetrar mais na natureza do 

Eterno, se quiserem chegar mais longe do que chegaram, se quiserem saber mais sobre Mim e sobre vocês 

mesmos, devem primeiro unir o conhecimento de um com o do outro, e também com todos os outros. 

Então uma luz clara e muito brilhante brilhará desta harmonia, que você tem buscado até agora no mundo 

sem tê-la encontrado. 

40 "Amai-vos uns aos outros", este é meu princípio, meu mandamento supremo para os seres 

humanos, sem distinções de credo ou religião. 

41 Aproximem-se uns dos outros através do cumprimento deste mandamento supremo e vocês Me 

encontrarão presente em cada um de vocês. 

42 Estejam atentos observadores e vocês perceberão que a batalha de idéias, credos e religiões já está 

começando. O resultado de suas lutas humanas o está levando passo a passo a esta nova batalha. 

43 Oh, se ao menos as pessoas estivessem receptivas sempre que Minha luz se aproximasse delas - 

quanta dor e confusão elas se poupariam! Mas eles ainda não entendem como se preparar para receber a 

paz. Eles procuram apenas se preparar para a guerra, ou pelo menos para a defesa. 

44 Depois de ter anunciado tudo isso e avisado você - você ainda poderia ficar consternado como uma 

pessoa ignorante quando chegar a hora da batalha? 

45 Enviem-se pela paz, pela harmonia, pela reconciliação e pela fraternidade. 

46 Você verá as grandes religiões atacando umas às outras, as massas confusas de homens fugindo em 

vôo selvagem. Naquele momento este povo deve ter pleno conhecimento de sua tarefa, deve estar livre de 

preconceitos, de manchas ou erros, para estender sua mão cheia de misericórdia aos que precisam de paz, 

conforto, luz e saúde. 

47 Renovem suas vidas, espiritualizem suas obras, estudem Minha Palavra, pois nela vos dou o sabor 

de todos os frutos da árvore divina, para que, quando vossos semelhantes vos oferecerem os frutos que 

possuem e cresceram, conhecendo o sabor dos frutos que vos dei, recebam seus frutos com amor se os 

acharem puros, ou os rejeitem com gentileza se não os acharem puros. 

48 O espírito possui um sentido superior que lhe permite descobrir o verdadeiro, o puro, o perfeito. 

Mas é necessário que este dom se desenvolva para não cair em erro, ou seja, para alimentar-se de 

ensinamentos insalubres e rejeitar o que é realmente alimento para seu espírito. 
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49 Eu lhe darei Meu ensinamento; mas primeiro coloque seu pesar comigo, chore no coração do 

Mestre, recupere, e quando tiver apaziguado sua dor, quando as lágrimas em suas bochechas tiverem 

secado, levante seu espírito para que Meu ensinamento possa vir sobre ele. 

50 Não quero ver fome ou sede em nenhum dos meus discípulos; quero ver vocês satisfeitos por 

terem comido e bebido à minha mesa. Só assim você poderá fazer trabalhos dignos de Mim neste mundo. 

Não esqueça que cada dia que passa aproxima o da Minha partida, e quem não aproveitar este tempo de 

instrução, mais tarde se sentirá como um órfão. 

51 Não foi por acaso que o levou a Minha Presença. Minha voz o chamou ao longo dos caminhos da 

vida e Minha misericórdia o guiou. Agora você sabe que veio a conhecer a tarefa que eu lhe enviei para 

cumprir na Terra. Em My Word, você aprendeu qual é sua origem e qual é seu objetivo. Você recebeu a 

revelação de que faz parte de um povo que recebeu o maná do Espírito em três etapas. 

52 Se você transferir tudo o que aconteceu no povo de Israel nas duas primeiras eras para o espiritual, 

você perceberá que a mesma coisa aconteceu em você no tempo presente. 

53 A vida desse povo, sua história, é uma lição para toda a humanidade, é uma parábola, é um livro 

cujos fundamentos de pedra foram a lei que eu lhes revelei no Sinai. Seu conteúdo preserva a voz dos 

profetas, o desenvolvimento de um povo, suas lutas, suas vitórias e suas derrotas, suas alegrias e suas 

amarguras. Também nela está a obra perfeita de Cristo entre os homens e a missão daqueles que O 

seguiram. 

54 Hoje esse livro abre diante de seu espírito e você vê novos raios de luz brotando dele, porque o que 

não era compreendido naqueles tempos já foi explicado a você hoje. Hoje seu espírito pode bater às portas 

do além em desejo de sabedoria. Hoje sua capacidade espiritual lhe permite aproximar-se do Mestre para 

que Ele lhe mostre as novas lições de Seus Mistérios Divinos. 

55 Meu povo, embora haja paz na glória de Meu Espírito, não posso deixar de enviar-lhes Minha 

ajuda, pois vejo vocês caminhando nos caminhos do mundo, arrastando correntes de labuta e imperfeições 

com vocês. 

56 Você está a caminho de atravessar um deserto, e no meio dele fiz crescer palmeiras para que você 

possa encontrar sombra e descanso. Fiz uma fonte inesgotável brotar da rocha estéril de seu mundo para 

que você possa beber dela e não tenha mais sede. Hoje não lhes dou campos no mundo para cultivar; vocês 

encontrarão seus campos nos corações. Alguns apenas começaram a cultivar, outros estão terminando um 

trabalho há muito tempo iniciado, e outros ainda estão colhendo os frutos de sua semeadura. 

57 Os pais da família não devem inventar a desculpa de que têm muitos filhos, que seu tempo é 

dedicado exclusivamente à aquisição do pão cotidiano e que, portanto, não podem pensar em fazer o bem 

aos outros. 

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

eu digo que há oportunidades mais do que suficientes em seu caminho de vida onde vocês podem semear 

Minha semente sem desperdiçar seu tempo e sem descuidar de seus deveres. 

59 Sirva-me e eu o servirei. 

60 Seu coração não deve ficar desapontado se você semear amor em seus filhos ou em seus 

semelhantes e só colher dor deles. Você sabe exatamente o que Cristo semeou no mundo e o que Ele 

colheu. Mas Ele sabia que a colheita não é no mundo, mas no céu, quando chegar a hora certa. Vocês 

também, discípulos, quando imitam o Mestre com paciência, não buscam recompensas ou recompensas na 

terra, mas esperam até a hora de sua bem-aventurança no futuro. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 130  
(Proclamação na Quinta-feira Santa da Semana Santa) 

1 O mundo está profundamente emocionado com a lembrança de Minha Paixão. Nesta tarde, quando 

você comemorar esses eventos e quando Meu raio divino descer para trazer o 

Para dar paz interior às almas das pessoas, Jesus vê sua emoção. 

2 Vós que Me amais e Me ofereceis vossa vida como apóstolo, que ofereceis a água cristalina de 

vosso amor ao rabino sedento - sentei que na verdade o Espírito Santo do Mestre está entre vós. 

3 Agora é a hora de reinar o espírito da verdade e de tirar o fanatismo religioso do coração do povo. 

4 Neste momento Meu Espírito sente uma alegria muito grande porque estou entre meus discípulos 

aos quais ofereço o vinho em Minha mesa de amor - não o vinho da uva, que nunca deixará de ser o suco 

da videira - mas Minha própria vida espiritual. 

5 Passou o tempo em que eu lhes disse para lembrarem-se da Sagrada Comunhão, tomando pão e 

vinho em memória de Mim. Hoje estou ensinando seu espírito a alimentar o significado de Meu 

ensinamento de amor e a renunciar a todo simbolismo. 

6 Não tento lembrá-los de sofrimentos que pertencem a outra época, e mesmo assim vocês choram às 

minhas instruções, mas este choro será por arrependimento. 

7 O mundo é um cálice de amargura; mas Cristo, "A Palavra" do Pai, vem cheio de amor e continua 

o ensinamento de caridade ilimitada que tenho dado aos homens. Neste tempo eu mostro o caminho que 

você deve seguir para alcançar a salvação de seus pecados. No entanto, não quero que você carregue 

somente Cristo em seus pensamentos, mas que testemunhe a verdade de Seu ensinamento através de obras 

de amor. 

8 Veja como, neste dia, muitos de Meus filhos simbolizam por engano aquela ceia em que eu estava 

unido pela última vez com Meus discípulos; Minha Palavra, Minha Doutrina de Amor foram falsificadas. 

Neste momento, o Verbo Divino, em união direta com todas as almas, está lhe dando seu amor, assim 

como distribuiu o pão entre seus apóstolos. 

9 Aqui está Cristo, o Príncipe da Paz, que as multidões pensavam que era um agitador e um rebelde. 

Lembre-se que o Deus-Homem veio ao mundo e disse: "Estes são Meus filhos pelos quais darei até 

mesmo a última gota de Meu Sangue". Hoje, meus amados filhos, falo com vocês de uma maneira 

simples. Naquela época eu falei com você em parábolas e muitas vezes você não me entendia porque deu 

um sentido errado às minhas palavras. 

10 Humanidade, você é infinitamente amada por Mim! Eu voltei para você, não como você Me ouviu 

na Primeira vez, nem como você Me viu e Me ouviu na Segunda. Hoje eu lhes dou minhas instruções por 

meio de um cérebro preparado por minha sabedoria. 

11 Entre meu povo sempre existiram tanto aqueles que têm um senso de espiritualidade como aqueles 

que buscam apenas bens materiais. Na Primeira Era houve situações em que alguns adoravam o Bezerro 

de Ouro, enquanto outros choravam por medo de Jeová; e na Segunda Era houve um entre Meus 

Apóstolos que desejava receber de Mim a autoridade para transformar pedras em ouro, dando como 

pretexto que seria bom sustentar com dinheiro os pobres que estavam com fome. A isto eu lhe disse: "Dar 

dinheiro ao povo faria com que ele não o valorizasse mais, já que é fácil consegui-lo". E eu acrescentei: 

"Quem me seguir será pobre como seu Mestre". É por isso que também me inclinei humildemente para 

lavar os pés de Meus discípulos e lhes disse: "Nunca vos considereis primeiro, mas por último perante o 

Pai". 

12 A vocês, meus novos discípulos, digo: "O que vocês me virem fazendo a vocês, vocês farão a seus 

irmãos". 

13 Vocês prepararam seus corações para receber a essência de Minha Palavra e com ela o conforto, 

incentivo e luz de que precisam. Você confia em Mim porque sabe que você, como todos os seres, recebe 

Minha proteção. No entanto, eu lhe disse que você vive numa época de reparação e purificação, e que 

ainda conhecerá a dor em maior grau. 

14 O futuro ainda traz grandes lutas e aflições para a humanidade, e você, como parte desta 

humanidade, também tem que sofrer. Somente a oração e o "estar desperto" tornarão os sofrimentos 

suportáveis. Muitos perderão seu rumo nestas provas, desesperarão e buscarão a solução para seus 
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sofrimentos de outras formas. Mas somente se voltarem ao caminho do bem, da paz e da justiça é que 

recuperarão sua paz. E mesmo entre este povo aqui que recebeu sua marca neste tempo, dos 144.000 

marcados na testa - quantos deles me abandonarão, embora agora cerquem o Mestre e ouçam Seu 

ensinamento de amor infinito? 

15 É por isso que eu vim neste momento para dar-lhe força em sua luta, para mostrar-lhe que deve 

trabalhar por um ideal elevado que é o mesmo pelo qual eu lutei em todos os momentos - seu 

desenvolvimento espiritual superior. 

16 Faça seus próprios dons espirituais e os valorize muito para que você possa resistir a este grande 

teste. Não os dê para que você não se sinta órfão, pois será obrigado a acumular uma grande reserva de fé, 

força espiritual e coragem para não desesperar. 

17 No entanto, tudo o que eu vos anuncio não servirá para destruí-los, mas para torná-los grandes, 

pois vocês encontrarão inúmeras ocasiões para fazer o bem e difundir sua atividade de amor. Se vocês 

souberem se preparar, esquecerão de si mesmos para vir em auxílio de seus semelhantes, e encontrarão 

suas almas receptivas como solo virgem para receber a semente e a chuva benéfica de suas obras de amor. 

18 Desta forma, preparo o espírito de Meus filhos para que quando chegar a hora eles possam 

testemunhar que todos os eventos que vivenciaram falaram de Mim, que sentiram que Meu Espírito estava 

ao seu redor. 

19 Pois eu não sou apenas palavra, eu sou ação. Luto incessantemente na alma de Meus filhos para 

transformá-los, e estou atento para responder suas perguntas, para responder suas chamadas e para vir em 

seu auxílio para que você possa cumprir seu destino. 

20 É o momento em que minha luz foi derramada sobre cada espírito. Qualquer um que tenha estado 

disposto a praticar Meu ensinamento tem se sentido cheio de força, animado por uma vontade superior, e 

as obras que realizou lhe deram vida e fortaleceram sua fé. Esta pessoa não pode mais se desviar do 

caminho certo, mesmo que tivesse que caminhar sobre espinhos, porque a força de seu espírito cresceu e 

ele sabe como superar o sofrimento para alcançar seu ideal. Aquele que ainda não começou este caminho 

de trabalho deve começar hoje e não deve parar. Mesmo a menor de suas obras será levada em 

consideração por Mim. Você não encontrará maior satisfação na Terra do que a de vir em auxílio de um de 

seus vizinhos porque sente a dor dele. 

21 Todos os trabalhos que fiz na Segunda Era para mostrar-lhes meus ensinamentos de caridade ativa, 

vocês devem repetir agora. Vocês viram que eu restaurei a visão aos cegos - vocês podem tornar possível 

para os cegos deste tempo, que vivem na escuridão desta era, ver a luz brilhante de Meu Ensinamento. 

Faça a caminhada paralítica que tem sido paralisada pela falta de instrução. Elevar à vida aquele que 

morreu para a vida de graça e de espiritualização. Faça o mudo falar quem não pode proferir palavras de 

amor e perdão. Tudo o que vocês querem realizar, eu lhes concederei, pois lhes dotei de dons de valor 

inestimável para que possam testemunhar a Minha verdade. 

22 Meu amor pela humanidade tem sido constante. Não apenas quando desci à terra fiz milagres; meu 

trabalho de dar amor e proteção aos homens é eterno, e minha instrução é igualmente inesgotável. Quando 

vocês entenderão Minha luta, quando vocês reconhecerão Elijah que trabalha incansavelmente entre 

vocês? 

23 Já se aproxima o fim dos tempos e eu devo colher a colheita. Somente trigo maduro aceitarei, 

somente trabalhos completos e perfeitos de amor trarei em meu celeiro. E vocês, como Meus discípulos, 

devem me mostrar seu trabalho desta maneira e ajudar seus semelhantes. Em todas as nações há discípulos 

do Meu, profetas, pioneiros, cujos dons espirituais se revelam como os seus. Eles procuram em oração o 

bálsamo que cura os doentes, eles comungam comigo espiritualmente, eles procuram a luz que ilumina seu 

caminho e me reconhecem como seu Guia e Mestre. 

24 Não se surpreendam se eles - sem ter tido minha proclamação através do órgão do intelecto do ser 

humano - conhecem este ensinamento, pois eu já lhes disse que a alma se desenvolveu e que toda criatura 

tem uma tarefa a cumprir. Sua alma se purificou na dor, e como não encontrou guias verdadeiros na Terra, 

Me procurou porque sabe que habito no espiritual e ilumino e guio todos os Meus filhos. 

25 Aqui estou eu - pronto para receber seus pensamentos e seu coração para lhe oferecer o significado 

de Minha Palavra como o verdadeiro vinho da vida eterna, do qual lhe digo que quem quer que beba dela 

nunca mais sentirá sede. 
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26 Não continue confundindo Minha Palavra, que é o Pão da Vida, com as formas de culto que são 

apenas uma imagem da mesma. 

27 A luz do Espírito Santo ilumina seu caminho e enche suas almas de paz. Que graça existirá na 

Terra quando Meu povo, espalhado entre a humanidade, consagrar suas vidas à tarefa de ensinar seus 

semelhantes a amarem-se uns aos outros. Sempre que lhe falo de unidade, você deve compreender que 

vejo sua desunião e falta de harmonia. Mas saiba que dirijo esta censura a todos os homens e a todos os 

povos, porque a semente da discórdia se multiplicou e penetrou em todos os corações. 

28 A discórdia inundou imperceptivelmente as partes mais íntimas da vida das pessoas e chegou para 

abalar impérios, nações, famílias, comunidades religiosas e seitas. Muito amargas têm sido as frutas que a 

ausência de harmonia entre os homens tem produzido, e ainda lhes falta provar as frutas mais amargas. 

Mas não foi minha vontade que os homens precisassem deste cálice de sofrimento para perceber seu erro e 

abrir seus olhos para a verdade. Pois embora eu esteja julgando você neste momento, eu nunca deixo de 

ser seu Pai e quero reflexão e arrependimento para salvá-lo do abismo no qual você está mergulhando 

atualmente. Quais serão os que me deixarão entrar em seus corações? Quais povos abrirão suas portas para 

Mim? Quais serão aqueles que não atendem ao apelo de sua consciência? 

29 Reze! O que você pode fazer neste momento em que ainda o vejo pequeno em termos de seu 

desenvolvimento espiritual, quando você ainda é fraco e desajeitado? Torne-se forte através da prática de 

Meus ensinamentos! Sua vida lhe oferece dia após dia a oportunidade de adquirir mérito e de se 

aperfeiçoar. Seja um povo que reflete a luz de Meu Espírito em cada uma de suas obras, e logo os enviarei 

como humildes apóstolos de Meus ensinamentos para cumprir sua missão. 

30 Se você pensa que eu deixei Meu trono para me dar a conhecer a você, você está em erro, pois este 

trono que você imagina não existe. Os tronos são para os vaidosos e arrogantes. Como Meu Espírito é 

infinito e onipotente, Ele não habita em um determinado lugar: Ele está em todos os lugares, em todos os 

lugares, no espiritual e no material. Onde está esse trono que você me atribui? 

31 Não tome minhas palavras como uma reprovação por sua pobre compreensão e reconhecimento da 

verdade. Não vim até você para humilhá-lo, destacando sua imaturidade. Pelo contrário, eu vim para 

ajudá-lo a se elevar à luz da verdade. 

32 Você acha que não estou consciente do progresso e desenvolvimento que suas crenças e 

conhecimento alcançaram desde que você ouviu esta palavra? Em verdade vos digo, eu discerno melhor 

do que vocês mesmos os passos que estão atualmente dando no caminho espiritual. 

33 Quando você chegou a Minha manifestação, não acreditou em Minha instrução por meio da mente 

humana, pensando que só poderia Me encontrar nas imagens, símbolos e outros objetos consagrados por 

suas comunidades religiosas. Depois, quando, apesar de sua falta de fé, você sentiu que Meu ensinamento 

movia seu coração e que sua alma sentia Minha paz, você percebeu que uma luz divina se manifestava 

através daquelas criaturas que estavam destinadas a transmitir Minha mensagem divina. Uma nova fé 

nasceu em seu coração, uma luz acesa que lhe ensinou a entender que o homem podia se conectar 

diretamente com seu Deus. Mas não era tudo, você ainda tinha que aprender a entender que a mente 

humana não é absolutamente necessária para que o Pai lhe dê Suas instruções. Então você sabia que esta 

manifestação divina através do porta-voz seria temporária, porque mais tarde chegaria a hora da conexão 

espírito a espírito, quando os homens tirariam de suas mentes o materialismo, o fanatismo e toda a 

ignorância que suas tradições e ritos continham. 

A igreja deve ser retirada de seus serviços, de suas crenças e de seus rituais. 

34 Alguns de vocês já entenderam isso, outros vivem de acordo com isso. Mas ainda lhe falta muito 

para alcançar este objetivo do qual você pode Me compreender em Minha verdade e na realidade de Minha 

glória, e não mais por meio de fantasias inventadas por sua pequena imaginação humana. 

35 Pare de me dar uma forma material em um trono como os da Terra, liberte-me da forma humana 

que você sempre me atribui, pare de sonhar com um céu que sua mente humana é incapaz de agarrar. 

Quando vocês se libertarem de tudo isso, será como se tivessem quebrado as correntes que os ligavam, 

como se uma densa névoa se levantasse e permitisse contemplar um horizonte sem limites e um 

firmamento infinito e radiante, que, no entanto, é ao mesmo tempo tangível para seu espírito. 

36 Alguns dizem: Deus está no céu, outros dizem: Deus está no céu: Deus habita no além. Mas eles 

não sabem o que dizem, nem sabem no que acreditam. É verdade que eu "moro" no céu, mas não no lugar 
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específico que você imaginou: Eu habito no céu da luz, do poder, do amor, da verdade, da justiça, da bem-

aventurança, da perfeição. 

37 Eu estou no além, sim, mas além do pecado humano, além do materialismo, orgulho, ignorância. 

Somente por esta razão eu lhe digo que "venho" a você, porque venho a sua humildade, porque falo com 

você de uma maneira que seus sentidos possam Me sentir e sua mente possa Me entender, não porque eu 

venho de outros mundos ou lares; pois Meu Espírito está em casa em todos os lugares. 

38 Você lutou e levou muito tempo para transformar suas crenças, e ainda tem mais a fazer para 

alcançar o objetivo espiritual ao qual eu o destinei, que é conhecer seu Pai, amá-lo e mostrar-lhe 

reverência através do Espírito. Então você começará a sentir a verdadeira glória do espírito, aquele estado 

de elevação, harmonia, paz e bem-estar, que é o verdadeiro paraíso a que todos vocês devem chegar. 

39 Hoje você abre as portas do seu coração e da sua mente à luz da Minha instrução. Com que obras 

você me glorificará? 

40 Todos vocês estão em silêncio, o espírito está em silêncio e o corpo está em silêncio diante de 

Mim. Curvem o pescoço e se humilhem. Mas eu não quero que meus filhos se humilhem diante de mim. 

Quero que eles sejam dignos de levantar o rosto e ver o meu, pois não venho em busca de servos ou 

escravos; não procuro criaturas que se sentem como foras da lei, proscritos. Chego a Meus filhos que amo 

tanto que, ouvindo a voz de Meu Pai, eles podem elevar suas almas no caminho de sua evolução espiritual 

ascendente. 

41 Mas eis que venho à casa de Jacó e só encontro medo nela; espero encontrar um banquete, e só há 

silêncio. Por que, meu povo? Porque sua consciência o censura por sua transgressão e o impede de sentir 

alegria por minha vinda. A razão é que vocês não se amaram, que não trabalharam como Jesus lhes 

ensinou. 

42 Falta-lhe o equipamento espiritual para sentir a sombra da dor que o espera, e por isso é necessário 

que seu Pai se faça audível materialmente e fale com você em sua língua, para que você possa saber que o 

anjo da guerra está se aproximando, que suas armas são muito poderosas e que, ao contrário dele, o anjo 

da paz está soluçando. 

43 Montando nas asas do vento, a praga se aproxima cada vez mais, e no espaço espiritual milhares de 

seres flutuam, caindo dia após dia nos campos do ódio e da discórdia, e seu desarranjo escurece suas 

mentes e corações. 

44 As forças da natureza foram desatadas e estão despertando os cientistas de seus sonhos; mas eles, 

teimosos em sua auto-importância, continuam seu trabalho destrutivo entre a humanidade. Enquanto você 

se esquece de rezar, não está cumprindo a tarefa que o Pai lhe confiou. 

45 Você sabe muito bem que a tarefa de pacificação está em seu espírito desde aqueles tempos em 

que eu disse a Jacó: "Eis que lhe darei uma numerosa posteridade pela qual todas as nações da terra serão 

abençoadas". É por isso que você está em silêncio diante de Mim. 

46 Você vai esperar até que as leis dos homens o deserdem e o obriguem a fechar seus lábios, o que 

eu treinei para testemunhar de mim? 

47 Não sejam pessoas de pouca fé. Se eu o escolhi, é porque sei que você será capaz de Me servir e 

entender como fazer isso. 

48 Neste dia, eu lhes digo: Se as nações querem a paz, eu a tornarei alcançável, de acordo com seu 

amor. Se eles querem mais guerra, que a tenham; mas através dela o cetro de Minha justiça cairá sobre a 

terra. 

49 Se a humanidade perseguir Meus novos discípulos e procurar impedi-los de curar os doentes e 

falar de Minha Doutrina, as doenças mais estranhas se espalharão entre os homens. Os cientistas 

adoecerão, os olhos de muitos estarão fechados, outros sofrerão confusão de pensamento. As portas do 

além se abrirão, e legiões de almas confusas devastarão regiões inteiras e tornarão os homens possuídos. 

Então, diante da impotência da ciência, meus humildes trabalhadores se levantarão e darão provas de seus 

conhecimentos, através dos quais muitos se tornarão crentes. Todas estas calamidades já foram anunciadas 

a você há muito tempo, mas você continua surdo e cego. Você é ingrato. 

50 Às vezes é necessário que eu fale com você desta maneira. Mas não confunda Minha palavra de 

amor com um chicote. Eu te amo. Chegue perto para que você possa sentir o Meu calor. Aproxime-se de 
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mim para que você possa sentir a paz do Meu Reino. Foram vocês que Me procuraram enquanto 

atravessava o "deserto", foram vocês que sempre perseguiram a Minha promessa. 

51 Você já está cansado desta vida? Em seguida, descanse um momento à sombra desta árvore. 

Conte-me suas tristezas aqui e chore em Meu peito. Quando você vai estar comigo para sempre? Eu já 

quero ver a paz em cada alma. 

52 Deixe "a cotovia" agora abrir suas asas por todo o universo para que você sinta sua paz e seu calor. 

53 Mulheres, são vocês que, com sua oração, mantêm a pouca paz que existe na terra, aquelas que, 

como fiéis guardiãs do lar, asseguram que não lhe falte o calor do amor. Assim vocês se unem a Maria, 

sua Mãe, para quebrar o orgulho humano. 

54 Homens, eu vos fiz mestres nesta terra para me representarem nela. Seu espírito é como o do Pai, e 

seu corpo como o universo. Não julgue a perfeição de seu corpo por suas medidas, mas pela maravilhosa 

vida que existe dentro dele, sua ordem e sua harmonia. Mas mesmo em sua maior perfeição, o corpo é 

limitado e chega o momento em que ele deixa de crescer. A inteligência e as sensações, no entanto, 

continuam a se desenvolver até que a morte o detenha. Mas toda a sabedoria e experiência que ele adquiriu 

na terra permanecem impressas na alma, que cresce e se desenvolve por toda a eternidade. 

55 Faça de sua casa um segundo templo, de seus afetos uma segunda adoração a Deus. Se você quiser 

Me amar, amar suas esposas e amar seus filhos, para grandes obras, pensamentos e exemplos também 

brotarão deste templo. 

56 Vocês são todas ovelhas de Elias, neste momento. Alguns vivem em seu obstáculo, outros ainda 

estão perdidos. A luz do Sexto Selo ilumina todas as almas encarnadas e não mais encarnadas neste 

momento. Enquanto na Terra alguns usam esta lei para o progresso e salvação de suas almas, outros a 

usam para penetrar nos mistérios da ciência e descobrir novas maravilhas. São as mãos profanas e 

desobedientes que ainda quebram o fruto da árvore da ciência para envenenar o coração dos homens. Você 

está vivendo no sexto período de tempo que a humanidade percorrerá na Terra como um reflexo do 

caminho que ela deve percorrer na eternidade. 

57 Na primeira época Abel me encarnou na terra, na segunda Noé, na terceira Jacó, Moisés na quarta, 

Jesus na quinta, na sexta, o atual, Elias, e na sétima o Espírito Santo reinará. 

58 O que vocês fizeram com meus mensageiros? O primeiro caiu sob o golpe de seu próprio irmão, 

que a inveja o levou a isso. O segundo foi mal avaliado e ridicularizado por multidões de descrentes e 

idólatras. 

59 O terceiro deu provas de meu poder em sua vida e recebeu em troca a ingratidão até mesmo de 

seus parentes. 

60 O quarto teve que quebrar as tábuas da lei por causa da pouca fé de seu povo, que ele tanto amava. 

61 A quinta - embora Sua vinda tenha sido anunciada - não era esperada, não encontrou fé nem amor, 

e depois de dar Sua mensagem de amor ao mundo, Ele recebeu dos homens a mais ignominiosa morte 

jamais sofrida por um profeta ou mensageiro. 

62 O sexto chegou em espírito neste momento. Mas as flechas da dúvida, da indiferença e do ridículo 

o perseguem. 

63 Quando o Sétimo Selo é solto e em vez de um emissário, é o próprio Espírito do Eterno que 

ilumina as pessoas - quem então tentará me ferir ou me matar? 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 131  
(Sábado de Páscoa) 

1 Neste dia, quando os sinos tocam para anunciar ao mundo que o céu se abriu para receber Cristo, 

eu lhes digo que para vocês estas tradições já passaram. Agora, para você, a reunião interior está em ordem 

em vez de conversa confusa; lembrança e meditação em vez de ruidosos comícios de alegria. O que 

aconteceria se os discípulos do Espírito Santo materializassem os ensinamentos divinos? 

2 O espírito é vida e, portanto, nunca deixará de o ser. Ele deve aperfeiçoar-se para poder habitar nas 

alturas do céu; vocês evoluíram, a prova disso é que se afastam voluntariamente das imagens ou símbolos 

santos com os quais os homens tentam me representar, porque já me concebem como o Espírito Santo - 

infinito e onipotente - e não querem me ver limitado. Você finalmente chegou a compreender que não há 

melhor oferta diante de seu Deus do que a de suas boas obras. 

3 Eu lhe disse que ressuscitaria dos mortos ao terceiro dia? Em seguida, também falei 

simbolicamente sobre os eventos futuros: Aqui estou em espírito no início da Terceira Era, tornando-me 

conhecido através do órgão humano de compreensão, e também vim para os mortos - para a vida 

espiritual. Através desta proclamação, anunciada e prometida em outros momentos, você ouviu dizer que 

as vestes e cerimônias ostensivas são inúteis, que você deve dotar sua alma de pureza. Você já entendeu 

que parecer externamente puro e esplêndido sem ter purificado o coração é uma traição que não passa 

despercebida pelo Pai. 

4 Você pode impressionar e até enganar o homem, seu irmão, mas não a mim, porque o meu olhar 

penetrante descobre e dirige tudo. Além disso, você experimentará como neste tempo de grande luz 

espiritual as pessoas rejeitam tudo o que contém hipocrisia. Estou preparando vocês para que não sejam 

apanhados de surpresa por ninguém, nem ninguém vai seduzir seus semelhantes. 

5 Se alguém aparecer e afirmar que ele é o Cristo reencarnado, não acredite nele, pois quando lhe 

anunciei que voltaria, eu lhe dei a entender que seria em espírito. Se alguém lhe disser: Sou o mensageiro 

de Deus, desconfie dele, pois os verdadeiros mensageiros não se vangloriam nem trombeiam da missão 

que lhes confiei. Eles se identificam apenas por suas obras. Cabe ao homem determinar se esse é um 

mensageiro do Senhor. Você se lembra que eu lhe disse que a árvore seria conhecida por seus frutos? 

6 Não vos proíbo de degustar os "frutos das árvores", mas vocês devem estar equipados para saber 

distinguir os frutos bons dos maus. 

7 Aqueles que amam a verdade, eu os colocarei como castiçais para iluminar o caminho de seus 

semelhantes. 

8 Tenho um desejo para sua alma, que sendo invisível aos seus olhos por cujo bem me tornei um dia 

homem e derramei Meu Sangue para ensiná-la a cumprir sua tarefa. 

9 Não tenha medo de encontrar pessoas em seu caminho que negam Minha presença nesta forma. 

Eles são pessoas cegas que ainda não têm luz em suas almas. Em algum momento eles também Me 

rejeitaram, mas quando viram Meus milagres, tiveram que proclamar que Jesus era o Messias prometido. 

10 Vocês verão neste tempo aqueles que me negaram a mim contritos e arrependidos diante de vocês, 

sem encontrar palavras para confessar que este ensinamento veio de Deus. 

11 Neste dia, quando multidões de pessoas correm para suas igrejas com uma grande efusão de 

palavras para celebrar o momento em que o céu se abriu para Me receber, eu lhes digo que tudo isso é 

apenas uma tradição para impressionar o coração dos homens. Eles são apenas rituais que materializam 

hoje Minha Paixão Divina. 

12 Você não deve seguir esta tendência e erguer altares e imagens. Não façam representações de 

eventos sagrados, nem usem trajes especiais para se distinguir, pois tudo isso é adoração idólatra. 

13 Chame-me com seu coração, lembre-se de Minhas instruções e tome Meus exemplos como seu 

modelo. Ofereça-me o tributo de sua correção e você sentirá os portões do céu abertos para recebê-lo. 

14 Creiam que, assim como Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, eu ressuscitei hoje na 

Terceira Era entre os homens mortos de fé e graça, para ensinar-lhes, por meio do órgão humano de 

compreensão das belezas da Vida Espiritual. 

15 Às multidões que Me escutam digo: Por que vocês se cobrem com seus trajes e jóias de domingo e 

não vestem sua alma com pureza? Eu só quero ver esta roupa entre vocês. 
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16 Evite as representações falsas e profanas que são feitas de Mim e Minha Paixão, pois ninguém 

pode me representar. Viva Meu exemplo e Meus ensinamentos. Quem agir desta forma terá representado 

seu Mestre na Terra. 

17 Enquanto alguns queimam incenso e mirra como oferenda à Minha Divindade, eu vos ensino a Me 

oferecer o ser interior de vosso coração, a fragrância de vossa alma. Esta oferta espiritual é o que eu quero 

de vocês. 

18 Nesta manhã de graça, a humanidade comemora o terceiro dia em que Cristo ressuscitou dos 

mortos para consolar Seus apóstolos e quando Ele cruzou o limiar da morte para buscar aqueles em 

necessidade espiritual. Lembre-se de que eu disse a você: Eu sou o Grande Pastor ou Pastor. Estas tarefas 

também são dadas a você. Quem, senão um pastor, pode guiar as almas e dirigir as nações? E é o pai de 

família que cuida dos corações, ou um professor que guia as mentes - eles não são homens de terra? 

19 A cada um é atribuído um número de almas para guiar ou nutrir, e esta tarefa não termina com a 

morte corporal. A alma continua a semear, cultivar e colher tanto no mundo espiritual como na terra. As 

almas maiores guiam as menores, e estas por sua vez guiam outras com um grau de desenvolvimento ainda 

menor, enquanto que é o Senhor quem as guia a todas a Seu obstáculo. 

20 Se já lhes disse que as almas maiores lideram as menores, não quero dizer que essas almas têm 

sido grandes desde o início e que as segundas devem ser sempre pequenas em comparação com seus 

irmãos e irmãs. Aqueles que agora são grandes são assim porque se levantaram e desenvolveram no 

cumprimento da nobre tarefa de amar, servir e ajudar aqueles que ainda não atingiram esse grau de 

desenvolvimento espiritual, aqueles que ainda são fracos, aqueles que perderam seu caminho e aqueles que 

sofrem. 

21 Aqueles que são pequenos hoje serão grandes amanhã por causa de sua perseverança no caminho 

do desenvolvimento. 

22 A escada da perfeição espiritual, que Jacob viu simbolizada em seu sonho profético, é o caminho 

que começa na terra e termina no céu, que tem seu começo no mundo material e seu fim na perfeição da 

vida espiritual. 

23 Você não deixará seus filhos, seus alunos, seus povos, mesmo com a morte, pois a distância entre 

um mundo e o outro é apenas aparente. Da esfera espiritual você poderá continuar a cuidar, orientar e 

cuidar de seu número, e muitas vezes poderá então realizar obras tão grandiosas como você teria pensado 

impossível na Terra. 

24 Abençoado é o caminho de sua alma que diariamente faz você perceber com maior clareza o amor 

de seu Pai e lhe ensina a compreender a grandeza de suas obras. 

25 Será possível que depois desses ensinamentos alguém continue esperando que a morte o liberte de 

sua cruz, ou que haja alguém que teme que isso o prive de sua semente? 

26 Tudo vive em Mim, tudo se perpetua em Mim, nada se perde. 

27 Neste momento, eu o procuro em sua casa, pois se você Me procura, eu o procuro. Quero falar 

com vocês, deixem-Me penetrar até o fundo de seus corações e não tentem esconder de Mim nem sua 

tristeza nem suas transgressões. 

28 Tente me ouvir em silêncio, levante seu espírito para seu Pai, então você logo ouvirá Minha voz 

falando com você em uma língua que nunca foi ouvida por você e que ainda assim você é capaz de 

entender como se sempre a tivesse ouvido. 

29 Você não deve se surpreender com isso, pois deve entender que eu sou a "Palavra Universal". Eu 

falo às consciências, falo aos corações, às almas, à razão e aos sentidos, falo em todos os seres, minha voz 

nunca cessa. 

30 Aprenda a Me ouvir e explore Minhas lições. Lembrem-se que eu lhes disse que quem beber da 

água de Minha Palavra nunca mais terá sede. Derramei minha sabedoria sobre toda a existência para que 

você se reunisse ao longo de sua jornada da vida. 

31 Mesmo que não houvesse religiões no mundo, seria suficiente concentrar-se no fundo de seu ser 

para encontrar Minha Presença em seu templo interior. Também lhe digo que seria suficiente observar 

tudo o que a vida lhe apresenta para descobrir nele o livro da sabedoria que lhe mostra continuamente suas 

mais belas páginas e seus mais profundos ensinamentos. 
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32 Você entenderá então que não é apenas que o mundo deve se desviar enquanto carrega o caminho 

certo em seu coração, nem que deve vagar na escuridão da ignorância enquanto vive no meio de tanta luz. 

33 Eu não vim para julgá-lo com o único propósito de julgar todos os pecadores. Vim para julgá-lo, 

mas não sem antes lhe oferecer uma nova oportunidade para libertar sua alma de todas as suas 

transgressões. 

34 Chamo a todos, pois quero me ver cercado por esta grande família, que para Mim é a humanidade, 

a quem tenho dado tanta benevolência e ternura a tal ponto que fiz de Mim mesmo um de seus filhos. 

35 Vocês que tiveram a oportunidade de me ouvir nesta forma, sabem que vieram na hora certa. Não 

cheguei antes ou depois da hora certa, nem chegou muito tarde ou muito cedo. Este é o tempo que tem 

sido prometido ao seu espírito desde os tempos mais distantes, para que nele possa receber a continuação 

de uma instrução que mal começou em tempos anteriores. 

36 Você não poderia voltar para Mim sem antes ter saboreado todos os frutos da vida e desfrutado de 

todos os prazeres. Quão poucos são os seres que souberam permanecer fiéis e puros ao lado do Pai! Eles 

só fizeram Sua vontade. Mas você que repetiu muitas vezes em suas orações: "Senhor, seja feita Tua 

vontade, assim na terra como no céu" - é uma mentira que você sempre agiu de acordo com Minha 

vontade. É porque você viveu de acordo com sua vontade, que é imperfeita, que cometeu erros tão graves, 

que agora você está pagando com grande amargura, doença e dificuldade. Mas vocês não mais imporão 

sua vontade e se submeterão a uma autoridade divina que dirige tudo com sabedoria e justiça. Então você 

não cometerá mais erros e sofrerá por causa deles. 

37 Ore e procure a solidão e o silêncio de seu santuário interior, então nesta oração os sentidos e 

faculdades atualmente adormecidos dentro de seu ser entrarão em manifestação e lhe falarão dos 

ensinamentos passados e dos eventos futuros que hoje estão além do alcance de sua mente. Então você 

aprenderá que deve terminar um trabalho que deixou inacabado em vidas passadas. No tempo presente, o 

homem começa a conhecer-se espiritualmente. Ele já está diante da porta do santuário onde encontrará a 

explicação para todos os mistérios que o cercaram até agora, sem que ele possa explicá-los a si mesmo. 

Mas ai daqueles que, apesar de Meu constante chamado, se mostram surdos ou insensíveis à voz que bate 

incessantemente às portas de seus corações, pois haverá neles um cansaço de vida e uma tristeza até então 

inimaginável. 

38 Ó mulheres deste povo, que ouvem Minha Palavra que toca as cordas mais profundas e nobres de 

vossos corações, vigiem os vossos, mantenham a chama da fé acesa neles, cultivem a virtude, a paz e a 

fraternidade. Dirijo-me a você porque seu coração está mais receptivo à Minha Palavra, embora seu 

espírito seja o mesmo que o de todos os homens. 

39 Farei de vocês todos os discípulos amados que aprendem a corrigir sem ferir ou julgar ninguém - 

aqueles que sabem curar uma ferida sem fazê-la sangrar, que sabem perdoar sem causar humilhação. 

Quando estiverem assim preparados, os enviarei às nações como conselheiros, como mensageiros de paz, 

como anunciadores desta Boa Nova, como discípulos dignos d'Aquele que tanto lhes ensinou. Mas não se 

deve esquecer que o único que pode dar é o Pai, e Ele também é o único que pode devolver à alma tudo o 

que ela perdeu. 

40 Depois de 1950, quando minha manifestação nesta forma tiver terminado, não vou deixá-lo 

sozinho. Continuarei a estar presente de outra forma, de uma maneira mais delicada, e se vocês 

observarem com verdade os ensinamentos que lhes confiei, e vocês se espiritualizarem, sentirão Minha 

Presença ainda mais próxima de vocês. Se vocês tiverem fé, Me verão com seus olhos espirituais, e se 

vocês se unirem como irmãos e irmãs em Meu Trabalho, as pessoas se reunirão a vocês como se reuniram 

neste momento em que Eu me fiz conhecido através de portadores de vozes. 

41 Ninguém poderá arrancar esta semente de seu coração, pois ela passará de uma geração a outra. 

42 Haverá uma luta: Os ímpios e os hipócritas vão apontar para você e persegui-lo porque você segue 

este caminho. Mas nada poderá fazer este povo recuar, porque esta semente, lançada por Mim em seus 

corações, brotará nos momentos de provação, como uma palavra de luz nos lábios de seus filhos. 

43 Assim como o Cristianismo conseguiu tornar minha Doutrina do Amor conhecida nos tempos em 

que as pessoas tinham dificuldade de sentir amor umas pelas outras, também o Espiritismo lutará nesta 

época, numa época em que o materialismo petrificou os corações dos homens. E se naqueles tempos a 

Palavra de Cristo abalou os próprios fundamentos da vida das pessoas, agora também esta luz fará tremer 
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as cordas mais sensíveis de seus corações. Haverá períodos de tempo em que minha semente parecerá ter 

desaparecido. Mas será um sucesso e persistirá no meio de todos os acontecimentos na Terra. 

44 Se alguns conseguirem esconder Minha verdade, outros trabalharão para torná-la conhecida. Se os 

pais ficarem em silêncio, os filhos falarão. Mas Minha Palavra fluirá dos lábios de Meus discípulos, e os 

testemunhos aparecerão em todos os lugares. Mas não exija a experiência do cumprimento de tudo o que 

estou anunciando a vocês no momento. Deixe a semente germinar primeiro, depois deixe a planta dar o 

fruto desejado e, mesmo depois disso, permita que o fruto amadureça. Então vocês verão todas as Minhas 

profecias se tornarem realidade, uma após a outra. Alguns de vocês são diligentes, outros negligentes; mas 

eu lhes digo que todos vocês devem ser pacientes e persistentes. 

45 Se você sabe quanto custa colher um fruto ou uma semente depois de tê-la cultivado, você terá um 

verdadeiro amor por ela. Portanto, quero que minha semente passe por suas mãos para que você possa 

amá-la e reconhecer todo o seu valor. Para ajudá-lo a cumprir sua tarefa, eu o fortaleço para a luta. 

46 O pastor leva amorosamente o rebanho ao obstáculo de seu amor, que é o seio do Senhor para as 

almas. 

47 Avance, minha voz diz a você, não pare no caminho. Ame o tempo como um tesouro precioso, 

use-o no cumprimento dos deveres de seu espírito e naqueles que suas obrigações terrenas lhe impõem. 

Use-o em tudo o que Minha Lei ordena, e a recompensa que você obterá será luz e paz para seu espírito. 

48 Para muitas pessoas desta época, sua expiação na terra está chegando ao fim. Você que ouve estas 

revelações e não sabe se pertence ao número daqueles escolhidos - use até o último momento de sua 

existência, examine-o à luz de sua consciência. Examine as provas que você tem que suportar, pague o 

máximo possível todas as suas dívidas (espirituais), e com esta preparação você obterá um fruto agradável 

que sua alma colherá assim que cruzar o limiar da vida espiritual. 

49 Não pense na morte, para que o desconhecido não se torne para você uma idéia fixa deprimente. 

Lembre-se de que você viverá, e tenha certeza de que quando você contemplar o caminho da esfera 

espiritual, sua alma exclamará com alegria e surpresa: Parece-me como se eu já tivesse estado aqui antes! 

50 Estudem e interpretem corretamente Meus ensinamentos, pois se não o fizessem, cairiam no 

fanatismo como resultado da má prestação que dão aos Meus professores de espiritualização, e como esta 

é a elevação do espírito, não permite erros. 

51 Viver de forma pura, humilde e simples. Cumprir tudo o que é justo no reino humano, assim como 

tudo o que diz respeito ao seu espírito. Retirem de sua vida o supérfluo, o artificial, o prejudicial e, em vez 

disso, refresquem-se com tudo o que é bom em sua existência. 

52 O caminho é tão suave e o peso da cruz é tão leve se você já aprendeu a viver, para que pareça 

fácil para você cumprir seu dever de expiação. Mas para aquele que carrega cargas pesadas e arrasta 

correntes com ele pelo mundo, parece impossível seguir o caminho do Senhor e seguir os passos que Ele 

deixou para trás. 

53 Perceba que o Mestre não está pedindo nada impossível a você. Não estou nem mesmo lhe dizendo 

para transformar sua vida em um instante. Liberte seu coração das coisas materiais, liberte-o do egoísmo, e 

você progredirá no caminho que lhe tracei com gentileza e amor. 

54 Não são os Meus servos que fingem servir-Me com palavras vãs, ostentando conhecimento ou 

julgando as obras de seus semelhantes. Meus servos, Meus discípulos, Meus soldados são aqueles que, 

com uma vida pura, industriosa e útil, semeiam Minha luz em seu caminho e deixam um rastro de virtude 

e exemplos de bem. 

55 Ninguém tem o direito de julgar as ações de seu semelhante, pois se aquele que é puro não o faz - 

por que aquele que tem manchas em seu coração deveria ser autorizado a fazê-lo? 

56 Eu lhe digo isto porque você está sempre ansioso para explorar a semente de seu irmão, esperando 

encontrar falhas nela, para que você possa então mostrar-lhe sua semente e humilhá-lo dizendo-lhe que seu 

trabalho é mais puro e perfeito. 

57 O único Juiz que sabe pesar suas obras é seu Pai que habita no céu. Quando Ele aparece com Sua 

balança, não é aquele que entende mais quem terá maior mérito aos seus olhos, mas aquele que entendeu 

ser irmão de seu semelhante e filho de seu Senhor. 
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58 É necessário que Meu povo apareça entre as nações e dê um exemplo de fraternidade, harmonia, 

caridade e compreensão, como um soldado da paz entre aqueles que mais uma vez abusam dos 

ensinamentos Divinos para brigar, ferir uns aos outros e tirar suas próprias vidas. 

59 Aos meus filhos de todas as associações, igrejas e seitas, falo através de sua consciência. Eu os 

exorto à reconciliação e os inspiro com grandes pensamentos cheios de luz. Mas é essencial que você saiba 

que eu lhes deixo uma mensagem através de você, que deve lhes entregar em Meu nome. 

60 Você deve ser humilde. Você não deve se importar de ficar ofendido. Seja gentil. Humilhações e 

sofrimentos serão infligidos a você. Mas sua palavra, que será minha mensagem, eles não serão capazes de 

banir de suas mentes. Portanto, eu lhes digo: Se alguns permanecerem insensíveis e surdos ao seu 

chamado, outros despertarão de seu longo sono e se disporão a seguir em frente e colocar suas vidas no 

caminho certo da renovação e do arrependimento. 

61 Armem-se de coragem, fé e força para que possam enfrentar a batalha. Mas eu lhe digo: não se 

intimide quando falar com um de seus semelhantes, porque o vê bem vestido ou porque se dirige a ele 

como príncipe, senhor ou ministro. 

62 Tomemos como exemplo Paulo e Pedro, que levantaram suas vozes diante daqueles a quem o 

mundo chamou de mestres. Eles eram grandes em espírito, e mesmo assim não se vangloriaram a ninguém 

de serem senhores; ao contrário, professaram que eram servos. Siga seu exemplo e testemunhe minha 

verdade através do amor de suas obras. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 132  
1 Bem-vindos, vocês que estão começando a sentir dentro de vocês mesmos a chama do amor por 

seu Mestre. Dê as boas-vindas a você que procura adoçar sua vida com a carícia de Minha Palavra. Sejam 

bem-vindos também vocês que duvidam de Minha Presença, pois eu os libertarei de suas dúvidas e isso 

dará lugar a Meu amor. Bem-vindos também a vocês que vêm com o coração triste, pois lhes darei o 

consolo de que precisam. Meu amor abraça a todos vocês. 

2 Quando Me vês recebendo-Te, Tu Me dizes do fundo do teu coração: "Senhor, Eu tenho esperado 

por Ti, Eu já ansiava por Tua vinda, assim como por Tua Palavra amorosa". - Você busca o Reino de 

Deus? Eu o levarei passo a passo até atingir o mais alto nível de perfeição. Muitos que o precederam na 

terra já estão alcançando essa sublimidade. Eles são os espíritos da luz, os mensageiros ou emissários de 

Deus, que vêm invisivelmente aos homens para trazer-lhes mensagens e inspirações. 

3 Ó discípulos, procurem o progresso do espírito, e aprenderão a esclarecer todos aqueles problemas 

cuja solução considerem impossível, embora esteja dentro do âmbito de suas possibilidades. Se você é 

dotado de dons tão altos, por que você quer que 

Eu faço tudo por você? Lembre-se que você deve vir a Mim através de seus méritos, esforços e até mesmo 

sacrifícios. Eu lhe mostro o caminho para progredir no caminho para alcançar o objetivo. 

4 Veja, Minha Palavra é como uma boa semente. Às vezes cai em solo duro, sob pedras e espinhos: é 

o materialismo, a indiferença dos corações nos quais Meu ensinamento não pode germinar. Às vezes uma 

planta está apenas começando a florescer quando uma mão impura vem e a corta. Isto acontece quando o 

coração é guiado por más paixões. Se a semente cair em solo fértil, ela germina com o tempo, floresce e 

estabelece gemas, a perene se estende mais alto a cada dia e dá frutos abundantes. 

5 Vocês às vezes se perguntam: "Por que o Mestre - em vez de escolher Seus servos e discípulos - 

não aceita todos nós que somos todos Seus filhos?" e eu lhes respondo: Eu escolho aqueles para quem é o 

momento certo, como no caso das sementes amadurecidas. Para os outros, deixo algum tempo até que 

atinjam a maturidade plena, para que eu possa servi-los. O mestre age como um bom pescador que 

embarca em seu barco a uma hora adiantada, lança sua rede onde sabe que há peixes em abundância e, 

quando ele a carrega cheia de peixes, permite que os peixes pequenos inúteis escapem pela rede, 

selecionando assim os maiores. Eu sou o pescador de almas que coloca Sua rede para pegar seus corações 

nela. Quantos que foram pegos em Minhas redes do amor voltaram ao mar de suas inquietudes e paixões! 

Eles ainda não podem pertencer aos eleitos que me seguem fiel e renunciativamente. Mas eles se juntarão 

a eles mais tarde. 

6 Eu tento tornar minha voz audível em todas as almas, mas o materialismo das pessoas só lhes 

permite ouvir a voz do mundo e da carne. No entanto, há alguns que Me ouvem, e estes são os aflitos, os 

necessitados, os doentes, os desprezados, aqueles que o mundo não precisa mais e se remeteu ao 

esquecimento porque não têm mais nada a dar. Eles me ouvem muito bem porque sabem que só podem 

esperar algo de mim. O que Minha voz, Minha Palavra pode significar para alguém que encontra tudo o 

que ele deseja no mundo? Este vê apenas sua felicidade material, e se a qualquer momento ouvir Meu 

chamado, ele também me diz, como costuma dizer a um mendigo: "Hoje não tenho nada para lhe dar, 

volte amanhã"! Mas quem conhece este "amanhã"? Quem pode saber quanto tempo vai demorar até que 

uma chamada chegue a ele novamente? Pode ser amanhã, assim como é possível em outra existência. 

Abençoado aquele que esquece seu sofrimento acima da dor dos outros. 

7 Ore, perceba que agora é o momento em que Minha justiça e Minha luz sacudiram todas as forças 

escuras. Este é um momento difícil e perigoso, pois mesmo os seres que habitam nas trevas fingirão ser 

seres de luz entre vocês para seduzi-los, para confundi-los. Eu lhes dou Minha luz para que não se afastem 

do caminho, nem se deixem enganar por aqueles que usam mal Meu nome. 

8 Os enganadores não são apenas seres invisíveis, você também os encontra encarnados em pessoas 

que falam com você de ensinamentos que fingem ser leves, mas que são contrários aos Meus 

ensinamentos. Você não deve escutá-los. Minha Palavra é reconhecida por sua alta espiritualidade, seu 

significado e seu "gosto" divino. Quem conseguir conhecer o 'sabor' de Minha Palavra e se familiarizar 

com ela, não cairá em erro. Eu lhe concedi o direito de investigar e sondar Minha Palavra para que você 

possa conhecê-la de baixo para cima. 
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9 Como eu cuido de vocês como o pastor que cuida de suas ovelhas, quando eu lançar minhas redes 

para salvar suas almas das ondas agitadas do oceano, vocês, por sua vez, rezarão por seus semelhantes e 

sua oração se espalhará como um manto de paz sobre a humanidade. 

10 Agora vocês compreendem que dividi Minha revelação divina em três grandes épocas. 

11 Foi na infância espiritual da humanidade que o Pai lhe deu a Lei e lhe prometeu um Messias que 

lhe abriria as portas para uma nova era. 

12 O Messias era Cristo, que veio ao povo quando eles estavam em sua "juventude espiritual". Ele 

ensinou aos homens uma forma mais elevada de cumprir a lei que eles tinham recebido anteriormente do 

Pai e não sabiam como cumprir. A "Palavra de Deus" falou através dos lábios de Jesus, e é por isso que 

lhes digo que o mundo continuou a ouvir a voz e o mandamento de seu Pai através do ensino do amor do 

Mestre perfeito. 

13 Jesus, por sua vez, ofereceu-se para enviar ao povo o Espírito da verdade, para que ele os fizesse 

compreender tudo o que eles não tinham compreendido de seu ensinamento. 

14 Agora então, amados, esta simples e humilde palavra que vocês estão ouvindo neste momento é a 

voz do Espírito da Verdade, é a luz espiritual de Deus derramada em seu ser para que vocês possam abrir 

seus olhos para a Nova Era. Esta luz que começa a fazer você entender com clareza todas as revelações de 

seu Mestre é a luz de seu Pai, o Espírito Santo, que surpreende a humanidade no auge do desenvolvimento 

espiritual, isto é, à medida que se aproxima da idade adulta, para entender as revelações de Deus. 

15 Em tudo o que esta luz lhes revela, vocês receberão a instrução do Pai, pois "A Palavra" está em 

Mim, e o Espírito Santo é Minha própria Sabedoria. 

16 Esta forma de proclamação através dos portadores da voz humana é apenas a introdução à 

verdadeira conexão espiritual dos seres humanos com seu Criador e Senhor, quando vós, cheios do espírito 

da verdade, falais com vosso Pai de espírito em espírito. 

17 Àqueles que ainda não acreditam em Minha manifestação neste momento, eu digo: Não neguem 

que o Mestre se comunicará novamente com os homens, pois Ele prometeu que voltaria e nenhuma das 

promessas divinas ficou por cumprir. Tampouco deve se distanciar de seu Pai dizendo que é impossível ter 

comunhão com Ele. Na verdade, eu lhes digo que o Senhor sempre esteve em contato com as pessoas de 

várias formas, de acordo com sua maturidade espiritual. 

18 Esta nova era, porque é a da espiritualização, será chamada a do Espírito Santo, pois será 

iluminada pela luz divina que explica tudo e ensina a entender tudo. 

19 A nova era já começou e nunca terminará, pois o auge desta era se casará para a eternidade. 

20 Você ainda não conhece a grandeza e as maravilhas que o tempo da luz lhe promete? Você não se 

alegra com o pensamento de que já está próximo o momento em que o mundo escapará de suas trevas e 

abrirá seus olhos para o novo dia? 

21 As circunstâncias confusas chegarão ao fim, o engano desaparecerá, os mistérios serão dissolvidos, 

e uma luz radiante mas ao mesmo tempo agradável e suave - porque é a do Espírito Divino - dirá às 

pessoas que há muito procuram, duvidam e agonizam: Aqui está a verdade. 

22 Entendam que Cristo interpretou a lei do Pai, e que o ensinamento do Mestre é iluminado pela luz 

do mesmo Pai a quem vocês chamam o Espírito Santo. 

23 Para alcançar esta luz, levantem seus pensamentos, permitam que o espírito seja livre, abram seus 

corações, pois derramarei uma corrente de bênçãos sobre vocês. 

24 Vocês que só hoje vieram à luz de Minha Palavra: Abram suas mãos necessitadas e tomem o pão e 

o vinho de Minha instrução. 

25 As provas passaram por cima de tudo; com algumas foram breves, mas severas, com outras foram 

prolongadas e amargas: momentos, horas, dias e anos de dor terão passado para vocês, e a paz voltará aos 

seus corações. Do Meu Espírito ao seu fluxo Meu bálsamo, Minha força e Minha luz. 

26 Deixem-se envolver pelo Meu brilho para que esqueçam aqui a dor, o pesar, a miséria e as 

lágrimas. Agora é hora de descobrir o tesouro que você carrega escondido dentro de você e deixar de ser 

os párias do mundo. 

27 Não tenham medo, pois não lhes imporei nenhuma tarefa ou responsabilidade até que tenham 

alcançado a paz, a força da alma e a saúde que lhes falta. Assim que você se sentir forte, seu coração Me 

agradecerá e ao mesmo tempo pedirá por um lugar em Minha vinha. 
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28 "Pedi e vos será dado", digo aos doentes, aos necessitados de paz, aos pobres, aos que têm fome e 

sede de justiça, às viúvas, aos órfãos, aos que não têm pessoa amorosa no mundo, em suma, a todos os que 

bebem o cálice da amargura. Mas não me prometa nada em troca de meus benefícios. Permita-me inundá-

lo com Meu amor, mas você tem total liberdade para Me seguir ou para se afastar de Mim. Quem me 

segue ou não, deixo à gratidão de seu coração, sua compreensão, sua consciência. 

29 Não é uma ordem que eu lhe dou, mas você também não deve impor-me condições para me seguir. 

30 O que se deve ter em mente é que para todos que se renovam, que levam uma vida justa e colocam 

uma centelha de virtude em suas obras, os tesouros mais preciosos do espírito estão à sua disposição, tais 

como a paz, a saúde e a luz da sabedoria. 

31 Se você é obediente e manso, você não tem nada a temer. Em Mim você verá apenas amor, justiça 

e bondade sem limites. 

32 Seu medo será justificado se você se desviar. Então, porém, você terá que temer as conseqüências 

de seus atos imperfeitos. 

33 Entre vocês há alguém que me diz: "Senhor, por que me chamou quando sabe que tenho um 

coração muito duro que nunca sentiu caridade por ninguém"? A ele eu digo que deve ser despreocupado, 

pois meu poder é grande e faz jorrar água cristalina até mesmo das rochas. 

34 Perseverem em ouvir Minha Palavra, é a única coisa que peço a vocês. Então, quando menos se 

pensa nisso, a escuridão de sua mente se dissolverá para que a luz possa penetrar; e este coração, como um 

homem morto em seu caixão, ressuscitará, sentindo e amando, como convém a cada filho de Deus. 

35 Aprenda a rezar, diz seu Mestre. Falarei com você em seu quarto silencioso. Falarei com meus 

doentes e os ungirei e os farei sentir o consolo de meu bálsamo de cura divina. Conceder-lhe-ei o que você 

tem esperado há muito tempo. 

36 Aprenda a falar com o médico dos médicos, ó abençoados doentes, pois você ainda deve me 

chamar freqüentemente amanhã quando estiver bem novamente e outras pessoas doentes lhe forem 

confiadas. 

37 Tenha sempre fé para que o milagre se realize, e adquira mérito para que você possa ser sempre 

digno do que pede. 

38 Que méritos pode adquirir uma pessoa doente que é incapaz de qualquer luta? Seus méritos podem 

ser muitos e grandes se ele souber se armar de paciência e submissão, se souber ser humilde diante da 

vontade divina e puder Me abençoar no meio de sua dor, pois seu exemplo iluminará muitos corações que 

habitam na escuridão, que desesperam e se rendem ao vício ou pensam na morte quando um julgamento os 

ataca. Se estas pessoas encontrarem um exemplo de fé, de humildade e de esperança em seu caminho, que 

brota de um coração que também sofre muito porque carrega uma cruz muito pesada, sentirão que seu 

coração foi tocado por um raio de luz. E assim é realmente, já que não conseguiam ouvir a voz de sua 

própria consciência, tinham que receber a luz da consciência enviada a eles por outro ser humano através 

de seu exemplo e de sua fé. 

39 Não cedam, nunca se declarem fracassados, não se curvem ao peso de seus sofrimentos. Tenha 

sempre a lâmpada acesa de sua fé diante de seus olhos. Esta fé e seu amor o salvarão. 

40 Homens que sofrem privações e miséria em silêncio, que dia após dia bebem a taça da humilhação, 

eu abençôo seus passos. Ontem vocês eram senhores e agora são servos; antes, as vestes festivas os 

cobriam e agora a pobreza os envolve. Você mora em um canto miserável do qual se lembra de seu 

passado, e aí derrama suas lágrimas em segredo para que nem sua esposa nem seus filhos possam vê-lo 

chorar. Você se sente covarde nesses momentos e não quer fazer seus entes queridos se desesperarem. Só 

eu conheço esta tristeza, só eu sei secar estas lágrimas. A todos vocês falarei e lhes ensinarei, por toda essa 

dor que acumularam dentro de vocês, posso remover e deixar em seu coração somente aquela luz 

abençoada da experiência. Asseguro-lhes que trarei os melhores mestres daqueles que mais sofreram. 

41 Você deve vir a conhecer Minha Palavra para que possa se recuperar e para que possa ascender à 

verdadeira vida, ó você que está morto de coração e espírito! 

42 A dor derramou todo o seu conteúdo sobre o mundo e se faz sentir de mil formas diferentes. 

43 Em que pressa terrível você vive, humanidade! Que laboriosamente você amassa a massa para o 

pão de cada dia! Portanto, os homens se consomem antes do tempo, as mulheres envelhecem 

prematuramente, as meninas murcham em plena floração e as crianças ficam entorpecidas em tenra idade. 
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44 Uma era de dor, amargura e provações é esta época em que você vive agora. No entanto, eu quero 

que você encontre a paz, que alcance a harmonia, que rejeite a dor. Por isso apareço em espírito e lhe 

envio Minha Palavra que é um orvalho de conforto, cura e paz sobre sua alma. 

45 Ouçam Minha Palavra, que é a Ressurreição e a Vida. Nele você recuperará a fé, a saúde e a 

alegria de lutar e de viver. 

46 Eu lhes dou o amor que está em Mim e que nunca se esgota. Você é parte de Mim mesmo e eu o 

alimento, Minha sombra benéfica o cobre para sempre. Como Pai, eu vos ensinei a dar os primeiros passos 

para o cumprimento de vossa tarefa. Você está aos pés da montanha da perfeição, suba de lá para cima. 

Meu Espírito está no cume aguardando seu retorno. A humanidade seguirá seus passos. Estou fazendo 

meu chamado, estou falando com o pai da família que é nomeado como meu representante e tem a tarefa 

de orientar as almas a ele confiadas; estou falando também com aquele que é governador, para que cada 

um possa agir dentro de Minhas leis e cumprir sua tarefa, superando as provações deste tempo. 

47 Estabeleci o lar desde o início dos tempos, composto pelo homem e pela mulher, e derramei 

sabedoria e amor sobre ele. Impus uma cruz a ambos e um destino perfeito. Os fundamentos desta casa são 

o amor e a compreensão mútua. A liderança pertence ao homem, a reverência e a obediência à mulher. 

Coloquei presentes preciosos em ambos para que possam se aperfeiçoar. E não é minha vontade que esta 

bendita instituição seja mal julgada ou profanada. Apesar das tempestades que assolam e ameaçam todos 

os lugares - esteja vigilante e defenda estes princípios. Construir o futuro da humanidade sobre bases 

firmes. Eu, que estou presente em suas ações, então o abençoarei e multiplicarei sua semente. 

48 Se sua alma não for capaz de captar grandes idéias ou inspirações, reze, prepare-se e eu o 

iluminarei. 

49 Todas as tarefas que eu lhes dou são de grande importância e responsabilidade. Enquanto confio a 

guarda das crianças a alguns, faço de outros líderes espirituais de um grande número de pessoas ou 

governantes de uma nação numerosa. Bem-aventurado aquele que se eleva acima do terreno para buscar 

força e luz de Mim, pois estará em comunhão comigo e eu o apoiarei durante o cumprimento de sua 

missão em todas as suas provas. 

50 Sinta meu calor como Pai, me escute e me entenda. Que aqueles que Me ouvem pela primeira vez 

não pensem que este homem, através de quem Eu lhes dou Minha Palavra, quer que vocês acreditem que 

ele é o Senhor, o Mestre. Não, seus olhos não Me vêem, mas seu espírito Me recebe e em seu coração 

você sente Minha Presença. Falo-vos desde o infinito e é o doce eco de Minha voz que ouvis através 

destes lábios preparados por Mim para que possais ouvir Minha santa Palavra. 

51 Por que existe esta proclamação? Em outro momento, prometi voltar a vir até você. Eu anunciei 

que minha vinda seria quando as guerras seriam desencadeadas, quando a corrupção dos homens teria 

atingido seu auge e quando as pragas se espalhariam pela terra. Além disso, eu dei a entender que minha 

vinda estaria no espírito. A hora do Meu retorno já chegou, a da Minha presença entre vocês é esta, 

quando as guerras sacodem a terra inteira, os lares são destruídos, as virtudes são pisoteadas e a Lei é 

falsificada. Portanto, quando muitos percebem tudo isso, eles se perguntam: "Quando virá Cristo, nosso 

Salvador? Eles não sabem que já estou no mundo preparando a semente que lhes trará luz e paz. Eu mal 

comecei a cumprir minha promessa. 

52 De novo cheguei aos humildes, aos pobres e aos ignorantes, que no entanto têm fome e sede de 

justiça, amor e verdade. E quando este povo simples e desconhecido percebeu que alguém tinha posto os 

olhos neles e que este alguém tinha sido seu Senhor, eles partiram - impulsionados por um poder interior 

muito grande - em busca da Minha Palavra. Veio triste, cansado e doente - em Minha Presença encontrou 

o bálsamo para todos os seus males. Ela veio arrependida de seus pecados, de suas imperfeições e vícios, 

mas quando sentiu o carinho que Meu perdão dá, uma firme resolução de renovação, de correção, surgiu 

nela. Ele sentiu que seu espírito não tinha obras dignas de seu Pai, e recebeu instruções para poder fazer 

grandes obras e milagres. 

53 A vida humana e espiritual eram mistérios que seus pequenos conhecimentos não conseguiam 

entender. Enquanto me escutava aqui, veio a saber a verdade sobre todas as coisas criadas. Se naquele 

tempo o povo israelita esperasse a vinda do Messias como a de um rei poderoso, guerreiro e forte na terra, 

que lhe devolvesse sua liberdade, lhe desse armas para derrotar e humilhar seus opressores, e depois os 

regasse com bens terrenos para torná-los o maior e mais poderoso povo da terra - naquele tempo esse povo 
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não veio para que eu pudesse torná-los ricos no mundo, nem para que eu pudesse torná-los grandes e 

senhores sobre os outros. Estes aqui vieram até Mim para encontrar verdade, salvação e paz. Eu também 

lhes concedi os bens materiais, mas isto foi feito como um acréscimo. 

54 O pão dos pobres neste tempo - embora seja tão amargo - não é tão parecido com o que os 

poderosos, os grandes lordes, os reis comem. 

55 As pessoas, retornem a Mim, comecem a rezar como eu lhes ensinei para que vocês possam sentir 

a paz da Minha vinda. Ore espiritualmente diante de Mim e sinta as frases que lhe ensinei, que são: "Pai 

nosso, que estais no céu, santificado seja o Vosso Nome". Venha a nós o Vosso reino". Quantas vezes 

você pronunciou estas palavras, que são um pedido implícito para a Minha vinda, sem entender o que elas 

dizem, o que elas implicam e, portanto, sem senti-las. Cristo o ensinou a orar elevando seus pensamentos 

ao Pai Celestial, sem que uma imagem ou qualquer forma de adoração se interponha entre o Pai e o filho. 

Desde quando você esqueceu estas instruções? 

56 Ó meu novo povo Israel! Confio este trabalho a você como se fosse uma árvore. Hoje ainda é 

tenro, amanhã será poderoso. Está destinado a dar sombra e frutos ao peregrino cansado e doente. Mas se 

você, que vem das províncias e distritos, das montanhas e aldeias, desejando seus frutos, não se importa, 

esta árvore murchará, seus frutos cairão e ela não dará mais sombra. Chegará o dia em que você voltará a 

ela novamente porque sentirá fome e cansaço da vida, mas quando chegar ao lugar onde a árvore estava, 

não descobrirá mais nenhum vestígio dela porque não sabia como cuidar dela, porque se contentava em 

comer de seus frutos até ter saciado sua fome, e então virou as costas para ela. Esta árvore cresce no 

coração de Meus filhos. Seus frutos são o amor e a misericórdia, sua confiança e gratidão serão a melhor 

irrigação que você pode dar a sua árvore para que ela viva, cresça e dê frutos. 

57 Portanto, aqui estou eu no meio desta humildade, por isso não me voltei para os grandes (deste 

mundo), porque eles tentariam me agradar oferecendo-me tesouros da terra. Lembre-se de que Jesus não 

tinha sequer uma cabana no mundo para nascer naquela época. Era uma gruta simples que lhe dava abrigo, 

e a palha servia de cama. "Meu Reino não é deste mundo", eu lhe disse mais tarde, e eu lhe provei isso 

desde meu nascimento. Um simples éfode cobriu Meu Corpo, que foi molhado muitas vezes pelas 

lágrimas dos pecadores, daqueles que sofreram muito; e a fé daqueles que o tocaram fez verdadeiros 

milagres neles. 

58 Hoje, quando venho a vós em Espírito, digo-vos que o manto que Me cobre e com o qual vos 

cubro é o do Meu Amor somente. Venha a Mim e seque suas lágrimas neste manto abençoado, pois um 

novo milagre brilhará sobre sua fé, a de sua salvação. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 133  
1 Bem-vindos, Meus amados, que vêm para ouvir Minha Palavra. Aqui está o Mestre da 

humanidade. Agora me faço conhecido através destes porta-vozes, assim como em outro tempo falei às 

nações através da boca dos profetas. 

2 Você encontra entre os homens algo maior do que o que seu Deus lhe revelou? - Não. Então por 

que você segue caminhos enganosos quando eu tenho um caminho reto diante de você? Somente eu posso 

lhe revelar o que tem sido segredos para você. Quem mais pode mediar nos conselhos de Deus? Somente 

Minha Luz Divina poderia lhe revelar que sua vida atual lhe foi concedida para expiar transgressões 

passadas que seu coração não conhece. Com este cálice amargo você expia os erros a fim de purificar sua 

alma e alcançar uma evolução ascendente. 

3 Não esqueça que sua existência não está limitada ao seu corpo material. Portanto, quando ela deixa 

de viver, sua alma não morre. Você já esqueceu que a alma é uma semente da eternidade? 

4 Não me limitem também na forma de Jesus. Se você quiser se lembrar de Mim ou refletir sobre 

Minha aparência como ser humano, faça-o recordando Meus ensinamentos, Minhas obras. Compreendei-

me como infinito; reconhecei a primeira prova de amor que vos dei quando me fiz como vós, para que, 

praticando as virtudes que de agora em diante podereis assemelhar-vos a Minha Divindade, emulando 

Meu exemplo. Eu só falo com você desta maneira porque você já é capaz de me entender. 

5 Eu sou todo espírito, mas em todas as minhas obras estou presente. Se você Me procura em tudo o 

que o cerca na Terra - no ar, no espaço, na luz - você Me verá lá. Se você procura Minha presença na 

criação mais insignificante - na folha de uma árvore movida pela brisa, ou na fragrância de uma flor ─ 

você Me encontrará lá, você descobrirá lá o traço de amor com o qual o Criador sela todas as Suas obras. 

Muitas coisas maravilhosas descobriram e criaram sua ciência, mas o homem não fez tudo sozinho, pois 

eu coloquei dentro dele os conceitos fundamentais da vida. O fundamento de tudo está em Meu amor 

paternal. O espírito, por meio da mente humana, é um espelho que reflete a luz e o poder da divindade. 

Quanto mais elevado for o espírito e mais desenvolvida a mente, maiores revelações ela refletirá. Se sua 

ciência lhe deu frutos muito amargos hoje, é porque você só direcionou esta luz para o caminho do Livre-

Arbítrio (ou da arbitrariedade). 

6 Eu não lhe disse que você é uma ovelha desgarrada? Esta é a razão pela qual estou seguindo você, 

para trazê-lo de volta. Se você retornar ao Meu obstáculo no verdadeiro caminho, a harmonia entre você e 

o Pai o levará a dar verdadeiros frutos de vida à humanidade. Por que você deve caminhar sempre por 

caminhos tortuosos, embora a voz de seu Juiz interior nunca se canse de falar com você? Por que você não 

deveria abraçar o bem quando sua alma - sempre que você faz uma boa ação - é inundada de alegria? 

7 Humanidade, eu nunca quis que você estivesse perdido. É injusto que você tenha esta idéia de 

Mim, que você pense que eu criei seres que inevitavelmente devem estar perdidos, que eu tenha designado 

este destino para os filhos de Deus. Entenda que seu destino é diferente - é viver para sempre - e não 

apenas alguns, mas todos, porque vocês são todos Meus filhos. Quando desci ao mundo e me tornei 

homem, foi para mostrar-lhes, através dos exemplos desse sacrifício, o cumprimento da missão que foi 

dada através do Meu 

A divindade foi decretada. Eu lhes digo que este Sangue foi derramado para marcar o caminho para a 

restauração de todos os Meus filhos, e que se algum deles não deveria ter alcançado este benefício, eu me 

tornaria homem novamente para aquele sozinho e daria Meu Sangue para salvá-lo. 

8 Não há justiça tão perfeita quanto a minha. Se hoje você reclama que pessoas inocentes são 

condenadas e que, por outro lado, há alguns culpados sem que a justiça do mundo os tenha punido, não se 

preocupe, mas não os julgue. Lembre-se que tudo tem seu limite, que nada fica escondido de Mim e que, 

além disso, tudo tem um fim na terra. Vão em frente, meus filhos, não se detenham, mas caminhem no 

caminho que Minha Lei traçou para vocês. Diga-me que você me ama, mas não com palavras, mas com 

ações, com obras de amor para seus semelhantes. Não erga altares materiais para Me adorar. Mas se você 

precisa de um altar para inspirá-lo, contemple esta maravilhosa natureza que o cerca e Me ame nele; desta 

forma você virá até Mim. 

9 Amados discípulos, sempre que se aproximarem de Mim, preparados de alma e corpo, receberão 

Minha força e Meu consolo, vossa tristeza partirá e desfrutarão de leite e mel. Deite comigo tudo o que 
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pesa em seu coração e eu decretarei em sua vida como é minha vontade. Quero que todos vocês lutem, que 

ninguém se afrouxe, que sejam diligentes e trabalhem com devoção e obediência, por enquanto é o 

momento do cumprimento e da reparação, e seus implementos só atingirão o esplendor após a luta 

trabalhista. 

10 A humanidade aguarda meus novos discípulos; mas se vocês, que são Meus trabalhadores, 

abandonarem a semente e os implementos agrícolas por medo da opinião do mundo - o que será desta 

humanidade? Você não sentiu a responsabilidade de sua missão? Sua consciência nunca o engana e 

sempre lhe dirá se você cumpriu seu dever. Esta inquietação que você está experimentando é um sinal de 

que você não obedeceu a Meus mandamentos. 

11 Eu lhes dei o dom da paz e vocês não a semearam no coração de seus semelhantes. Você não 

causou impacto com seus pensamentos e orações para aliviar a dor das nações em guerra. Não seja como 

os cegos que conduzem outros cegos; lembre-se que eu lhe disse que você é a luz do mundo. Sua missão 

não será difícil se você tiver amor por esta causa. Se você me mostrar boas intenções, eu o ajudarei. Não 

será necessário que você vá em busca dos doentes, mas você será procurado. Eu os levarei até você, e 

desta forma você poderá cumprir esta abençoada tarefa de consolo. Aqueles que vêm a você serão 

preparados por Mim para que você não encontre corações duros e me diga: "Quão difícil é a tarefa que 

Você me deu, Pai, e quão duros são os campos que eu trabalho". Eu encomendei tudo para que vocês 

possam trabalhar com amor e se aperfeiçoar. 

12 Escolhi você para confiar-lhe esta tarefa porque você me ama e me mostrou sua humildade e 

submissão. Mas não quero que vocês - depois de ter usado vocês como mediadores para derramar Minha 

misericórdia sobre os necessitados - se sintam superiores a seus semelhantes e Me neguem. 

13 Para elevar sua alma, você deve renunciar aos prazeres supérfluos deste mundo. Meu caminho é 

estreito, e é necessário observar e rezar. Mas se vocês Me amam em verdade, não será sacrifício para 

vocês se separarem dessas misérias humanas. Eu fiz sua cruz se iluminar e iluminei aqueles que o cercam 

para que não sejam obstáculos em seu caminho. 

14 Amanhã haverá uma guerra de doutrinas e idéias. Muitos de seus semelhantes, cansados de falsas 

promessas, virão até você em busca da verdade, e se você não estiver preparado, então a presença desses 

homens o intimidará. 

15 Lutar pela salvação dos homens e fazer uso deste tempo, pois 1950 já está se aproximando e então 

não falarei mais através dos porta-vozes. Muitos de vocês Me servirão antes desse ano e outros depois. 

Depois daquele ano, vocês que transmitiram Minha Palavra não mais cairão em êxtase, e vocês que 

deixaram o "mundo espiritual" (espíritos guardiães) se tornar conhecido no tempo presente, obedecerão a 

seus sussurros e se sentirão protegidos a cada momento. Estarei com todos os meus filhos para que vocês 

possam continuar a dar a conhecer meus ensinamentos aos homens. Nesse tempo, seus inimigos se 

esforçarão para destruí-lo e criar obstáculos para o desdobramento de Meu Trabalho. Se discordar, você se 

sentirá enfraquecido. Mas muitos desses perseguidores, quando chegarem a conhecer o significado do 

Meu ensinamento, Me reconhecerão, converterão e levarão Meus ensinamentos a outras nações e países. 

16 Quero que vocês levem esta luz a todos os Meus filhos, os pequenos e os poderosos, para cuidar de 

suas almas que gemem e lhes mostram o caminho, e que vocês, que não foram instruídos, saibam 

interpretar a Minha Vontade perante o mundo. 

17 Cada um deles está no lugar que lhe designei. Não blasfememe aqueles que coloquei diante de 

você como Meus bocais, como os responsáveis pelas multidões, mas antes ajude-os com seus bons 

pensamentos. Se eu os escolhi para dar-lhes uma missão importante, reze por eles para que possam 

cumprir sua difícil tarefa. 

18 Vós, que sofrestes as provações que endureceram vossos corações, podeis agora compreender 

aquele que sofre e pode penetrar na câmara secreta - que é o coração humano - e descobrir o sofrimento ou 

o mal que o aflige, a fim de consolá-lo. 

19 Entendam-me, pessoal, e lembrem-se: se eu fiz minha palavra audível materialmente, foi apenas 

porque eu os amo e quero que vocês saibam Meu desejo de que se amem uns aos outros. 

20 Dê as mãos como prova de amizade, mas faça-o com sinceridade. Como vocês podem ser irmãos e 

irmãs se ainda não entenderam como ser amigos? 
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21 Se você quer que o Pai habite entre vocês, você deve aprender a viver como irmãos e irmãs. Se 

você der este passo no caminho da fraternidade, sua vitória será a união do espírito com o espírito como 

recompensa. Muitos dons espirituais que eu lhes concedi e lhes anuncio: Quando vocês estiverem unidos 

na vontade e no pensamento, eu lhes concederei que se conectem por inspiração com seus irmãos e irmãs 

que vivem além de seu mundo. 

22 Meu trabalho é de luz, minha verdade é clara, e é por isso que eu lhes digo que ninguém pode 

andar na escuridão e afirmar que eu estou lá. 

23 Naquela época, quando eu vivia entre vocês como um ser humano, acontecia muitas vezes que 

durante as noites em que todos estavam descansando, as pessoas me procuravam e me procuravam em 

segredo porque temiam ser descobertos. Eles Me procuraram porque sentiram remorso por terem chorado 

contra Mim e causado ofensa enquanto eu falava às multidões, e seu remorso foi mais forte quando 

perceberam que Minha Palavra havia deixado um presente de paz e luz em seus corações e eu havia 

infundido Meu bálsamo curativo em seus corpos. 

24 Com cabeças arqueadas, eles se encontraram diante de Mim e me disseram: "Mestre, perdoa-nos, 

descobrimos que há verdade em Tua palavra". - Respondi-lhes: "Se vocês descobriram que eu falo apenas 

a verdade - por que se escondem? Você não sai a céu aberto para receber os raios do sol quando ele 

aparece, e quando você tem vergonha disso"? 

25 Aquele que ama a verdade nunca a esconde, nem a nega, nem se envergonha dela. 

26 Digo-lhes isto porque vejo que muitos vêm em segredo para me ouvir, mas mentem sobre onde 

foram e escondem o que ouviram, às vezes até negando que estiveram comigo. De quem você tem 

vergonha? 

27 É necessário que você aprenda a falar de Meu Trabalho e Minha Palavra de tal forma que não dê 

motivos para que as pessoas zombem de você ou apontem para você. Você também deve ser sincero para 

que quando você testemunhar de Mim, o faça com palavras que expressem que elas vêm do coração. Esta 

é a semente que sempre brota porque tem a veracidade que toca o coração e atinge a alma. 

28 Minha mensagem divina, quando a coloco em vocês, deve se transformar em mensagem fraterna. 

Mas para que isto impressione e mova o coração materialista e cético do povo de hoje, deve ser permeado 

com a verdade que lhes revelei. Se você esconder ou esconder algo, você não terá dado um testemunho 

completo do que Minha revelação foi na Terceira Era, e como resultado, você não será acreditado. 

29 Eu provei a vocês que o curativo das trevas pode ser tirado do ignorante ou iludido sem prejudicá-

lo, sem insultá-lo, ofendê-lo ou feri-lo, e por isso quero que vocês façam o mesmo. Eu mesmo lhe provei 

que o amor, o perdão, a paciência e a paciência têm mais poder do que a dureza, as condenações ou o uso 

da força. 

30 Mantenham esta lição, discípulos, e não esqueçam que, se quiserem se intitular corretamente 

irmãos de seus vizinhos, devem ter muita bondade e virtudes para derramar neles. Prometo-lhes que 

quando a luz da fraternidade brilhar na terra, farei sentir minha presença de uma maneira poderosa. 

31 A mente daquele que sabe como se preparar entra em êxtase ao contemplar os ensinamentos 

espirituais inspirados pela palavra do Mestre. O solo de seu 

O coração não tem sido estéril e em breve o trigo dará frutos. 

32 Minha luz rasgou as densas trevas de sua ignorância, seu coração foi agitado para Me amar e sua 

mente brilhou para entender Minha revelação. Esta luz fez você contemplar a glória da vida, as perfeições 

da criação, as maravilhas da natureza e a sabedoria com a qual cada destino foi prefigurado. 

33 Às vezes você me diz: "Mestre, é fácil aprender sua lição, mas difícil de colocá-la em prática". - 

Conseqüentemente, o Mestre o encoraja e, com Seu amor, infunde confiança em você. Então Ele coloca 

testes em sua vida diária, na área de sua capacidade de lidar com a situação. E assim, sem ser notado, você 

começa a praticar os ensinamentos do Mestre. Compreensão, fé e amor é tudo o que você precisa para 

trilhar este caminho. 

34 Lembre-se: Quando vocês chegaram a Minha Presença, e antes de exigir que começassem 

imediatamente a cumprir qualquer tarefa, permiti que Me escutassem para que se saciassem com Minha 

Palavra, que é sabedoria e força, bálsamo e paz. Deixei-o procurar Minha Verdade primeiro até encontrá-

la, deixei-o explorar Minha Obra e penetrar nela o quanto quiser; assim como disse a Thomas para colocar 
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seus dedos na ferida ao Meu lado para que ele pudesse acreditar. Somente assim você será capaz de 

permanecer firme e perseverar na batalha que o espera. 

35 Permiti que vocês ouvissem Minha Palavra inúmeras vezes e se sentissem discípulos durante 

minhas sessões de ensino. Minha Divindade se manifestou e eu permiti que meu "mundo espiritual" desse 

testemunho de sua presença, realizando milagres entre vocês. 

36 Quando vocês entenderem e virem corretamente tudo o que eu lhes concedi, vocês se convencerão 

de que não têm mais fome ou desejo de provas e milagres. 

37 Vocês viram os milagres acontecerem em vocês mesmos ou em seus irmãos e irmãs, e foram esses 

milagres que acenderam a chama de sua fé e construíram um altar de amor em seus corações. 

38 Você tem tudo para que possa praticar Meu ensinamento com a pureza e elevação que você agora 

entende. 

39 Hoje vocês me fazem perguntas constantemente, amanhã serão vocês que responderão às 

perguntas que seus semelhantes lhe fazem. 

40 Difícil e bela é a tarefa que lhe confio. É a cruz do amor sob a qual você entrará em colapso e que 

depois o ressuscitará com sua força. 

41 Quem pode passar por esta vida sem carregar uma cruz? E quem é aquele que a carrega e não 

colapsa, às vezes exausto por seu fardo? 

42 Não esqueça que eu, seu Messias, seu Redentor, também tive minha cruz na terra e tive que cair 

sob seu peso muitas vezes. Mas, em verdade vos digo que a carne pode ser curvada e desabar sob o peso 

da dor, da exaustão e da agonia; mas o espírito não será derrotado, pois depois de cada queda ele se eleva 

mais alto, em cada lamento abençoará seu destino, e mesmo na morte ele se elevará à luz da verdadeira 

vida. 

43 Cristo não desdenhou de assumir Sua cruz. Levando-o sobre os ombros até o Gólgota e expirando 

Sua vida sobre ele, Ele lhe deu o maior exemplo de humildade, e depois Ele estava à direita do Pai. 

44 Essa cruz foi a caneta com a qual escrevi Minha Paixão no coração dos homens. 

45 Ó povo, a quem confiei a missão de ser luz e salvação para a humanidade. Você é um discípulo do 

Três Vezes, que agora, no Terceiro, se tornará Mestre. 

46 Hoje vocês estão unidos e formam congregações, multidões e grupos; amanhã vocês se lançarão 

em caminhos diferentes para testemunhar e ensinar Meu ensinamento. Mas espiritualmente vocês não 

estarão distantes um do outro. 

47 Mesmo que estejam separados por mares e vastas terras, seus corações baterão juntos, unidos pelo 

ideal de cumprir sua missão. 

48 A unificação deste povo virá depois de 1950, e a alegria do Pai será muito grande quando Ele vir a 

fecundação da semente que Ele criou com Sua Palavra, que era como orvalho fértil e que o povo recebeu 

de 1866 a 1950. 

49 Já se aproxima o momento, pessoal, em que vocês devem oferecer os primeiros frutos de sua 

missão a seu Pai Jeová aos pés do novo Monte Sinai. 

50 Quero que naquela hora abençoada vocês apresentem ao Pai aquela unidade que vocês perderam 

em tempos passados e que eu tanto lhes pedi no presente. Não venham a Ele com fanatismo ou idolatria 

em seus corações e o fruto do engano em suas mãos. 

51 Como poderia aquele que adora ídolos descobrir seu erro quando se aproxima de você, pois você 

também adora objetos semelhantes? 

52 Meu amor atencioso torna todos os campos férteis para que a semente da espiritualização possa 

cair sobre eles. 

53 Não temam seu destino, pessoal. Nesta sua tarefa missionária não há escravidão, nem este 

"obstáculo" (comunidade espiritual) é uma prisão, nem as tarefas que eu lhe confiei são correntes. 

54 Bem-aventurados aqueles que, acreditando e de boa vontade, procuram refúgio nesta arca, pois 

serão salvos das tentações deste tempo, serão fortes, pois em sua dor terão o bálsamo curativo, em sua 

pobreza terão o tesouro desta obra, e quando a ingratidão e a calúnia os perseguirem, terão o consolo de 

Minha Palavra de amor. 



U 133 

130 

55 Não lhes peço que façam sacrifícios sobre-humanos. Não pedi ao homem que deixasse de ser 

homem para me seguir, nem pedi à mulher que deixasse de ser homem para cumprir uma tarefa espiritual. 

Eu não separei o marido de sua companheira, nem a removi de seu marido para que ela pudesse me servir, 

nem disse aos pais que eles deveriam deixar seus filhos ou que deveriam desistir de seu trabalho para me 

seguir. 

56 Eu os fiz entender, quando os fiz trabalhadores nesta vinha, que para serem Meus servos não 

devem deixar de ser humanos e que, portanto, devem entender como dar a Deus o que é de Deus e ao 

mundo o que lhe é devido. 

57 Eu só lhe digo para não deixar passar nenhuma das oportunidades que coloco em seu caminho de 

vida para que você possa cumprir a missão de amor que lhe ensinei. 

58 Você descobrirá que seus deveres espirituais e materiais estão interligados, e muitas vezes você 

cumprirá ambas as leis simultaneamente. 

59 Sete etapas espirituais sua alma terá que viajar para alcançar sua perfeição. Hoje, como você vive 

na terra, você não sabe em que degrau da escada do desenvolvimento você se encontra. 

60 Embora eu saiba a resposta a esta pergunta de seu espírito, posso não lhe contar por enquanto. 

61 Trabalhe com grande zelo para que - quando a morte chegar e você fechar os olhos do seu corpo 

para esta vida - sua alma possa se sentir elevada até chegar ao lar que alcançou por seus méritos. 

62 Os discípulos deste trabalho experimentarão no início da morte corporal a facilidade com que os 

laços que ligam a alma e o corpo são rasgados. Não haverá dor nele, porque ele deve deixar o conforto da 

terra. Sua alma não vagará como uma sombra entre os homens, batendo de porta em porta, de coração em 

coração em desejo de luz, de amor e paz. 

63 Observe e ore, veja como em outras nações a guerra semeia desolação em seu caminho, enquanto 

entre vocês Minha Palavra desce cheia de bondade e paz. 

64 Orem pelo mundo, gente. 

65 Vocês, homens, quando retornarem aos seus lares com passos apressados porque querem abraçar 

seu cônjuge ou ver-se nos olhos de seus filhos, e têm alegria em seus corações porque querem dar os frutos 

do trabalho a seus entes queridos - rezem por aqueles homens que estão nos campos da morte e não 

poderão retornar para visitar seus lares porque foram arrasados. 

66 Quando se experimenta algo alegre, não se deve esquecer que, na mesma hora, há muitos que 

choram. 

67 Esposas e mães, quando você se inclina para beijar a testa da criança dormindo docemente no 

berço, pense naquelas mães que antes eram como cotovias e agora perderam seu ninho, companheiro e 

filhos porque a guerra destruiu tudo como um furacão. 

68 Quando você fechar a porta da casa e sentir o calor aconchegante do lar e sua proteção, pense 

também nas mães que procuram um lugar dentro da terra para proteger seus filhos da morte. Pense nas 

crianças pequenas que chamam por seus pais sem receber uma resposta e naquelas que gaguejam apenas 

uma palavra: Pão. 

69 Mas como os homens continuam a se destruir mutuamente, vocês rezarão, e sua oração será como 

um anjo de paz pairando sobre essas nações. 

70 Falei-lhes como Mestre para discípulo e como Pai para filho. Refletir sobre Minha Palavra. 

71 A comunidade que você forma junto com Minha Divindade é como uma árvore poderosa que 

convida o viajante a descansar. Eu sou a raiz e o tronco dessa árvore, e vocês são os galhos espalhados 

cheios de folhagem. Eu o alimento com a seiva, e você recebe vida e força com ela. Pense se você poderia 

viver separado de mim. - Você às vezes me diz que se tornou fraco e que sofre porque os tempos 

mudaram. Mas eu lhe digo que os tempos permaneceram os mesmos; o que mudou foi seu coração, porque 

ele não entendeu como viver e perseverar no amor, na harmonia e na paz, e esta é a causa de sua tristeza. 

72 Minha instrução renova a fé de seu espírito, lhe dá nova força e o ilumina. Minha palavra é água 

cristalina que sacia sua sede e derrama sobre você de forma inesgotável. Eu lhe dou "trigo" em abundância 

para que você possa cultivá-lo no coração de seus semelhantes. Quero que, como eu vos amo, vocês se 

amem uns aos outros e também a vocês mesmos; pois não só vos confiei a orientação e a liderança de 

várias pessoas, mas o primeiro dever que vocês têm para comigo é cuidar de vocês mesmos. Vocês devem 

se amar sabendo que são a imagem viva de seu Criador. 
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73 A colheita que você me oferece até hoje é dor e pouco conhecimento de Minha Lei; no entanto, 

não lhe dei este cálice para beber. Eu lhe disse: Se você semear trigo, você também colherá trigo. Mas é 

preciso cuidar da semente que se semeia. Hoje é tempo de colheita, e cada um colherá sua colheita. Depois 

disso, a terra estará limpa novamente, e o homem começará uma nova vida, e eu estarei muito próximo a 

ele e inspirarei seu coração. Será o reino de paz do qual vos falei muitas coisas, amados discípulos, e para 

o qual estou atualmente preparando todas as almas. 

74 Quero vê-los reunidos em torno de Minha mesa como crianças pequenas, escutando-Me e 

alimentando-se, comungando comigo, e enquanto recebem Meus ensinamentos, tomando resoluções para 

segui-los. Eu quero que você sirva seus semelhantes. Eu os enviarei assim que o amor e a misericórdia 

florescerem em seus corações. Sua vida deve ser como um espelho puro para que seus atos sejam 

refletidos nela e você saiba se fez bem ou se falhou. 

75 O desdobramento das virtudes de Meus discípulos será um incentivo para aqueles através dos 

quais Eu me faço conhecido. A inspiração será abundante, e Minha graça e Meus milagres serão 

derramados sobre os homens. Seus irmãos e irmãs espirituais, bem dispostos por seu equipamento, o 

ajudarão, facilitarão seu caminho e tornarão seu trabalho agradável. Sua influência irá além de sua casa, 

sua região ou sua nação e ajudará outros corações. A bondade tem um poder que você ainda não conhece. 

76 Dei Minha Palavra através da mediação de homens simples e ignorantes. Mas entre aqueles que 

Me escutam estão também os estudiosos, aqueles com mentes treinadas que foram capazes de descobrir a 

Minha essência divina na humildade desta Palavra. Tenho trabalhado seus corações dia após dia para 

torná-los receptivos às Minhas manifestações e o Meu Amor triunfou. Da rocha que me mostrou em seu 

coração, eu fiz um templo no qual você me oferece uma adoração de amor. 

77 Confio Meu Trabalho a você, defenda-o, pois é uma jóia de valor inestimável. Seja vigilante e faça 

com que seja respeitado e compreendido. Nada o fará recuar no caminho. Vá sempre em frente. 

78 Sempre que seu coração tiver sede de amor, levantem-se para Mim. Quando o sofrimento for como 

um fardo pesado, lembre-se de que existe um Pai que o ama e está pronto para confortá-lo. Quando você 

pensa em Mim, você sentirá o medo e a tristeza desaparecerem. Confie seus doentes a Mim e eu os 

curarei. 

79 A árvore da vida espalhou seus ramos para lhe dar descanso e frieza, e seus frutos fizeram seus 

corações amarem. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 134  
1 Trago paz ao seu coração com esta mensagem de amor, pois vi seu santuário aberto e entrei para 

nele habitar. 

2 Cristo fala a vós, o Mestre, e Ele vos lembra de Suas obras na terra, para que possais inspirar-vos 

com Meu exemplo. 

3 Vocês devem usar Minha presença entre vocês, pessoas queridas, pois o tempo que estão vivendo 

atualmente é significativo para sua alma. 

4 Este ser de luz que habita em você sabe que seu trabalho não está terminado, percebe que em 

existências anteriores não aproveitou o tempo que lhe foi concedido, nem as oportunidades que teve para 

alcançar seu progresso espiritual. Portanto, ela sabe que hoje deve fazer um esforço para alcançar a plena 

realização de sua tarefa, bem como o desdobramento de todos os seus dons espirituais. 

5 Foi minha vontade que através deste trabalho vocês conheçam todos os dons e habilidades de seu 

espírito. Comuniquei-lhes meus ensinamentos de amor, concedi-lhes tempo suficiente para desenvolver 

seus dons espirituais e para iluminar o caminho daqueles que caminham na escuridão com a luz de Minha 

verdade. 

6 Eu os fiz entender que este é o momento em que meus escolhidos aparecerão como profetas, 

videntes ou iluminados e anunciarão ao mundo que a Era da Luz chegou. Poucos serão os que sentirão 

nestes anúncios a proximidade do Meu reino que estará pronto para banhar-vos com revelações, dons de 

graça e sabedoria. 

7 Muitos ficarão tão intrigados com o que vêem, sentem e experimentam que eventualmente Me 

perguntarão: "Senhor, o que é isso que meus olhos vêem, o que está acontecendo no mundo e qual é o 

significado de tantas manifestações e sinais estranhos entre os homens"? 

8 Mas aqueles que, por causa de sua descrença, arrogância ou insensibilidade, são incapazes de ver, 

sentir ou ver por intuição as luzes do conhecimento desta era, estarão entre aqueles que chamam as trevas 

de luz e enganam a verdade. 

9 Vocês não pensam que vocês que se regozijaram à luz desta Palavra que encorajou seus corações, 

que são chamados a explicar a razão de tudo isso, a proclamar a Boa Nova e a levar Meu Ensinamento 

através do Livro de Minhas Instruções a todos aqueles que precisam dele? 

10 Eu lhe dei a lei, o guia, o caminho e o conhecimento do que é justo e do que é permitido, para que 

você nunca tropece, para que você não duvide em momentos de conflito, e para que você não contamine o 

que é sagrado. Eu sei que em todos os pontos da Terra vocês verão aparecer homens e mulheres que 

profetizam, que proclamam doutrinas estranhas a todos aqueles que vivem longe do espiritual - homens 

que curam doenças chamadas incuráveis, e que pregam a espiritualização como a única doutrina capaz de 

dar paz ao mundo. 

11 As manifestações de muitas dessas pessoas não serão nem claramente definíveis nem mais 

barulhentas porque lhes faltou a orientação do Mestre. Mas até lá, este povo que tem sido Meus discípulos 

espalhará Minha mensagem em todos os caminhos da Terra. 

12 Muitos terão motivos para se maravilhar de que a Vida Espiritual seja o guia para as obras dos 

homens; há muito tempo os homens fecharam as portas de seus corações à Minha mensagem e às Minhas 

inspirações. Neste banimento voluntário, o ser humano só ouve a voz de sua própria livre vontade, e seu 

caminho de vida só é iluminado pela luz tênue de seu conhecimento material. Mas esta voz é quase sempre 

uma longa lamentação, um soluço ou uma imprecisão, e sua "luz" se manifesta através de sua ciência que, 

em vez de levá-lo para cima, mergulha-o ainda mais profundamente em seu sofrimento. 

13 Aqueles que se levantam após séculos de sono e proclamam a luz da nova era serão os "mortos" 

que se levantam para a Vida Espiritual, tendo sido anteriormente rígidos para a verdadeira vida. Onde 

houver amor, sabedoria e justiça, onde houver inspiração e reinar a bondade, existirá a verdadeira vida. 

Mas onde reina o pecado e o vício governa, onde há contendas, má vontade e ninhos de egoísmo, só a 

morte, a miséria e a escuridão serão encontradas. 

14 Sempre que o homem cai no materialismo, seu trabalho, em vez de ser criativo, é destrutivo. Eles 

então se assemelham a um bando de vermes prontos para roer uma carcaça, enquanto que através de seu 

trabalho criativo eles poderiam se assemelhar a um enxame de abelhas construindo seus favos em perfeita 
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harmonia. O trabalho destas pequenas criaturas consiste na busca de mel que mais tarde adoçará o paladar. 

Mas você: quando você finalmente descobrirá o verdadeiro sabor da vida a fim de dar um ao outro? 

15 Este sabor é formado pelo amor divino - um delicioso néctar que coloquei em cada coração e que 

você não soube compreender ou buscar, e por isso ainda não adoça sua existência. 

16 Hoje a luz do Pai é derramada em abundância sobre cada espírito, para que quando despertar de 

sua letargia possa refletir sobre sua própria experiência, que é um livro rico em sabedoria e em luz, e assim 

tomar consciência da verdade. 

17 As pessoas, prepare-se, pense em sua tarefa, meça sua responsabilidade neste momento tão 

favorável ao despertar espiritual, e esteja pronto para trabalhar em Minha vinha, pois eu o ajudarei no 

cumprimento de sua missão. 

18 Ouço suas petições, suas queixas. Eu quero que você aprenda a conversar com seu Pai. 

19 Não pense que eu vim somente até você: Desci a todos, porque as lamentações desta humanidade 

alcançaram as alturas do céu, como um grito de angústia, como uma inspiração de luz. 

20 Ao receber Minha Palavra nesta forma, você me pergunta interiormente se eu venho como Pai ou 

como Juiz; mas eu lhe digo: Mesmo antes de ouvir Minha primeira palavra neste dia, sua consciência já 

havia denunciado a você cada uma de suas transgressões e também cada uma de suas boas obras. Mas se 

eu fosse julgá-lo com Minha Palavra, por que você tem medo? O meu julgamento não vem do amor que 

tenho por você? 

21 Eu o acordo para que as provas não o apanhem de surpresa e as tempestades e tempestades destes 

tempos não o deixem na escuridão. 

22 Certamente este é um momento de provações, por isso é necessário ser forte e preparado para não 

sucumbir. 

23 A vida na terra sempre foi cheia de provações e expiações pelo homem, mas nunca esta jornada foi 

tão dolorosa como é hoje, nem o cálice foi tão cheio de amargura. 

24 Neste momento, o homem não espera até a idade madura para enfrentar a luta da vida. Quantas 

criaturas já conhecem em sua infância as decepções, o jugo, os golpes, os obstáculos e os fracassos. Posso 

dizer ainda mais: neste tempo, a dor do homem começa antes mesmo de nascer, ou seja, já no ventre de 

sua mãe. 

25 Grande é a expiação dos seres que vêm à Terra neste momento. 

26 Toda a dor que existe no mundo é obra do homem. Há maior perfeição em Minha justiça do que 

permitir que aqueles que semeiam o caminho da vida com espinhos venham e os colham? 

27 Nem todos têm a mesma parte da culpa pelo caos que você está vivendo. Mas aqueles que não são 

os perpetradores da guerra são responsáveis pela paz. 

28 Sede misericordiosos para convosco mesmos e com o vosso próximo. Para que esta misericórdia se 

torne ação, reconheça seus dons através do estudo de Minha Palavra. Pois aquele que ama seu semelhante 

me ama, porque seu semelhante é meu filho muito amado. 

29 Vocês são um povo que estou preparando para a oração, para a difusão de Minha Palavra e para a 

cura. A vida, com sua miséria, labuta e amargura, é como o deserto, mas não habite nele, pois assim você 

não conhecerá a verdadeira paz. 

30 Tenha em mente o exemplo de Israel, referido na história, que teve que vagar por muito tempo 

pelo deserto para se retirar do cativeiro e da idolatria do Egito e, ao mesmo tempo, alcançar uma terra de 

paz e liberdade. 

31 Hoje em dia, toda a humanidade se assemelha a pessoas capturadas pelo Faraó. Credos, doutrinas e 

leis são impostas a ela. A maioria das nações é escrava de outras, mais poderosas. A luta pela vida é dura, 

e o trabalho é feito sob o flagelo da fome e da humilhação. Amargo é o pão que todos os homens comem. 

32 Tudo isso causa um desejo de libertação, de paz, de tomar forma cada vez mais no coração da 

humanidade, a fim de alcançar uma vida melhor. 

33 O rugido da guerra, o sangue humano que é derramado, o egoísmo, o desejo de poder e o ódio que 

dão frutos em mil formas, despertam as pessoas de sua letargia profunda. E se eles se unirem em um único 

ideal de espiritualização, como o povo de Israel unido no Egito sob a inspiração de Moisés - que poder 
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poderia deter esses corações? Nenhum, pois neste desejo será Minha luz, nesta luta será Meu poder, e 

neste ideal estará presente Minhas promessas divinas. 

34 O mundo, para se libertar de suas correntes, precisa de um novo Moisés? A instrução que vos 

trouxe neste tempo é a luz que inspirou Moisés, é palavra de justiça e profecia, é poder que eleva o fraco, o 

tímido, o covarde e o transforma em corajoso, o resoluto e o fervoroso - é lei que conduz e guia no 

caminho da verdade - é ternura divina que vos sustenta nos longos dias de vagabundagem. 

35 Vocês se sentem encorajados por Minha Palavra, pessoal, como se um bálsamo milagroso tivesse 

sido aplicado em suas feridas. Você se sente fortalecido, renovado, cheio de esperança para o amanhã. 

Você não acha que esta mesma mensagem, se a levasse aos povos oprimidos da terra, faria o mesmo 

milagre neles? 

36 Portanto, eu lhes digo que se equipem para que não demorem o tempo em que deverão partir como 

mensageiros desta proclamação. 

37 Quando vos digo para se prepararem, é porque esta Boa Nova deve ser espalhada de tal forma que 

nunca poderá ser uma ocasião para causar dor, conflitos fratricidas ou para que uma única gota de sangue 

seja derramada. 

38 Minha mensagem é convincente, gentil, verdadeira. Ele toca o coração assim como a mente e 

convence o espírito. 

39 Escute-me, estude, pratique e você poderá abrir brechas para a fé, a luz da liberdade e da paz. 

40 Você sabe que estou sempre pronto para lhe dar outro de meus ensinamentos. Hoje vou começar e 

dizer-lhes que o propósito da Minha vinda entre vocês é ensiná-los para que possam realizar sua tarefa 

com pureza. 

41 Certamente esta existência terrena é uma nova etapa para seu espírito, que havia deixado inacabada 

uma obra que lhe havia sido designada; mas agora lhe é dada a oportunidade de avançá-la um pouco no 

caminho da perfeição. 

42 Eu, o Divino Mestre, também tive que voltar ao povo porque Meu Trabalho permanecia 

incompleto naquela época. Alguns negarão esta afirmação e dirão que o trabalho de Jesus estava 

terminado quando Ele morreu na cruz. Mas isto só porque esqueceram que eu anunciei e prometi voltar. 

43 Você, a quem estou revelando estes ensinamentos, compreende que a reencarnação não é 

necessária para Mim, porque está em Meu espírito ser capaz de revelar-Me às pessoas de mil maneiras. 

Nem vim novamente em busca da perfeição de Meu espírito. Se eu venho até você agora, é apenas para lhe 

mostrar o caminho que pode levá-lo até a luz. Lembre-se que os profetas lhe disseram na Primeira Era: é a 

"porta". Além disso, eu não lhe disse, quando estava entre vocês: "Eu sou o Caminho"? Não lhe digo hoje: 

"Eu sou o cume da montanha que você está escalando"? 

44 Eu sempre estive na perfeição. 

45 Alegro-me por saber que você está caminhando em segurança no meu caminho. Amanhã a alegria 

será universal quando todos vocês viverem no Lar Espiritual que há muito esperava a chegada dos filhos 

do Senhor. 

46 Assim falo ao seu espírito porque sei que ele já pode entender este ensinamento, e a ele posso dizer 

que não é uma criança desta terra, que só deve se considerar um convidado aqui neste mundo, pois sua 

verdadeira pátria é espiritual. 

47 Segurem esta palavra em seu verdadeiro sentido, pois de outra forma vocês chegariam à conclusão 

de que Meu ensinamento é contra todo progresso humano, e não seria justo que vocês imputassem tais 

erros a um Pai que só se esforça pela perfeição de Seus filhos nos vários caminhos da vida. 

48 O que Minha justiça persegue irreconciliavelmente é o mal, que assume várias formas no coração 

dos homens e às vezes se manifesta em sentimentos egoístas, em paixões básicas, outras vezes em 

ganância imoderada e até mesmo em ódio. 

49 Discípulos, vocês estudarão o que lhes digo agora em alegoria: a vida é uma árvore, seus ramos 

são inumeráveis, e desses ramos não há dois iguais, mas cada um deles cumpre sua tarefa. Se um fruto 

falhar, ele é derrubado da árvore, e se um ramo crescer, ele é podado. Pois da árvore da vida sairão apenas 

frutos da vida. 

50 Toda ciência que causou o mal, e toda religião que não trouxe luz real, você pode considerar como 

ramos e frutos pelos quais a seiva da árvore da vida não flui mais, porque já estão desligados dela. 
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51 Abençoado é aquele que tem o objetivo elevado de seguir Meu Caminho; abençoado é aquele que 

se esforça para tornar seu espírito grande. Eu recebo aqueles que silenciam suas queixas e pensam apenas 

em receber o orvalho de Minha Palavra - aqueles que não deixam morrer a fé e a esperança em Mim. Com 

Minha Palavra, farei com que todos finalmente cantem os louvores da fé. 

52 Eu vos ensino a espiritualização porque ela vos dará saúde mental e física. Isso fará com que vocês 

se amem e lhes dará força e confiança. 

53 Através d'Aquele que pensa em Mim e Me ama corre o rio da vida, nele está a Minha divina 

revelação. Eu lhe dei vida para que você possa ser misericordioso e manifestar sua capacidade de amar. Eu 

também o dei a vocês para que adquiram sabedoria. A vida é o reflexo de Deus, é o grande testemunho de 

Minha existência. Vivê-lo e desfrutá-lo, mas também compreendê-lo. Você tem gostado muito sem 

entender. Louve a vida, mas deixe sua canção testemunhar a compreensão, a admiração e o amor. Sua 

alma, quando for elevada, cantará um salmo melhor ao Criador. 

54 A vida é um curso sem fim. Para que o espírito se torne grande, sábio, forte e bondoso, é 

necessário que ele viva para sempre. Gente, vocês pensam que eu os visito, mas a verdade é que eu moro 

em vocês. Eu só o procuro nesta forma para me fazer conhecido, para me tornar um pensamento, uma 

palavra e um rosto espiritual, e isto porque você não percebe Minha manifestação interior em seu ser com 

a clareza como o bater de seu coração. Pois para poder sentir minha batida em seu ser, você deve possuir 

sensibilidade. Mas não percam a esperança de conseguir Me sentir, pois a esperança vem da fé, que é luz 

em seu caminho. Ai daquele que perde a fé! A fé é o farol que ilumina o futuro, a fé é o poder que traz 

consigo o que você chama de milagres. O que seria de sua vida se você não tivesse fé em Minha Lei? 

55 Eu lhe dou vida, mas lhe digo: Busquem a luz da fé em seu Deus, fé em vocês mesmos, fé na vida 

e no que é criado. Não duvide da Minha misericórdia em suas vicissitudes de vida. Meu amor é mais forte 

do que suas provas. Ouça-me mais com o espírito do que com o ouvido. Àqueles que se dizem deserdados, 

àqueles que afirmam que nenhuma estrela de felicidade brilha para eles e que são lâmpadas extintas, e 

àqueles que se queixam de que vieram à vida apenas para derramar lágrimas, digo: vocês já resolveram 

esquecer-se por um momento para trazer conforto ao seu próximo? - Certamente não, pois aquele que 

pratica a misericórdia faz o mesmo a si mesmo. Chamei neste tempo aqueles que não têm nada para dar ao 

mundo. 

56 Ame e dê abnegadamente e logo você verá a justa recompensa. Bata à Minha porta e Minha voz 

lhe responderá. Todos vocês podem se levantar novamente, mesmo quando tiverem caído muito baixo, 

mesmo quando estiverem cobertos de lama. O povo corrupto de hoje será o povo do bem amanhã. Em suas 

ruínas construirei Meu templo, mas o homem me ajudará a reconstruí-lo. Aqui está, entre na vida real. É 

como um reino no qual tudo está ao seu alcance, desde o celestial até o menor no material. 

57 Acabar com a dor. A vida que eu criei não é dolorosa. O sofrimento surge da desobediência e das 

transgressões dos filhos de Deus. A dor é característica desta vida que os homens criaram em sua 

perturbação moral. Levante seus olhos e descubra a beleza de Minhas obras. Preparem-se interiormente 

para ouvir o concerto divino, não se excluam desta festa. Se vocês se isolarem, como poderiam 

compartilhar desta felicidade? Você viveria triste, atormentado e doente. 

58 Quero que vocês sejam notas harmoniosas no concerto universal, que entendam que emergiram da 

fonte da vida, que sintam que em todas as consciências existe a Minha luz. Quando você alcançará a 

maturidade total na qual você pode me dizer: "Pai, submete meu espírito ao Teu, assim como minha 

vontade e minha vida". Perceba que você não poderá dizer isto enquanto seus sentidos estiverem doentes e 

seu espírito estiver egoisticamente separado do caminho certo. Você vive sob o tormento de doenças ou 

sob o medo de contraí-las. Mas o que é uma doença do corpo comparada a uma transgressão da alma? - 

Nada, se for capaz de se levantar, pois em Minha misericórdia vocês sempre encontrarão ajuda. 

59 Assim como o sangue flui através de suas veias e anima todo o corpo, assim o poder de Deus 

permeia sua alma como uma corrente vital. Não há motivo para estar doente se você cumprir a lei. A vida 

é saúde, alegria, felicidade, harmonia. Se você está doente, não pode ser um depositário de bens divinos. 

Vocês, mentalidades, corações ou corpos doentes, diz o Mestre a vocês: Peça a sua alma, que é a criança 

do Todo-Poderoso, para voltar ao caminho certo, para curar suas enfermidades e para ajudá-lo em suas 

fraquezas. 
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60 O que poderia o Pai recusar Seu filho quando ele se aproxima espiritualmente para pedir algo por 

seu corpo, a pequena e frágil criatura material? Assim eu vos ensino a pedir; mas quando se trata de dar, 

eu vos digo: Distribuir e dar. Distribuir o material e dar amor. De que lhe serviria dar a parte material se 

você não colocasse amor nela? Como lhe pareceu difícil administrar os bens que você possui no mundo de 

uma maneira correta. Alguns querem ter tudo apenas para si, outros que têm demais não sentem o dever de 

compartilhá-lo com outros. 

61 Eu lhe revelo uma fonte de saúde que está dentro de você, dentro de sua alma, para que você possa 

recorrer a ela quando for necessário. Se você souber buscá-la, encontrará suas águas. Não quero um 

mundo arruinado e triste, um povo que, por ignorância do que possui, me fala continuamente com medo e 

me suplica com desespero. Quero um mundo que esteja consciente do quanto ele é e do quanto possui. 

62 Agora alguns pensam: Mas se o homem estivesse sempre saudável - como ele morreria? A isto lhe 

respondo que não é necessário que seu corpo esteja doente para que ele deixe de viver. Basta que o 

coração pare quando a hora chegar para que ele deixe de existir. 

63 A luz do Meu Espírito derrama em você para que você possa se levantar. Nesta Terceira Era, eu 

procuro os perdidos para que me sirvam. Eu sou o Libertador de almas, que vos liberta de vossa 

escravidão. Eu transformo os rebeldes em servos dedicados e humildes. Então eu digo a eles: Observe, 

para não se surpreender com os rumores e tentações que o levam de novo à destruição. 

64 Aquele que conheceu a sujeira e o mundo inferior e foi capaz de se libertar dela está preparado 

para ir lá em busca daqueles que ainda estão perdidos. Ninguém é mais qualificado do que ele para 

convencer com sua palavra, que é a luz da experiência. Quando vocês se tornarão pescadores de corações e 

libertadores de almas? Quando você vai caminhar firmemente no caminho que preparei para você? 

65 Dê sem condições, não condene a casa de seu semelhante, mas olhe para sua própria casa para que, 

se a achar suja, limpe-a e torne-a digna de Me receber. Não olhe se sua despensa está cheia ou vazia, ou se 

seu corpo está coberto de trajes festivos ou trapos. Que o Meu amor apague todos aqueles vícios que 

possam diminuir a luz que você está para refletir. 

66 Vede que eu desça da Morada da Perfeição à vossa morada para mostrar-vos a glória da Vida 

Espiritual, para revelar-vos uma lição que vos ensinará a conhecer-vos a vós mesmos, a conhecer vosso 

Criador e a conhecer vosso destino. 

67 O Pai não quer que seus filhos chorem, embora Ele tenha dito: "Bem-aventurados os que choram". 

Minha Lei não ensina a chorar, mas a maneira de evitar a dor. Se me agradasse vê-lo sofrer, eu não viria 

até você como médico, nem colocaria meu bálsamo curativo em cada ferida. Aquele que carrega sua cruz 

de sofrimento com mansidão me agrada porque me toma como seu exemplo. Mas daquele que em seu 

fanatismo religioso e ignorância atormenta e mortifica seu corpo, eu recebo sua boa intenção, que é 

purificar-se ou tentar imitar-me em meu sofrimento, mas a ação que eu não aprovo. 

68 Basta que você esvazie pacientemente o copo que a vida lhe oferece todos os dias e que, superando 

sua própria tristeza, você tenha força suficiente para pensar no próximo e fazer o melhor que puder para 

cumprir sua tarefa. 

69 Você não mais se queixa do sofrimento; recebeu o dom do Meu amor e se deleitou com a Minha 

palavra. Conheça-a por sua essência divina e pela preparação do portador de voz, pela bondade e firmeza 

de sua voz. Então deixe seu espírito vagar por regiões que só ele pode alcançar, que ali ele pode se saturar 

de luz, enquanto sua mente permanece arrebatada e o coração bate em admiração e amor. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 135  
1 Venho cheio de amor e armado com paciência para me fazer entender por todos. Encontre conforto 

em mim. Coma e beba para saciar sua sede de retidão. Quero que aquele que é mal compreendido pelos 

homens se sinta compreendido por Mim, e aquele que sentiu sua mão vazia quando foi embora, tendo Me 

ouvido, sinta que carrega consigo presentes. que aquele que entrou em Minha Presença com remorso em 

sua alma, enquanto me escutava, sente-se aliviado de tudo isso e pode levantar o rosto como aquela 

adúltera na Segunda Era quando lhe disse: "onde estão aqueles que te perseguem? Eu vos perdoo, ide em 

paz e não pequeis mais". 

2 Eu sou o Juiz Divino que nunca proferiu uma sentença mais pesada do que a transgressão. Quantos 

dos que se acusam diante de mim eu acho limpo. Quantos, por outro lado, trombetavam sua limpeza, e eu 

os considero corruptos e culpados. 

3 Quão injusta é a justiça humana! Quantas vítimas de juízes maus expiam pelos crimes de outras 

pessoas! Quantas pessoas inocentes viram as grades da prisão fechar diante de seus olhos, enquanto o 

culpado caminha livre, carregando invisivelmente seu fardo de roubos e crimes. 

4 Espiritualmente, seu mundo é imperfeito. Você deve ajudá-la a melhorar. 

5 O mundo material, o planeta, não está próximo de sua dissolução, mas o fim deste mundo de erros 

e pecados, de escuridão e má ciência, será trazido pela luz de Minha Doutrina, e sobre suas ruínas 

construirei um novo mundo de progresso e paz. 

6 Sua tarefa como trabalhador não terminará em 1950. Pelo contrário, é precisamente então que você 

deixará gradualmente de ser aluno e se tornará professor que, com a palavra do amor, conduzirá as pessoas 

para o caminho da luz. 

7 Grandes legiões espirituais estão apenas esperando por esta purificação entre os homens para 

encarnar e habitar mais uma vez na terra. Eles têm uma grande missão e estão esperando que você lhes dê 

seu lugar para que eles possam ocupá-la. 

8 Explicarei meus ensinamentos a vocês, tornando minha palavra materialmente audível, para que 

vocês entendam quem são. 

9 Nunca se deixem intimidar pelo fardo da responsabilidade que lhes impus; o fardo do pecado pesa 

mais pesado. Mais doloroso é o abismo com sua escuridão do que a luz presente no cume da montanha 

onde o Mestre habita. Mais uma vez lhes digo que "o jugo de Jesus é fácil". 

10 Eu o chamei Israel porque há uma missão de paz em seu espírito, um destino de harmonia 

espiritual com toda a humanidade. Pois você é o primogênito, porque não nasceu apenas de Jacó, seu 

acordo vai além dele, mesmo além de Abraão. Seu ponto de partida (como ser espiritual) é mesmo antes 

do tempo em que enviei o primeiro homem à Terra, que fundou uma família da qual escolhi a semente 

para formar Meu povo, forte na fé, na obediência e no amor ao Deus invisível. Assim o preparei e o 

abençoei, e foi como um farol no meio da humanidade. 

11 Nada lhe faltou para cumprir seu destino, e mesmo assim você viu outros povos se elevarem mais 

alto do que você, que posteriormente o humilharam com cadeias de escravidão. 

12 Eles eram povos superiores aos seus? Nem no material nem no espiritual eram superiores a você, a 

quem o Pai havia derramado os preciosos dons de inspiração, verdade, beleza, amor, saúde e força. Eu os 

preparei para que fossem como um espelho de Meu amor por todas as coisas criadas, nas quais a 

humanidade pudesse Me contemplar, e como uma fonte de água cristalina, na qual aqueles sedentos de 

verdade saciariam sua sede. 

13 No entanto - eventualmente, seres humanos - vocês se tornaram fracos, e em seu declínio foram 

subjugados por outros povos. 

14 Neste tempo eu o procuro e estou muito próximo de você. Lembro-vos de Minha Lei e desperto 

vosso espírito para que ele ouça a voz da consciência, e digo a vossos corações: Despertai, as correntes 

que vos pesaram foram quebradas pela morte, e hoje a vida vos devolveu vossa liberdade. Foi para isso 

que eu vim até você na Terceira Era. 

15 Não pense que somente no seio do povo de Israel houve profetas, precursores e espíritos de luz. Eu 

também enviei alguns deles a outros povos, mas o povo os considerava deuses e não emissários e criava 

religiões e cultos a partir de seus ensinamentos. 
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16 O povo de Israel não entendia a missão que tinha para com outros povos e dormia em um lugar de 

descanso de bênçãos e dons de graça. O Pai havia formado uma família perfeita, na qual uma tribo tinha a 

tarefa de defender o povo e manter a paz; outra cultivava a terra; outra tribo consistia de pescadores e 

marinheiros. A outra foi confiada a prática espiritual do culto, e assim sucessivamente cada uma das doze 

tribos que formaram o povo se dedicou a uma tarefa diferente, que juntos produziram um exemplo de 

harmonia. Mas, em verdade vos digo, os dons espirituais que possuístes naqueles tempos passados ainda 

possuíeis. 

17 Reconheçam entre vocês os profetas, vejam homens, mulheres, idosos e até crianças 

testemunharem a Minha verdade com suas revelações. Você possui a elevação espiritual para rezar, a 

autoridade para que as forças da natureza o escutem e lhe obedeçam, das quais você tem um exemplo em 

Noé que conquistou as águas; de Josué, a quem vocês atribuem que ele parou o curso do sol - ao qual eu 

lhes digo que as estrelas nunca pararam seu curso, e que foi Minha Luz Divina, como um sol radiante, que 

prolongou o dia e escondeu a noite para que o povo pudesse obter a vitória, enquanto o universo continuou 

seu curso sem se desviar de suas leis de harmonia. 

18 Moisés também tinha poder sobre as forças da natureza, e as águas, os ventos, as rochas obedeciam 

à sua voz. Eu confiei esta natureza ao homem para que ele pudesse fazer uso dela; mas ele perturbou a 

ordem da criação e se tornou escravo da natureza, na qual muitas vezes buscou seu Deus. 

19 Na Segunda Era dei-lhes outra lição sobre estes ensinamentos quando acalmei a tempestade 

estendendo minha mão, também quando andei sobre a água, ou quando ressuscitei os mortos. Os milagres 

que fiz então foram feitos para salvar os perdidos, para transformar as trevas em luz e o ódio em amor. Eu 

não queria espantar as pessoas por tais atos ou despertar com elas seu espanto, o que só teria servido à 

admiração da mente, como alguns que se deixaram admirar pelas pessoas como seres superiores, 

realizando milagres aparentes e que no entanto são incapazes de converter um pecador. Não vim para 

ensinar-lhe conhecimentos inúteis ou desconcertantes: Eu lhe revelei minha existência e a razão da sua. Eu 

vos revelei o segredo de que o poder que dá vida e anima tudo é o amor; é o poder primordial do qual 

todos os seres surgiram. 

20 Perceba que você nasce do amor, existe através do amor, recebe o perdão através do amor e estará 

na eternidade através do amor. 

21 Preparem-se para que - quando Minha Palavra terminar - vocês vão para as diversas nações da 

Terra, onde encontrarão povos cujas origens se perderam nos tempos antigos e cujos habitantes praticam 

cultos e ciências nas quais o mundo espiritual se revelou. Lá você ouvirá falar de transformações, de sinais 

e maravilhas que o surpreenderão. 

22 Você estará então armado, pois terá que suportar grandes provações. Você se sentirá 

temporariamente confuso quando, no círculo dessas pessoas, você experimentar como elas se conectam 

com o mundo espiritual e fazem milagres que você não poderia ter realizado. Quando eles lhe 

apresentarem escritos que contenham sua história, suas leis e mandamentos, você deve abrir seus olhos 

para que não se confunda com o milagre material, com a experiência surpreendente, mas também para que 

você possa admirá-los e tomá-los como exemplo em tudo o que sua consciência e intuição lhe dizem que 

contém a verdade. 

23 Você também encontrará neles a ânsia de encontrar o caminho que leva à perfeição - um anseio de 

eternidade. 

24 Outros você encontrará em seu arrebatamento espiritual, do qual fizeram um culto arrebatador. São 

como plantas parasitárias porque não cumprem as leis de amor comandadas por Deus nem satisfazem os 

deveres da terra. Estes ensinamentos não devem se espalhar para outras terras, pois a verdadeira 

espiritualização eliminará o fanatismo e o arrebatamento. 

25 Ensinei-lhes desde os primeiros tempos uma lei que é só para o espírito e para a matéria. Lembre-

se que em certa ocasião eu disse: "Dai a Deus as coisas que são de Deus, e a César as coisas que são de 

César". 

26 Muitos ficarão surpresos e até mesmo julgarão você mal quando ouvirem que você, como meus 

discípulos, segue a lei do trabalho material, quando virem que você tem cônjuges, que você tem filhos e 

família, que você sabe apreciar a contemplação e os frutos da natureza, que você ama como uma mãe. 

Então eles lhe perguntarão: Por que - se você é servo do Senhor - você não vive apenas na meditação do 



U 135 

139 

espiritual? Você também encontrará aqueles que possuem o dom da profecia, e você ficará maravilhado 

com isso; pois de fato há espíritos avançados entre eles. 

27 Preparem-se, quando forem postos à prova, falarei através de sua mediação, e se, além disso, esta 

preparação for limpa, simples e pura, vocês experimentarão Meus milagres. 

28 Agora estou falando àqueles que devem cumprir sua missão como apóstolos e profetas em outros 

países, para que não se vanglorie da missão que lhes confiei. Estes não devem causar agitação através da 

luta contra comunidades religiosas ou credos. Outros serão os que despertarão indignação contra você sem 

perceber que estarão ajudando você a difundir Minha Doutrina despertando a curiosidade de muitos, que 

se transformarão posteriormente em fé. 

29 Para alguns, a existência atual será sua última encarnação. É hora de você se preparar para a 

viagem ao além. Encha seu celeiro com boas sementes, para que possa seguir com passo firme o chamado 

ao vale espiritual que lhe envio, que o espera e do qual ninguém pode escapar. 

30 A cada um de vocês foi designado um número de almas para ajudá-los a levantar e conduzi-los no 

caminho da Minha verdade. Nenhum pode chegar sem os que lhe foram confiados, pois então ele não seria 

recebido. 

31 Lutar e trabalhar, ter prazer em aprender e ensinar. Eu faço os campos férteis e removo todas as 

ervas daninhas deles para que meus semeadores possam encontrá-los preparados por Minha misericórdia. 

32 Então um caminho se abrirá diante de seus olhos através de um deserto, oferecendo-lhe seus oásis, 

e longe no horizonte uma silhueta brilhante da Terra Prometida, cujas portas abertas o convidarão a entrar 

junto com aqueles que lhe foram confiados e com as multidões de povos que não somente amarão o 

mesmo Deus, mas que também praticarão o mesmo culto espiritual a Deus. 

33 Converta com sua oração os seres na escuridão que lutam e lutam como exércitos enquanto você 

dorme. Esteja ciente de que ao seu redor e acima de você um mundo desconhecido paira e agita, onde a luz 

luta contra as trevas em uma guerra cujo rugido e influência confunde seu mundo, seu coração e sua 

mente. 

34 Portanto, a paz e a tranqüilidade fugiram do coração dos homens; mas abençoado é aquele que 

sente essa batalha e reza, pois ele continuará bem. 

35 Aqueles que tomam o julgamento deste tempo como meras coincidências não sabem que serão 

abandonados à morte, pragas, pestilências e fome. 

36 Descansem em terra segura. Fique sob a sombra desta palmeira e escute Minha Palavra para que 

você possa ser curado de todos os seus males e recuperar suas forças para continuar a viagem. 

37 Você não precisa me dizer o que está em sua mente, nem de onde você vem, pois eu sei tudo isso. 

Sei que sua alma se aproxima do Pai depois de ter triunfado na difícil batalha que passou para se desviar 

do caminho errado - que você vem buscar ajuda e força de Mim para não desesperar. Quando você estava 

perto de perder o ânimo, quando suas forças já estavam se esgotando, você se voltou para Mim em 

pensamento para pedir-me ajuda, e eu imediatamente respondi e o convidei a vir a este oásis de paz para 

que você pudesse encontrar descanso através da infinita misericórdia de seu Pai. 

38 Quantas revelações você já entendeu desde que ouviu esta palavra pela primeira vez! Através deles 

você entendeu que a alma não se aperfeiçoa em um dia, nem em um ano, nem em uma vida; pois, sendo de 

natureza eterna, seu caminho de desenvolvimento deve corresponder à alta recompensa que a espera. 

39 Você aprendeu a distinguir entre a voz da consciência, que sempre fala da lei, do amor, do bem, da 

retidão e da pureza, e aquela outra voz que vem dos sentidos da carne ou das paixões do coração e que 

nem sempre inspira o bem. 

40 Vocês já sabem que têm armas para se defender e sabem quais são elas. Você também sabe qual é 

o escudo que o protege, e começa a fazer uso da oração, da fé, dos bons pensamentos, do poder da 

vontade. 

41 Você aprendeu a dar o lugar certo na vida aos vários componentes de valor que compõem seu ser. 

Você sabe que o essencial é o espírito e que depois dele - mas ocupando um lugar digno no ser humano - 

estão os sentimentos, a mente (ou seja, a alma) e as necessidades físicas. 

42 Agora você entende que a verdadeira espiritualização no homem não consiste em se afastar da 

carne ou em estimular o material, mas em harmonizar sua vida com toda a Criação; no entanto - para que o 

espírito alcance esta harmonia, é necessário que ele sempre lidere o caminho, que ele esteja acima do 
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humano, que ele seja o guia. Se não for assim, então o espírito não é livre e se torna escravo da carne ou o 

inimigo dela. 

43 Você sabe que do meu jeito você não pode fingir amor, pureza e conhecimento, porque você sente 

um olhar que vê tudo e julga tudo. 

44 Hoje você sabe que suas virtudes e obras devem ser verdadeiras e inspiradas pelo amor a seus 

semelhantes para que seus méritos sejam reais. 

45 Não tenha medo quando eu falar com você desta maneira. Digo-lhes novamente que não exijo de 

vocês a mais alta perfeição, mas um esforço constante para alcançá-la. 

46 Se você está sofrendo hoje, se está passando por uma dura prova, se está no leito da dor, você sabe 

que esse cálice de sofrimento o purifica e renova, que essa dor o faz expiar algum mal, que é uma lição 

sábia - então você a bebe com paciência e se rende. 

47 Vocês aprenderam a entender que estou atualmente construindo um templo em cada um de vocês, 

e não ousam mais destruir o que foi construído; pelo contrário, tentam me ajudar neste trabalho. 

48 Você entendeu que não é diante dos homens que você deve adquirir mérito para receber elogios ou 

recompensas deles, mas diante de seu Pai, que é o único capaz de avaliar suas obras. 

49 Por mais que suas paixões tenham se enraizado, quando você tiver entendido todas essas 

explicações, elas devem trazer uma submissão da carne ao espírito, que será um começo para aquela 

harmonia e aquela ordem que deve existir no homem para ser uma criança digna de Mim. 

50 De seu presente depende o futuro de muitas pessoas, pessoas queridas, não duvidem por um 

momento. Portanto, quando pensarem nesta verdade, despojem-se do último vestígio de egoísmo e tragam 

paz, unidade, moralidade e espiritualidade para o amanhã. 

51 Não duvide que você pode realizar este trabalho no mundo, pois não é a primeira vez que eu lhe 

confio minha semente à sua maneira. A prova é que eu falo com você desta maneira e você Me entende. 

52 Esta é a continuação de Meus ensinamentos, mas não é o fim deste planeta. O mundo continuará 

girando no espaço; as almas ainda virão à Terra para encarnar e cumprir seu destino. Os seres humanos 

continuarão a povoar a Terra; somente o modo de vida mudará. 

53 As transformações que a vida humana sofrerá serão tão grandes que lhe parecerão como se um 

mundo estivesse terminando e outro nascendo. Assim como em todos os tempos a vida dos homens foi 

dividida em épocas ou idades, e cada uma delas se distinguiu por algo - seja por suas descobertas, pelas 

revelações divinas que recebeu, por seu desenvolvimento no sentido do belo, que é chamado de arte, ou 

por sua ciência - assim, o tempo que está começando, a era que já está emergindo como uma nova aurora, 

será marcada pelo desdobramento dos dons do espírito, aquele lado de seu ser que vocês deveriam ter 

cultivado para se poupar de tantos males, e que vocês sempre adiaram para mais tarde. 

54 Você não acredita que a vida humana pode ser completamente transformada, a espiritualidade 

desdobrada, os dons do espírito cultivado e a lei restaurada, que neste mundo é ditada pela consciência? 

55 Oh, se você soubesse o quanto seu espírito se mantém dentro de si mesmo! Mas vocês não sabem 

que, apesar dos milênios que têm vivido no mundo, pois em seu egoísmo - que é o amor por vocês 

mesmos - somente a ciência a serviço de cada indivíduo tem sido importante para vocês. 

56 Serei eu quem vos revelará as virtudes, os dons, as belezas, o poder e todas as maravilhas que estão 

escondidas em vosso espírito. Este é o momento oportuno, agora que você está colhendo os últimos frutos 

de um mundo ou de uma vida que está chegando ao fim. 

57 Logo todas as nações compreenderão que Deus lhes falou em todas as épocas, que as revelações 

divinas foram a escada que o Senhor baixou para os homens para que eles pudessem ascender a Ele. 

58 Este novo tempo, alguns chamarão o tempo da luz, outros a era do Espírito Santo e outros ainda o 

tempo da verdade. Mas eu lhes digo que será a hora da elevação espiritual, da recuperação espiritual, da 

reivindicação. 

59 Esta é a época que há muito desejava viver no coração do homem e que tem sido constantemente 

combatida e destruída por ele mesmo. Um tempo cujo brilho é visto por todos e sob cuja luz todos os 

filhos do Senhor se unem - não em uma comunidade religiosa de pessoas que recebem uns e rejeitam 

outros, que proclamam sua própria verdade e a negam a outros, que usam indignamente as armas para se 

afirmarem, ou que dão as trevas em vez da luz. 
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60 Quando chegar a hora de vocês partirem para compartilhar as boas novas, vocês devem pregar a 

paz, o amor, a misericórdia, a unidade e a fraternidade com ações. Se, no caminho, você se deparar com 

outros que devem pregar a mesma coisa hipocritamente e apenas a fingir, exponha a mentira deles por suas 

obras. Mas se ao invés disso você descobrir que eles pregam a verdade, o amor e a misericórdia através do 

exemplo, una-se a eles espiritualmente, pois a luta deles também será sua. 

61 Não posso deixar de lhe dizer: se você é desonesto, despreparado e indigno para realizar este 

trabalho, e deve ver que outros se propuseram a lutar com a sinceridade necessária, não obstrua seu 

caminho, pois então sua responsabilidade seria duas vezes maior. 

62 Eu vos falo de tudo, discípulos, para que nada vos surpreenda, e quando se lançam nesta luta, 

sabem realmente despertar no coração o ideal da elevação espiritual. 

63 Esta terra, que sempre enviou sua colheita de almas doentes, cansadas, perturbadas, confusas ou 

com pouco progresso para o além, imediatamente Me oferecerá colheitas dignas do Meu amor por vocês. 

64 A doença e a dor serão gradualmente banidas de suas vidas e, à medida que você viver uma 

existência saudável e elevada, a morte o encontrará preparado em sua vinda para a viagem para o lar 

espiritual. 

65 Quem poderia se surpreender ou se perder ao entrar na morada desconhecida, se já lhe foi 

mostrado nesta vida por seu Mestre nos momentos de oração, meditação, sonho ou inspiração? 

66 Atualmente, tanta paz e tanto bem-estar material e espiritual lhe parecem inatingíveis porque você 

vê toda a confusão que o cerca - uma confusão que está sempre aumentando em todos os campos da vida 

humana. Mas a partir de agora, quando esta noite tempestuosa troveja a luz do novo amanhecer, a mesma 

terra sentirá que seus novos habitantes estão semeando a verdadeira vida com obras nobres que restaurarão 

e reconstruirão, e que os destruidores e profanadores, assim como os ímpios, já estão partindo para 

encontrar sua purificação. 

67 Pessoal, neste dia vos revelei algo dos planos divinos do Pai para vós. Eu vos predisse o que 

pertence ao futuro e vos preparei para a luta que está vindo sobre toda a humanidade. Reflita sobre este 

ensinamento e você se sentirá encorajado. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 136  
1 Deleite-se em Minha Palavra, deixe o corpo descansar enquanto seu espírito se banqueteia em Meu 

Banquete Celestial. Tire sua mente por alguns momentos de suas ambiciosas buscas terrenas e permita que 

os olhos do espírito se abram. 

2 Pense e viva espiritualmente nestes minutos que Minha manifestação dura entre vocês. Eu trago 

verdadeiros tesouros para seu espírito. Não pense nesses momentos como se estivessem perdidos. Não 

esqueça que o que você precisa da terra lhe será dado em cima dela e que, portanto, não é o essencial em 

sua existência. 

3 Para compreender verdadeiramente estes ensinamentos, é necessário ter fé absoluta em Mim. 

4 Quero que você saiba o que é a fé, para que possa entender que quem a possui é o dono de um 

tesouro incomparável. 

5 Quem vive iluminado por esta luz interior - por mais pobre que o mundo o possa segurar - nunca 

se sentirá proscrito, abandonado, fraco ou perdido. Sua fé no Pai, na vida, em seu destino, e também em si 

mesmo, nunca o deixará afundar na luta da vida e, além disso, sempre será capaz de realizar grandes e 

surpreendentes obras. 

6 Quando você ouve estes ensinamentos, você suspira ao pensar que ainda não são os verdadeiros 

filhos da fé. 

7 Homens, mulheres, velhos e crianças se levantam a Mim espiritualmente e me pedem para acender 

esta chama divina em seus corações; isto é o que vim fazer, e é por isso que eu falo com vocês. 

8 Meus filhos, a prova é quando vocês vêm a Mim que em Minha Presença vocês depositam todas as 

suas queixas, suas dores, sua pesada cruz; os corações se abrem e Me mostram suas preocupações, 

problemas, decepções, seu cansaço, suas fraquezas, seus sofrimentos e muitas outras dificuldades. 

9 O que falta então em sua fé para poder realizar milagres? Que possa crescer, que possa aumentar, 

que possa transbordar: Então não serão as dificuldades que Me apresentarão, nem as lágrimas que Me 

oferecerão, mas a ação de graças, a satisfação, a rendição, a confiança, a alegria, a força e a esperança. 

10 Sempre que lhe falta fé ou ela é muito fraca, você Me nega a cada passo sem estar ciente disso, e 

em muitas de suas palavras você dá testemunho contra Mim. Digo-lhe isto para que você possa observar 

bem suas ações e medir seus efeitos - não apenas o material, mas também o espiritual. 

11 Vós sois Meus discípulos a quem me preparo para dar o grande testemunho de Minha 

manifestação, bem como de Minhas revelações neste tempo, que a humanidade exigirá daqueles que 

receberam as revelações. 

12 Não há ninguém entre meus discípulos que não deseje ardentemente o florescimento e a 

fecundidade desta Doutrina na Terra, e sabereis que ela depende em parte de vosso trabalho, de vossa 

sinceridade e do amor que colocais em vossas ações; assim, se o fizerdes, experimentareis o triunfo da 

espiritualização entre os homens. 

13 Vejo que muitos de vocês pensam que esta espiritualização é impossível neste mundo, e se limitam 

a ouvir Minha Palavra, assim como alguém ouve um belo concerto e desfruta dele por um curto período de 

tempo. 

14 Eu lhes pergunto quando querem partir para a batalha. Mas eles respondem, somente quando 

vivem na esfera espiritual, porque neste mundo tudo é contra a espiritualidade, a bondade e a justiça. 

15 Ó pessoas temerosas que não compreendem que você veio para adquirir mérito a fim de alcançar 

um estágio superior na Vida Espiritual, e para obter reparação nesta encarnação em benefício de seu 

espírito. 

16 Quando você vai entender que é precisamente no meio dos tempos turbulentos que agora 

prevalecem que você pode adquirir os maiores méritos e onde encontrará os campos mais férteis e 

adequados para semear Minha semente? 

17 Esforce-se para deixar para trás neste mundo o fardo das imperfeições que recai sobre sua alma. 

Liberte sua alma de suas falhas aqui e garanta que quando entrar no reino espiritual, ela entre nele sem 

lágrimas, sem manchas. 
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18 Nem esperar para conhecer a paz de Deus até que você esteja no espírito. Não, já aqui nesta terra, 

que foi transformada em um vale de lágrimas por seus erros, você poderá ter um pouco dessa paz perfeita 

com antecedência. 

19 Nunca pare em seu progresso espiritual, quer você esteja neste mundo ou em outro. 

20 Você alcançou o desenvolvimento espiritual. Se você quiser que eu lhe dê uma prova disto, eu lhe 

peço: Onde estão os deuses que você idolatrou ontem? Onde estão as ofertas e os sacrifícios? Mesmo 

desde o conhecimento do verdadeiro Deus, quantas mudanças sua maneira de pensar, suas crenças, formas 

de culto e ações culinárias sofreram! 

21 Por esta razão, e como prova adicional de que vocês certamente evoluíram, eu vim até vocês nesta 

Nova Era, na qual o espírito prevalecerá sobre a matéria em tudo até alcançar a união direta com Aquele 

que a deu existência. 

22 Eu os enviei aqui nesta Terceira Era para viver mais uma vez sobre a terra - este solo sobre o qual 

a bênção de Deus havia descido anteriormente, para que vocês pudessem doravante morar sobre ele e 

cumprir a Lei. 

23 Entre todos os países, grandes e pequenos, escolhi este para lhes dar Minha instrução, para que seja 

o cenário de Minha nova manifestação. 

24 Quão poucos são aqueles que fizeram uma pausa para refletir sobre a história deste povo, sobre as 

condições em que viveu século após século! 

25 Outras pessoas de terras distantes reconhecerão com maior clareza do que vocês todos os sinais 

que fizeram Minha presença e a vinda de uma Nova Era conhecida pela humanidade. Minha palavra real 

tinha que se tornar realidade, pois somente a palavra dos homens é mutável. 

26 Aqui estou eu, pessoal, não só para vocês, pois na essência de Minha Palavra eu estou com todos. 

27 Triste foi sua reparação para receber a chegada deste tempo; a vida era como um cadinho no qual 

sua alma foi derretida e uma bigorna na qual seu coração foi forjado. 

28 Em sua mente e corpo o chicote do arrogante rachou, a escravidão com sua cadeia de humilhações, 

miséria e ignorância. 

29 Guerras, opressão, sofrimento formaram seu copo de amargura; tudo isso não foi espiritualmente 

estéril, pois você foi fortalecido para a luta cheia de fé e capacitado para sentir e compreender os 

sofrimentos dos outros. 

30 Tudo foi predito, as profecias foram escritas em seus livros. Portanto, quando todos os sinais 

precedentes foram cumpridos, tinha chegado o momento de abrir as portas da Nova Era e tocar o órgão da 

mente do homem através de Meu amor, para deixar Minha luz vibrar através de seu espírito e iluminar a 

humanidade com ela. 

31 Da mesma forma, em tempos passados, um povo estava preparado para receber em seu seio a 

presença do Filho do Altíssimo. O desejo de que Ele viesse surgiu de sua tristeza, seu pesar pela 

escravidão e humilhação em que haviam caído; e a promessa do Senhor a esse povo veio a acontecer. 

Como tinha sido prometido a Ele uma pessoa justa, pura e limpa como Salvador, era natural que Seu corpo 

viesse de um ventre casto. E assim aconteceu, para Maria, a chamada "bendita entre as mulheres", foi uma 

flor celestial, transplantada para a terra pela vontade de Deus, para que ela pudesse deixar o perfume de 

sua ternura materna, seu consolo divino, nos corações manchados e tristes dos homens. 

32 Jesus nasceu e cresceu entre o povo. Mas quando chegou a hora de Sua pregação, um homem 

chamado João, que vivia no deserto, desceu às cidades para anunciar ao povo a vinda do Reino dos Céus. 

Ele os preparou e os exortou a fazer melhor, para que seu Mestre pudesse encontrá-los preparados. 

33 Ele era a voz que chamava no deserto, o maior profeta, o precursor. Foi o espírito de Elias que 

anunciou ao povo que as portas de uma nova era estavam se abrindo diante de seus olhos materiais e 

espirituais. 

34 João derramou as águas do Jordão sobre as cabeças dos homens como um ato simbólico que eles 

deveriam purificar-se para a vinda do Mestre. Também submeti meu corpo a este ato, como exemplo de 

humildade e mansidão, pelo qual desejei que vocês entendessem que quando o homem sente que todas as 

suas faculdades alcançaram seu completo desenvolvimento e que seu ser alcançou a harmonia entre a alma 

e sua concha corporal, esta é a hora certa para realizar as maiores e mais nobres obras da vida, porque ele 

atingiu a maturidade, a força da alma, o ideal, a paz interior. 
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35 Relembrando-lhes as lições passadas, eu lhes ensino as novas lições. Naquela época Minha vinda 

também teve um precursor, materialmente encarnado em um homem chamado Roque Rojas, que foi 

espiritualmente iluminado pelo espírito de Elias, que se fez conhecido através da mente daquele homem e 

falou através de sua boca. 

36 Elias já tinha estado antes e tinha que estar presente novamente, pois ele é o raio de Deus que faz a 

conexão entre os filhos e o Pai, que prepara e nivela os caminhos, que põe as almas em ordem e mantém 

os corações despertos e à espera. 

37 Hoje você não precisa de símbolos, mas apenas de luz, fé, vontade, amor. Tudo isso será o melhor, 

a mais completa purificação da alma e da carne para apresentar-lhe o caminho luminoso da 

espiritualização. 

38 Amados discípulos, hoje vocês Me mostram seu coração sedento de verdade, e por isso os convido 

a se aproximarem desta fonte de amor para que possam beber até ficarem satisfeitos. 

39 Tenha em mente que eu só me materializo em minhas palavras até um certo limite. 

Conseqüentemente, cabe a você sondar meus ensinamentos e refletir sobre tudo o que você ouviu. 

40 Ore, interrogue seu Pai em sua oração, depois em sua meditação você receberá uma centelha de 

Minha infinita luz. Não espere receber toda a verdade em um único momento. Há almas que buscam a 

verdade há muito tempo, que pesquisam e tentam penetrar todos os mistérios e ainda não alcançaram o 

objetivo desejado. 

41 Cristo, o Ungido, mostrou-lhe o caminho com as palavras: "Amai-vos uns aos outros". Você pode 

imaginar as implicações deste mandamento sublime? Toda a vida do homem seria transformada se você 

vivesse por este ensinamento. Somente o amor será capaz de lhe revelar as verdades dos Mistérios 

Divinos, porque ele é a fonte de sua vida e de tudo o que é criado. 

42 Busque a verdade com zelo, busque o sentido da vida, ame e torne-se forte no bem, e você 

experimentará como passo a passo tudo cairá de seu ser que era falso, desonesto ou imperfeito. Seja mais 

sensível dia após dia à luz da Graça Divina, então você poderá pedir diretamente a seu Senhor tudo o que 

quiser saber e o que seu espírito precisa para alcançar a mais alta verdade. 

43 Trabalhem na terra como antes e se dediquem fielmente a seus deveres. Mas sempre busque a 

essência ou o significado de tudo o que lhe sucede ou do que você faz em seu caminho de vida, para que 

sua vida terrena não seja estéril para seu espírito. 

44 Reze a simples oração que brota da mais alta pureza de sua alma, e examine suas obras com a 

ajuda de sua consciência, e desfrute de Minha presença. 

45 Nesta conexão do espírito, vocês receberão mais luz para que possam compreender melhor a vida, 

terão a inspiração que os incitará a melhorar, purificando seus sentimentos e despertando seu coração para 

a caridade. Estes são os momentos em que as faculdades e dons do espírito despertam e se preparam para 

cumprir suas várias tarefas através daquele que as possui. 

46 A intuição, que é visão espiritual, presságio e profecia, ilumina a mente e faz o coração bater mais 

rápido para as mensagens e vozes que recebe do infinito. 

47 Quando o homem aprendeu a se conectar com o Pai por meio do Espírito, ele certamente não 

precisa mais consultar livros, nem consultar nada na Terra. 

48 Hoje as pessoas ainda questionam aqueles que pensam saber mais, ou estão atrás de textos e 

documentos no desejo de encontrar a verdade. Mas eu lhe trago verdadeiras riquezas espirituais para que 

você nunca mais sinta fome ou sede em seu espírito. 

49 Como um arco-íris de paz, eu vim "na nuvem" para as pessoas que eu encontro brigando, ocupadas 

com as guerras das nações entre si. 

50 Aqui estou eu, ensinando-lhes a Me buscar com o espírito e removendo hábitos nocivos de seu 

coração. Eu lhes revelei as armas espirituais que vocês possuem para derrotar o mal e afastar as tentações. 

51 Somente os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros "médicos", serão capazes de salvar a 

humanidade neste tempo. Com minhas instruções, estou preparando as grandes multidões das quais sairão 

os bons soldados. Estes deixarão seus pais, suas esposas e seus filhos para ir a outras terras e trazer a Boa 

Nova. Mas quando lhe digo para deixar o seu, quero que você compreenda que deve abrir mão do conforto 

e das satisfações que os afetos lhe dão, mas não que você deixe o seu na indefensabilidade e no abandono. 

Pesquise bem a minha semente antes de semeá-la, para que você possa estar convencido do bem que está 
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fazendo. Se você semear minhas sementes de acordo com minha vontade, sua colheita será gratificante e 

alegre. 

52 Desde 1866, esta instrução vem soando em seus ouvidos. Elias, o bom pastor dos que vivem no 

corpo e fora dele, pavimentou e limpou o caminho, colocando seus corações e almas em ordem para que 

vocês pudessem sentir a proximidade do Reino dos Céus. Desde então, minha semente se multiplicou 

muito, as multidões cresceram, o número daqueles marcados está aumentando diariamente, e em todos os 

lugares - em regiões, províncias e vilarejos - salas estão sendo criadas como lugares para suas reuniões e 

para ouvir o ensino diário. 

53 Eu vim para dar vida ao mundo para que ele possa abrir seus olhos para a luz deste tempo. 

54 Enquanto as grandes nações estão em guerra, eu tenho mantido este povo em paz para que eles 

possam receber Minha mensagem e se preparar, pois aqui no meio deles os chamados estrangeiros 

procurarão refúgio. 

55 Levante-se por meio de sua obediência. Não espere que as forças da natureza se apoderem de sua 

nação para lembrá-lo de seus deveres, nem espere até que a morte e a guerra o cerquem para lembrar-se de 

Mim. Aproveite estes momentos, pois você não sabe se eles virão novamente. 

56 Aproxima-se o ano de 1950, que, segundo minha vontade, foi determinado para minha partida. Se 

você estiver equipado naquele momento, poderá realizar grandes obras e vivenciar de forma tangível 

grandes milagres. Mas eu lhes digo: Enquanto alguns se regozijarão por terem cumprido seu dever, outros 

chorarão. Já lhes anuncio agora que minha partida acontecerá em todos os lugares de reunião e que será 

sentida em todos os lugares - nas cidades, nas ruas e até mesmo nas montanhas. Então eu lhe direi: não se 

sinta órfão, somente sua audição material não mais ouvirá Minha Palavra; mas sua alma, juntamente com 

sua cobertura corporal, continuará a ser inspirada por causa de sua elevação. Não haverá necessidade de 

derramar lágrimas nesse dia. O Mestre está lhe preparando, pois nessa ocasião eu lhe falarei assim. No 

momento estou treinando as mentes através das quais vocês vão ouvir Minha última palavra. Para isso, 

necessito deles mais elevação espiritual a cada momento. 

57 Mais tarde, chegará o tempo em que as seitas e comunidades religiosas desaparecerão do mundo e 

somente os ensinamentos de Cristo permanecerão no coração das pessoas, que são amor, justiça e paz. 

58 No mundo, alguns acreditam que estou prestes a chegar, sem saber que a hora da minha partida 

nesta forma de manifestação já está próxima. Quando a humanidade souber que eu estive entre vós em 

manifestação através do órgão humano do intelecto, perguntará: "Como é possível que estes tenham 

ouvido Deus"? - Então você deve explicar a maneira pela qual me dei a conhecer e dar provas de seu 

progresso e renovação com suas obras de amor. 

59 Diga ao mundo: se Cristo se tornou homem naquele tempo para viver com você em seu mundo, 

você agora se levantará daqui para avançar espiritualmente para a região onde Ele habita. Eis o trilho que 

lhe abri em sangue, agora transformado em um trilho de luz. 

60 Como na Segunda Era, Minha Palavra foi acompanhada de grandes obras para despertar sua fé; 

mas foram mais os milagres espirituais do que os materiais, por agora você está mais capacitado a 

acreditar em Mim e a Me compreender de uma forma mais elevada. 

61 Alguns esperam que o Espírito Santo se manifeste em sinagogas ou igrejas neste momento; mas eu 

vim em busca de modéstia e simplicidade, pois o ouro, a riqueza ou a vaidade não lisonjeiam Aquele que é 

o dono de toda a criação. 

62 Lembre-se de que em seu tempo João Profeta, o Batista, que preparou os corações para que o 

Reino dos Céus pudesse entrar neles, disse aos homens: "Cristo virá". Pois ele sabia que o Mestre viria 

para construir Seu templo no coração dos homens. 

63 Aqui estou eu, buscando o santuário no mais puro de seu ser. Lembre-se que você deve preparar o 

lugar para que seja sempre digno de Minha Presença. Com que freqüência será a dor que o purifica, que 

lava suas manchas? Vestirei você com um manto branco, mas primeiro sua alma deve se purificar para ser 

digna dele. 

64 discípulos, na Segunda Era, meus apóstolos me perguntaram como deveriam orar, e eu lhes ensinei 

a oração perfeita que vocês chamam de "Pai Nosso". Agora eu lhes digo: Inspirai-vos nesta oração, em seu 

significado, em sua humildade e em sua fé, para que vosso espírito se una ao Meu; pois não serão mais os 
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lábios do corpo que falam estas palavras abençoadas, mas o espírito que fala a Mim com sua própria 

língua. 

65 Meu raio chegou até você, Meu amado povo, sua luz se transforma em palavra humana, e o brilho 

desta manifestação está na essência do Meu discurso de ensino. Esta Palavra é como água cristalina; mas 

se, ao passar pelo portador da voz humana, ela deve se misturar em qualquer impureza, deixe sua mente 

ser como um filtro, para que Meu ensinamento possa alcançar o espírito em sua pureza original. 

66 Trago à sua alma a água que a reaviva, pois a sede a deixa em sua longa viagem pelo deserto. 

67 Somente aqueles que me observaram e esperavam ouviram o eco de Meus passos. Como os 

materialistas podem esperar que meu retorno seja ostensivo quando eu venho em espírito? 

68 Eu tinha retido para você a felicidade de minha manifestação, mas ela tinha que vir até você no 

momento certo. 

69 A Palavra de meu Pai está entre vocês que têm estado fatigados, chorando e se sentindo sozinhos 

enquanto nunca estiveram. Mas este é o tempo destinado, segundo a Minha vontade, para que a Minha voz 

seja ouvida em toda a sua eficácia através da sua consciência. 

70 Até agora, tenho sido mais seu servo do que seu mestre. Ouvi sua voz reclamando, comandando e 

exigindo, recebi insultos e blasfêmias que têm sido como chicotadas. 

71 Hoje, minha linguagem universal se faz ouvir por todos para dizer-lhes: Embora eu esteja dentro 

de cada um de vocês, que ninguém diga que Deus está dentro do homem, pois são os seres e todas as 

coisas criadas que estão dentro de Deus. 

72 Eu sou o Senhor, vós sois Suas criaturas. Não vou chamá-los de criados, mas de crianças; no 

entanto, percebo que estou antes. Ame minha vontade e observe minha lei, esteja ciente de que nenhuma 

imperfeição ou erro é possível em meus decretos. 

73 Você tem a oportunidade de dar um passo decisivo, de subir e subir muito alto; seu 

desenvolvimento permite que você o faça. 

74 Minha câmara secreta do tesouro está aberta. Venha e veja, entre. Não julgarei se você já foi 

daqueles que levantaram sua vontade ou sua voz contra Mim. 

75 Arrependa-se de seu passado, lave suas manchas e, em seguida, olhe em Minha tesouraria secreta 

para ver a vida em toda sua verdade. 

76 Não hesite porque você pensa que não é digno de Minha graça. 

77 Nos degraus superiores da escada do desenvolvimento estão muitos que na terra foram fratricidas, 

traidores, apóstatas e blasfemos. Por que eles conseguiram ascender? Porque eles seguiram o caminho do 

arrependimento, renovação e misericórdia. Tome-os como um exemplo, diz o Mestre para você. 

78 Quão perto de seus olhos o livro da vida se abre, e quanta luz você tem que entender seus sinais. 

79 Nos tempos distantes de sua gagueira espiritual, você recebeu a Lei Divina esculpida em pedra, 

pois ela correspondia ao seu pequeno desenvolvimento. Os tempos passaram e essa Lei, que foi esculpida 

em pedra, tornou-se homem em Jesus e falou-vos de amor. Agora você está sendo preparado para receber 

Minha Lei Eterna através da inspiração do Espírito. Ali, em sua consciência, escreverei Minha Palavra 

neste momento. 

80 Ó humildes pequeninos que, por falta de estudo dos livros da terra, tiveram vida para receber Meu 

amor e para aprender a compreender o objetivo final de seu destino! 

81 Receber meu amor paterno. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 137  
1 Minha luz e meu poder se revelam entre vocês. Desde o início, a luz do Meu Espírito iluminou o 

caminho dos homens. Cada idade, cada vida tem sido testemunha de Minhas revelações. Seu espírito sabe 

que falei com ele de muitas formas. Esta luz lhe mostra o caminho que Minha misericórdia traçou para 

você, para que você possa alcançar Minha Divindade sobre ele, onde estava sua origem. 

2 No ser humano está o espírito. O espírito é a luz da Divindade. É por isso que estou em seu espírito 

em cada um de vocês. Se hoje você não aprecia a grandeza da forma como eu me manifesto no momento, 

amanhã você o entenderá. Aqui você tem o caminho, puro de desonestidade humana. Não quero lhe dizer 

que suas religiões são ruins. Não quero dividi-lo, pois se cada um cumprir verdadeiramente o que sua 

religião lhe ordena, ele encontrará a salvação. Nem todos lhe ensinam a amar a Deus e a seu próximo? 

Mas vejo que em muitas ocasiões vocês usam até mesmo a verdade para se julgarem mal uns aos outros. 

3 O que eu lhes ensino é o amor, pois dele brotam os sentimentos mais puros e sublimes, as mais 

altas inspirações. A você falta amor, é por isso que você caminha na escuridão. Quando eu derrubo ídolos 

e descarto ritos, é para que você possa contemplar com maior clareza a luz da verdade. Como Mestre, eu 

lhes dou meus ensinamentos. Um deles é que, atualmente, eu lhes dou meus ensinamentos através dos 

homens, sem que seja essencial que eles sejam justos e puros de coração. Quantas vezes, em Meus Olhos, 

o portador da voz que eu uso pode ser mais pecaminoso do que aqueles que eu estou ensinando. Meu 

poder e minha sabedoria o inspiram para que de sua boca brotem pensamentos santos, justos e puros. Daí 

que quando esses órgãos de compreensão se comunicam com seu Senhor, a vida espiritual se reflete 

através deles e eles lhe revelam muito daquilo que está além de sua vida. 

4 Não era necessário que você me visse ou tocasse para acreditar, pois seu espírito estava preparado 

em seu desenvolvimento para sentir Minha presença na forma espiritual. 

5 Seu coração se surpreende de poder receber certas idéias. A razão disso é que não conhece o 

caminho que o espírito percorreu. Da mesma forma, você se surpreende com a inteligência precoce das 

crianças desta época, que lhe fazem perguntas que provam que elas têm conhecimento de que não foram 

ensinadas nesta etapa de sua vida espiritual. É a luz que o espírito reuniu em sua longa jornada e que se 

reflete em cada existência. Você me pergunta: "Se Você se faz conhecido com tanta sabedoria, e se nosso 

espírito está preparado - por que você não nos diz a todos que Sua instrução ainda reserva para nós"? - É 

muito significativo o que ainda tenho reservado para vocês, mas não posso dar a todos vocês de uma só 

vez para não causar confusão em seu espírito ou mente. 

6 Sempre vos direi: se não quereis que a luz da revelação se detenha, é necessário que persevereis 

neste caminho de amor por vosso Pai e por vossos semelhantes. 

7 Caminhe pelo caminho com passos moderados e firmes, não vá com pressa ou pressa, pois você 

tropeçaria e no final nem mesmo saberia para onde foi. 

8 Discípulos, de tempos em tempos devo dizer-lhes que não devem considerar o ensino em um lugar 

de reunião melhor do que em outro, nem julgar o trabalho de um porta-voz melhor ou pior em comparação 

com este ou aquele. O significado de Meu ensinamento é um em todos, e a diferença é externa, é 

superficial, está no modo de falar. Sempre lhes direi para buscar Minha verdade no sentido espiritual desta 

palavra. 

9 A humanidade está encontrando a fé; Meu Trabalho se espalhará pelo mundo. Começarei com 

144.000 marcados que lutarão com obediência, com amor e zelo no tempo dos confrontos de credos e 

doutrinas, e no meio desta batalha serão como um elo que propõe ao mundo não uma cadeia de escravidão, 

mas uma de pacto espiritual que será de liberdade e fraternidade. Estes soldados não estarão sozinhos, 

minhas hostes espirituais de luz os seguirão e os protegerão; farão milagres à sua maneira e desta forma 

darão testemunho de Minha verdade. 

10 Carregue sua cruz com paciência e se renda até o fim, então será Minha misericórdia que o 

libertará dela quando chegar aos portões daquela casa que lhe prometi, onde desfrutará de verdadeira paz. 

Agora vocês são os peregrinos, vocês são os soldados, os combatentes que perseguem um ideal, que lutam 

pela conquista de uma pátria melhor. 

11 Mas você não está sozinho em sua luta, nunca o homem foi assim, pois eu sempre lhe mostrei o 

melhor caminho. 



U 137 

148 

12 Se alguém me perguntasse como o povo do Senhor foi guiado antes de conhecer a Lei que Moisés 

recebeu do Senhor, eu lhe responderia que eu já tinha sido guiado antes. 

Moisés enviou ao mundo espíritos de grande luz, patriarcas e profetas, que carregavam a lei à luz de sua 

consciência, para ensiná-la a todos os seus vizinhos através de suas obras. 

13 Esses homens me honraram ao longo de suas vidas. Eles não eram adoradores de ídolos, pois já 

conheciam a espiritualização; tinham o sentimento de amor e misericórdia com os outros, sabiam como 

acolher o estrangeiro em sua propriedade rural e em sua casa eram hospitaleiros com o viajante cansado. 

Eles tinham uma boa palavra e um conselho sábio pronto para todos. 

14 Mas nem todos os homens compreenderam como ser guiados pela voz de sua consciência, pois 

isso requer espiritualidade, enquanto que os sentidos da carne não a entendem. Portanto, foi necessário que 

seu Pai se fizesse conhecido entre os homens de muitas maneiras para explicar a Lei e revelar-lhes os 

ensinamentos divinos. 

15 Vós, Meu povo, que ouvis esta Palavra na Terceira Era e que ainda conservais algo daquela 

semente que vos confiei em tempos passados, compreendeis que deveis purificar vosso coração de 

egoísmo e materialismo para que possais alcançar o momento feliz do qual deixareis novamente que as 

diretrizes de vossa consciência guiem vossa vida, como fizeram aqueles iluminados, como Abraão, de 

quem surgiram as pessoas que foram guardiãs de Minhas revelações ao longo dos tempos. 

16 Quero, quando chegar o momento de Minha manifestação na forma que vocês têm agora para 

terminar, que vocês estejam tão amplamente equipados que cada espírito do povo que aqui compõe esta 

nação será como um templo para Mim, cada coração um santuário, cada lar um altar, uma casa patriarcal, 

hospitaleira e cheia de caridade. Quão profunda será então a sua paz. Como então seu coração será 

corajoso em todas as provas. 

17 O pão será então não só abençoado por Mim, mas também por você, pois então terá aprendido a 

prepará-lo com amor, com fé, com paz. 

18 A força espiritual com a qual eu vos dotei nada mais é do que a semente da espiritualização. Na 

verdade, digo-lhes, quem nutrir essa semente em seu coração e cuidar dela com verdadeiro amor não se 

tornará vítima de pragas nem das fúrias das forças desatadas da natureza, nem precisará de material para 

atormentá-lo de forma deprimente. 

19 Mas não espere que esses dias cheguem a você. Não, povo, com sua espiritualização você estará 

entre aqueles que, através de suas orações, obtêm o perdão de seu Pai e que compreendem tudo aquilo de 

que o espírito é capaz quando é capaz de elevar-se acima da lama, do pó e da sujeira de uma vida 

materializada e impura. 

20 Não esqueçam, ó discípulos, que a espiritualização não pode admitir fanatismo de nenhum tipo, 

idolatria ou preconceito, pois então não seria mais espiritualização. 

21 Aquele que carrega sinceridade em seu coração e se esforça para Me honrar através das obras de 

sua vida não tem necessidade de cultos externos para sentir que cumpriu as leis de seu Pai e Senhor. Por 

outro lado, qualquer um que carrega em seu coração a inquietação que sua consciência julgadora o faz 

sentir, busca ansiosamente cultos e ritos externos na falsa opinião de que através deles é capaz de se 

reconciliar com seu Criador. 

22 Seja simples como as flores e sem falsidade como os pássaros, seja transparente como o ar e claro 

como a água pura, então você terá atingido a pureza e a elevação que lhe fará perceber toda a verdade que 

a vida contém. 

23 Aqueles que afirmam que Meu Ensinamento é um perigo para o progresso material da humanidade 

estão cometendo um grave erro, pois quando eu, o Mestre Supremo, mostro ao espírito o caminho para sua 

reparação, também falo ao intelecto, à razão e até mesmo aos sentidos. Meu ensinamento não apenas 

inspira e instrui na vida espiritual, mas traz luz a toda ciência e a todos os caminhos humanos; pois minha 

instrução não se limita a colocar as almas no caminho para o lar que está além desta existência, ela 

também atinge o coração do homem para inspirar-lhe a viver uma vida bondosa, digna e útil nesta terra. 

24 Se eu lhe disse na Segunda Era que Meu reino não é deste mundo, eu lhe digo agora que o seu 

também não está aqui, pois este lar terrestre é - como você já sabe - apenas temporário para o homem. 

25 Eu lhes ensino a verdadeira vida que nunca foi baseada no materialismo. É por isso que os 

senhores da terra se levantarão mais uma vez contra o Meu Ensinamento. Venho a vocês com Meu eterno 
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ensinamento, com Meu ensinamento sempre existente que fala de amor, de verdade e de justiça. No 

entanto, isso não será compreendido imediatamente. O mundo me condenará novamente, esta humanidade 

colocará mais uma vez a cruz sobre meus ombros. Mas já sei que meus ensinamentos devem passar por 

todas essas hostilidades para que sejam reconhecidos e amados. Sei que meus perseguidores mais 

persistentes serão meus semeadores mais fiéis e abnegados, pois lhes darei provas muito grandes de Minha 

Verdade. 

26 Nicodemos, um príncipe entre os sacerdotes da Segunda Era - aquele que procurou Jesus para 

conversar com Ele sobre assuntos de alta sabedoria ─ irá reaparecer neste tempo para explorar Minha 

Obra de uma maneira apreendida e voltar-se para Ele. 

27 Saulo, depois chamado Paulo, que se tornou um dos Meus maiores apóstolos depois de ter Me 

perseguido com crueldade, aparecerá novamente em Meu Caminho, e Meus novos discípulos surgirão em 

toda parte, alguns fervorosos, outros auto-sacrificial. O presente é de grande importância. O tempo de que 

falo com vocês está próximo. 

28 Esta guerra de idéias, estas batalhas que você está testemunhando agora e estes eventos que você é 

testemunha ocular diariamente - eles não lhe falam de algo que está por vir, não o fazem suspeitar que sua 

era está chegando ao fim e que uma nova era está começando a espalhar sua luz? 

29 Quero apenas que vocês, testemunhas de Minha Palavra neste tempo, permaneçam firmes nos 

momentos de julgamento que precederão o estabelecimento de Minha Lei, Meu Reino entre vocês. Então 

eu serei como o turbilhão sob cuja violência a terra e os mares em que esta humanidade habita e agita 

devem espumar e começar a se mover em suas profundezas para que expulsem de si mesmos tudo aquilo 

que abrigam dentro de si de impureza. 

30 Não tenha medo quando esses eventos ocorrerem. Entenda que o início do fim de uma era chegou 

e que o amanhecer de uma era de paz está próximo. 

31 A maldade, a injustiça, a arrogância, a escravidão, a ignorância, a violência terrena perecerão para 

dar lugar ao estabelecimento do reino do amor, da luz e da paz entre os homens. Você não deve então 

desesperar, não deve apagar sua lâmpada, mesmo que sinta que a prova é muito dura e que o copo que 

você tem que beber é muito amargo. Ao contrário, é preciso acender e animar a chama da esperança, como 

faz o soldado no meio da batalha quando sente que está perto de vencer o inimigo e que a vitória já está ao 

seu alcance. 

32 Quando vocês se virem rodeados de multidões hostis cujas línguas lançam veneno contra vocês e 

cujos olhos lançam chamas de ódio contra vocês, não duvidem das Minhas promessas. Nesses momentos 

farei você sentir minha presença tranqüilizadora e lhe deixarei ouvir minha voz amorosa dizer-lhe mais 

uma vez: "Eu estou com você". 

33 Muitas vezes você experimentará como entre essas multidões aparecerá um coração que o 

compreende e que é como um escudo para você. Mas você só conseguirá isso se depositar sua confiança e 

fé em Mim. 

34 Lembre-se de Daniel, aquele profeta fiel que defendeu tão vigorosamente na Babilônia a verdade 

de Deus somente, e que eu salvei de seus inimigos. 

35 Antes de começar a batalha, regue mais uma vez a semente que o Eterno semeou no espírito dos 

homens. Que as ervas daninhas sejam cortadas pela foice de minha justiça e que os campos sejam arados 

para que sejam adequados para o cultivo do ensino do amor. 

36 É necessário permitir que as pessoas que estão apegadas aos bens da terra por mais alguns 

momentos, para que seu desapontamento seja absoluto e para que estejam convencidas de que o ouro, o 

poder, os títulos e os prazeres da carne jamais darão paz e bem-estar à alma. 

37 Aproxima-se a hora em que as obras de toda a humanidade serão julgadas à luz da consciência. 

Então os estudiosos, teólogos, cientistas, governantes, ricos e juízes se perguntarão qual é o fruto 

espiritual, moral ou material que eles colheram. Então, quando virem como sua colheita é insignificante, 

muitos voltarão para Mim, percebendo que, apesar da glória que tinham na Terra, faltava-lhes algo para 

preencher o vazio no qual sua alma havia caído, que só pode alimentar-se dos frutos da Vida Espiritual. 

38 Para estas almas já preparei um oásis no meio do deserto, porque sei que durante sua existência 

elas bateram de porta em porta e percorreram caminho após caminho, umas em busca da verdade, outras 

em busca de poder e outras ainda de felicidade. Mas no final do caminho que percorreram na terra, eles 
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estiveram perto de negar tudo; então estenderei meus braços a eles para deixá-los descansar no meu peito. 

Vou consolá-los e mostrar-lhes qual é o verdadeiro caminho para que possam encontrar nele os campos 

onde podem semear a semente frutífera de sua experiência. 

39 O oásis é espiritual, e ao longo de todos os caminhos do povo do deserto de todas as raças o 

alcançarão - alguns exaustos, outros cheios de feridas, cinzentos e cobertos de suor, e muitos com sua 

bolsa de viagem já vazia, envergonhados com a esterilidade da luta que haviam empreendido. Lá eles 

ouvirão Minha voz e, reconhecendo o mesmo, exclamarão: "É o Senhor". E nesta frase eles refletirão a 

humildade com que finalmente Me buscarão. Pois todos eles terão que vir com seus próprios pés, sem 

carruagens, pois com eles não poderiam atravessar o deserto, e sem camelos, pois estes já pereceram de 

sede na longa jornada. 

40 Mas aquela hora de infinita bênção, de reconciliação e humildade, será também de perdão divino 

para os "filhos pródigos" que finalmente retornaram à casa do Pai desejando os braços amorosos d'Aquele 

que lhes deu a vida e a herança. 

41 Receba hoje minha palavra de amor, perdão e justiça e mostre-me seu coração. Não tente esconder 

suas transgressões, pois eu sei tudo. Vocês juraram amar uns aos outros, mas eu ainda estou esperando sua 

realização. Eu lhe confiei uma única árvore para cuidar, mas você me oferece frutas diferentes. Eu o 

preparei humilde, dedicado e obediente para servir seus semelhantes, mas não encontro esta semente em 

suas obras. 

42 O filho não faz reverência a seus pais, a esposa se rebela contra o marido, os irmãos e irmãs se 

negam, todos cometem atos que revelam orgulho e vaidade, todos se sentem superiores, enquanto eu 

continuo a ensinar a todos os homens apenas amor e paz. 

43 As nações fizeram a paz, mas suas palavras não mostram amor nem boas intenções. Por trás dessa 

aparente paz está o ressentimento, o desejo de vingança e a guerra em espera. Onde está aquele que sabe 

perdoar, que deixou sua causa para Mim julgar? 

44 O coração humano endureceu e não é abalado pela dor das crianças, pela angústia das mulheres e 

pelo trágico destino dos jovens e dos homens que foram perseguidos na guerra sem piedade. Mas entre 

eles estão aqueles que me amam e que sentem amor por seus semelhantes, aqueles que souberam rezar e 

fizeram obras de misericórdia. A visitação tem sido muito difícil para estas nações, sua arrogância tem 

sido castigada, elas mesmas estão destruindo sua riqueza. Somente a dor os dobrará e os trará à razão. 

Tenho estado muito perto de cada alma para fortalecê-la no julgamento, e aqueles que se prepararam 

sentiram Minha Presença. 

45 Os efeitos da guerra chegaram a todos os lugares e semearam a destruição. Desde a pequena casa 

até as grandes nações que não foram vigilantes, todos eles foram apanhados em suas redes e não sabem 

como se livrar deste jugo. 

46 Eu lhes ensinei, eu lhes dei o segredo da paz: Amai-me, amai-vos uns aos outros, inspirai-vos em 

Mim, cumprei vossos deveres, submetei-vos a vosso destino, e tereis paz e bênçãos. 

47 Recebi o canto de alegria daqueles que retornaram à sua casa, à sua pátria após a batalha. Mas 

também recebo a dor das mães que não viram o retorno do filho, a das crianças que não viram mais o pai, 

e a da mulher que ficou viúva. A todos eles eu abençôo. Que Israel mostre participação em sua compaixão 

por esses povos. E esta oração, que vocês enviaram para a paz do mundo, vocês continuarão a oferecer, e a 

fazer como uma canção de proteção para todas as nações. 

48 Vocês almas que deixaram seus corpos na terra - alcancem a iluminação. Eu o concebi. Confie em 

Mim e você será levado à verdadeira vida. Você não morreu porque a alma possui a vida eterna. Convido-

os à verdadeira paz e retidão. Pois eu sou a Vida e eu lhes ofereço o pão da vida eterna. Mas vejo vocês 

com fome porque não entenderam que a essência está escondida na profundidade de Minha Palavra. Se 

você olhar apenas superficialmente, não poderá se alimentar com isso. Ela contém Meu amor, aquela 

essência divina que é vida, alegria e paz para o espírito. 

49 Enquanto você não estuda Minha Palavra, há muitas pessoas nesta e em outras nações que esperam 

a Boa Nova para cumprir Minhas ordens. Mas chegará o dia em que os bons apóstolos se levantarão entre 

vocês para atravessar terras e nações pregando Minha Doutrina. E falarei através de seu órgão de 

entendimento como falei àqueles que me seguiram na Segunda Era. Que todos que trabalham desta 

maneira sejam cheios de coragem e confiança em Mim. 
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50 Quando você encontrar obstáculos, faça como Moisés: ordene os elementos para fazer sua licitação 

e eles obedecerão de bom grado. 

51 Se você quer ver milagres, prepare-se, mas não espere que todos acreditem em você. Eu lhes disse 

que, neste momento, nem todos acreditarão em Minha Palavra. Então deixe o assunto comigo e siga em 

frente. Eles me reconhecerão quando estiverem dentro do espírito. 

52 Vocês respeitarão as idéias e os sentimentos, mas falem, como eu lhes ensinei, com esta palavra 

que não machuca, e tirem os véus que escondem Minha luz das almas. 

53 O tempo de despertar de cada espírito é marcado. Prometo-vos que todos os que se prepararem Me 

contemplarão em toda a Minha glória. 

54 Peça e será entregue a você. Tudo o que você deseja apaixonado por seus semelhantes - peça isso a 

Mim. Ore, una seu pedido com o dos necessitados, e eu lhe concederei o que você pede. 

55 A luz de Minha Palavra será o traje branco que cobre a todos vocês. 

56 Por amor a você eu vim na nuvem, o símbolo do espiritual, para me fazer conhecer ao seu espírito. 

Mas primeiro esta nuvem luminosa teve que se instalar no órgão da mente do portador da voz como uma 

preparação para o momento em que você sabe como conversar diretamente comigo e é sobre seu espírito 

que a nuvem desce e se instala. 

57 Escolhi a nuvem como símbolo para que ela encarnasse minha vinda ao mundo na Terceira Era. 

58 A nuvem não é o mensageiro que passa sobre montanhas, vales e cidades? Não é ela quem faz os 

campos férteis com sua chuva e dá sombra benéfica? Será que ela não emite o relâmpago que anuncia a 

tempestade e o raio cintilante que treme? Por isso escolhi a nuvem como símbolo, por isso meus apóstolos 

entenderam o significado de Minha Presença na "nuvem" quando Me viram em espírito pela última vez, e 

Roque Rojas nesta terceira vez quando o fiz contemplar o símbolo que era o sinal de Minha nova vinda. 

59 Desde então, uma sombra suave tem rodeado as pessoas que gradualmente se reuniram em torno 

da Minha manifestação. Minha Palavra tem sido uma chuva frutífera sobre os campos ressequidos da 

espiritualização, e o raio que desce sobre o órgão humano de compreensão em cada manifestação tem 

alugado a escuridão de seu pecado e ignorância, fez você tremer em cada fibra e despertou seu espírito. 

Quão terrível para muitos de vocês foi a tempestade desencadeada em sua alma ao ouvir Minha Palavra 

Divina! 

60 Que majestade e que beleza impressionante vocês testemunharam naquela tempestade de luz que 

brota de Minha Palavra nos momentos de sua manifestação! Deslumbradas de admiração, com temor e 

tremor, as multidões permanecem em silêncio e deixam que aquela tempestade de amor, de justiça e 

sabedoria as banhe e as purifique. 

61 Ó amado povo a quem chamei Israel, porque estou fazendo de vocês guardiões de Minhas 

mensagens e revelações - quando vocês aprenderão a renderizar e interpretar corretamente Minha Palavra? 

62 Minha promessa de voltar, que fiz na Segunda Era, eu cumpri. Os apóstolos me viram subir da 

terra ao infinito em Betânia, e vocês Me viram voltar do infinito para seus corações. Você não vê nisto 

uma semelhança com as nuvens que se levantam do mar e sobem para derramar sua chuva benéfica sobre 

outros lugares onde os campos sedentos os chamam? 

63 Sua dor me atraiu, Meu Espírito se sentiu implorado pela sua, e eu me apressei na nuvem de amor 

e justiça para banhar as pessoas com Minha misericórdia. 

64 Nem todos os povos me invocam e há muito poucos corações que me esperam. A nuvem espiritual 

virá e, como um manto de paz, protegerá os povos que a imploram e que a esperam. Todos aqueles que 

tentam saciar a sede da alma com os prazeres do mundo, a nuvem os surpreenderá com o brilho de seus 

relâmpagos, e o trovão de sua tempestade os encherá de medo, pois então eles se lembrarão que existe uma 

Justiça Divina e que todo homem é portador de um espírito que deve responder a Deus por todas as suas 

obras. 

65 A nuvem do amor, da luz, da misericórdia e da justiça, é também uma imensa legião de espíritos, 

servos do Meu, espíritos da luz, que vivem para cumprir Meus propósitos e se multiplicam no universo, 

desempenhando sua tarefa de amar uns aos outros em perfeita harmonia. Para aquele Mandamento Divino, 

aquele Princípio Supremo, que revelei ao mundo na Segunda Era, não era destinado apenas aos homens - 

essa máxima é a Lei que rege todos os espíritos existentes. 
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66 Amados: Sobre esta nuvem de luz, que é o grande poder espiritual do amor e da fraternidade entre 

todos os mundos, desci nesta Terceira Era por meio de Meu raio, trazendo-vos uma nova mensagem de 

sabedoria, um consolo infinito para vossa dor, e uma luz para servir de guia para encontrar o caminho 

esquecido, para que, quando o tiverem descoberto, possam vir a Mim - passo a passo, de mérito em 

mérito, consciente e firmemente, na busca de vossa perfeição espiritual. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 138  
1 Amados discípulos, cada momento que passa em sua vida é um passo que os aproxima de seu Pai. 

Lentamente, passo a passo, você está percorrendo o caminho que leva ao reino da luz. 

2 Gradualmente você está se aproximando do momento em que saberá como dar ao espiritual o que 

lhe é devido e ao mundo o que lhe é devido, o momento da verdadeira oração, do culto a Deus sem 

fanatismo, quando saberá como orar antes de cada empreendimento, quando vigiará sobre o que lhe foi 

confiado. 

3 Como o homem será capaz de se desviar se pedir a seu Pai em oração antes de fazer sua vontade? 

O homem que sabe rezar vive em união com Deus, reconhece o valor dos benefícios que recebe de seu Pai 

e, ao mesmo tempo, compreende o significado ou o propósito das provações pelas quais passa. 

4 A pessoa que reza a Deus é uma pessoa espiritualizada que não tem atadura escura diante de seus 

olhos e que é capaz de descobrir dentro de si e fora de si mundos desconhecidos, aspectos desconhecidos 

da vida, realizações e verdades que envolvem a vida das pessoas sem que elas tenham consciência delas. 

5 Aqueles que conseguem descobrir este caminho não podem parar, porque seus sentidos 

despertaram e suas faculdades espirituais se tornaram sensíveis. Hoje eles ouvem vozes da natureza, 

amanhã poderão perceber mensagens do reino espiritual, mais tarde ouvirão a voz de seu Senhor em uma 

conexão de espírito a espírito, fruto do amor entre o Pai e Seus filhos. 

6 Não invejem estes porta-vozes através dos quais eu me faço conhecido, pois se vocês se 

prepararem com seriedade, física e espiritualmente, vocês os superarão após o fim desta manifestação. 

7 Um tempo de milagres, de provações e eventos extraordinários é o presente reservado a este povo, 

testemunhas de Minha revelação nesta Terceira Era. 

8 Ainda não disse minha última palavra, isto é, dados meus últimos ensinamentos, nos quais ainda 

revelarei muitos segredos para vocês. Mas Minha vontade e Meus decretos estão escritos na consciência 

de todo este povo, para que tenham pleno conhecimento de como será o fim de Minha manifestação. 

9 Você deve compreender que eu lhe ensinei tudo o que precisa saber para que você possa entrar nos 

mundos e lares que o esperam. Pois assim como sua alma tinha que estar preparada na esfera anterior na 

qual habitava para encarnar e viver na Terra, assim também deve preparar-se para voltar à esfera do além 

que deixou, mesmo que vá para casas superiores em amor, em pureza e em sabedoria. 

10 Não duvide de Minha Palavra. Na Primeira Era eu cumpri minha promessa de libertar Israel da 

escravidão do Egito - que significava idolatria e escuridão - para levá-lo a Canaã, a terra da liberdade e do 

culto ao Deus vivo. Ali vos foi anunciada minha vinda como homem, e a profecia se cumpriu palavra por 

palavra em Cristo. Eu, aquele Mestre que habitava em Jesus e vos amava Nele, prometi ao mundo falar 

com ele em outro tempo e revelar-Me em espírito. E aqui está o cumprimento de Minha promessa. 

11 Hoje lhes anuncio que reservei para vocês regiões maravilhosas, moradas, lares espirituais, onde 

vocês podem encontrar verdadeira liberdade para amar, fazer o bem e espalhar Minha luz. Você pode 

duvidar disso depois de ter cumprido minhas promessas anteriores a você? 

12 Saiba que os grandes espíritos trabalham eternamente em Meu Trabalho. Elias, destinado a 

anunciar a vinda do Mestre a seus discípulos, é a luz que rompe as almas e se reduz àqueles que se 

desviaram do caminho, àqueles que dormem ou cuja fé na Vida Espiritual morreu, para envolvê-los no 

fogo do amor que dele irradia, um fogo que é fé, erradicação do mal e purificação. Sua voz ressoa em 

todas as nações, seu fogo purificador avança e destrói o joio. É verdade que a purificação deixa um rastro 

de dor em seu caminho; mas logo vem um consolo divino, encarnado em Maria, que derrama seu bálsamo 

curativo em cada coração soluçante, em cada criatura atormentada pela dor. 

13 Eu virei e procurarei coração após coração para fazer os homens ouvirem Meu chamado divino, 

dizendo-lhes apenas: "Sigam-me". 

14 Eu o conforto em suas provas e lhe digo: Quando o cálice em sua boca estiver muito amargo, você 

deve dizer a seu Pai que habita no céu, como Jesus fez no Jardim do Getsêmani: "Pai, se for possível que 

Você tire este cálice de Mim, faça-o; mas acima de tudo, que seja feita Tua vontade, e não a minha". 

15 Se você rezar e assistir desta forma, eu reterei o anjo que se aproxima para lhe entregar a taça do 

julgamento. Mas se é a Divina Vontade que você a bebe, eu estarei com você para lhe dar forças para 

passar vitoriosamente no teste. Não esqueça que para quem me sofre e me abençoa, muitos são 
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indulgentes. Agora você será capaz de entender porque aqueles que estão livres do pecado carregam dor 

dentro deles; pois são dignos de ajudar a lavar as manchas de seus semelhantes. 

16 Não era meu desejo que o homem sofresse dor na terra. Mas como eles queriam assim, desde o 

primeiro homem até o presente, carreguem seu fardo com paciência e amor e me ofereçam seus 

sofrimentos com humildade. Sua dor será frutífera em você e também em alguns de seus semelhantes. 

17 O quanto as pessoas deste mundo sofreram em vão! Quanto choraram sem receberem uma 

recompensa e sem colherem uma semente! Aqueles, por outro lado, que souberam carregar sua cruz com 

paciência - quando chegou o último momento para eles e pensaram que estavam nas profundezas de um 

abismo - abriram os olhos de seu espírito e se olharam de pé no topo da montanha. 

18 Não será o sangue que você derramou em suas guerras fratricidas que salvará a humanidade. Ao 

contrário, é sua oração cheia de amor e misericórdia e suas virtudes que farão seus semelhantes dignos de 

sentir Minha paz. 

19 Não proclame em voz alta que esta paz que as nações fizeram é a verdadeira paz. Observe e ore 

para que a paz se eleve sobre os fundamentos do amor espiritual e humano, não sobre os do terror ou da 

ameaça mortal. 

20 Esta falsa paz criada pelo homem é como um castelo construído nas areias movediças do mar, que 

logo se desmoronará quando as ondas sopradas pelo vento o chicotearem. 

21 Eu, o Espírito de paz, ofereci ao povo e lhes disse através da consciência: Aqui estou eu, amem uns 

aos outros e vocês serão salvos. 

22 As pessoas querem continuar vivendo na infância, não querem crescer; pois depois de viverem 

tanto tempo na terra e regá-la com seu sangue e lágrimas, ainda não entenderam como colher o fruto da 

experiência, razão pela qual continuam sem saber o que significa paz de espírito. Seus corações 

endureceram e, portanto, seu sentimento mais nobre, que é a caridade, não ressoa dentro deles. É por isso 

que o cálice do sofrimento se fez sentir em cada um de Meus filhos. 

23 Toda a dor causada pelo ser humano se reunirá em um único copo que será bebido pelo culpado. 

Assim, suas mentes embaladas irão despertar. Então você verá homens respeitados e poderosos, diante de 

acontecimentos imprevistos, deixarem suas posições ou seu povo para se esconder com a alma dilacerada 

pelo remorso. Outros sentirão que sua razão e a faculdade de falar estão confusas. 

24 O que vocês dizem a tudo isso, pessoal? Você já se sente preparado para buscar as pessoas que se 

perderam nos enredos de suas vidas? 

25 considerem em quão pouco tempo as nações preparam uma guerra e fazem de qualquer homem um 

soldado, enquanto eu os preparo desde 1866 para se tornarem soldados desta Causa, e ainda assim não 

consigo ver um de Meus filhos totalmente preparado. 

26 Desta vez é diferente do primeiro e do segundo. Hoje você vive em um caos de elementos visíveis 

e invisíveis desencadeados. Ai daquele que não está acordado, pois ele será derrotado, e aquele que está 

equipado deve lutar! 

27 Milhares de olhos invisíveis estão de olho em você; alguns para emboscá-lo no seu caminho e 

derrubá-lo, outros para protegê-lo. 

28 A desunião cresce e se espalha pelos povos e nações, penetrando corações e famílias. 

29 A moral degenera e os homens, mulheres e crianças se acostumam à depravação. 

30 Diante de todas essas ignomínias, não cubra os olhos nem tapa os ouvidos, pois se seu coração 

estiver desanimado, não será compassivo dar amor e exercer misericórdia, testemunhando assim Meu 

Trabalho entre os semelhantes. 

31 É claro que devo ver tudo, porque eu te amo; mas depois de julgá-lo, eu te salvarei. 

32 Os tempos de maior amargura estão chegando. Pois então vos preparo para que não digais que o 

Mestre não vos falou profeticamente. Se você estiver equipado para esse tempo, você vai sobreviver bem a 

todas as situações. 

33 Estabelecerei a paz entre os homens através de Meus mensageiros. Como você estabelecerá a paz 

do mundo sobre o ódio, lutando pelo poder e o medo? Mas antes disso, a conflagração vai queimar, as 

águas vão se lavar e a neve vai purificar. 
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34 Discípulos, sejam fortes para que possam resistir à incredulidade dos homens, para que a 

perseguição, a calúnia ou os ataques não os deixem desanimados. Minha palavra fará tremer o espírito dos 

homens. O teólogo se sentirá obrigado a questionar sua ciência, o filósofo perguntará a seus maiores 

professores, e toda seita ou comunidade religiosa será profundamente abalada diante de Minhas novas 

revelações. Então, a batalha das idéias se desencadeará; pois enquanto alguns despertam para a verdade, 

outros quererão persistir em seu fanatismo e tradições, e lutarão uns contra os outros. No meio desta 

batalha, a voz de Meus filhos se fará ouvir e dirá às massas apaixonadamente excitadas: Não façam do 

fruto da vida um osso de discórdia. 

35 Agora você ainda se sente pequeno e fraco, mas amanhã você será forte e me amará na verdade, 

pois eu lhe revelarei o que os teólogos não serão capazes de descobrir, e você entenderá o que os cultos 

não serão capazes de entender. Mas não porque você é maior ou mais amado do que os outros, mas porque 

desde a Primeira Era você soube abrir seu coração como um tabernáculo no qual coloquei a Lei, a 

Sabedoria e o Apocalipse em cada um dos tempos. 

36 Na Primeira Era, você conhecia os símbolos: o tabernáculo ou santuário que continha a Arca do 

Convênio, que continha as Tábuas da Lei. Quando esses símbolos cumpriram seu propósito, Minha 

vontade os fez desaparecer da terra; eles foram retirados da vista dos homens, para que o mundo não 

caísse na idolatria, mas o significado ou essência dessas lições permaneceu escrito nas consciências de 

Meus servos. Na Segunda Era, após o sacrifício de Cristo, fiz desaparecer o maior símbolo do 

cristianismo: a cruz, juntamente com a coroa de espinhos, o cálice e tudo que poderia ter se tornado objeto 

de culto fanático por parte da humanidade. 

37 Nesta terceira vez eu apareci no tabernáculo de seu espírito para depositar ali minhas novas 

revelações na arca do convênio. 

38 Vocês vieram à casa do Pai naquele tempo como "filhos pródigos" e eu lhes disse: Eis que, em sua 

ausência, seus irmãos e irmãs mais novos espalhados e eu permaneci sozinho em Meu quarto e em Minha 

mesa. E o povo em sua ingratidão foi dividido, e muitos negaram seu Pai. Mas hoje eu estou lhe 

devolvendo sua riqueza, estou lhe alimentando para que você possa ir em busca daqueles que se desviaram 

atrás de você e você os trará para Minha Presença. Então você terá paz. 

39 Eu não culpo seu ser material pela guerra fratricida que inflamou a humanidade, nem pela 

discórdia que ainda existe entre o povo de Israel. É ao seu espírito que me dirijo a Mim mesmo, pois sobre 

ele pesam as discórdias e divisões que as tribos daquele povo têm sofrido em seu seio desde o dia em que 

os filhos de Jacó encheram o coração daquele pai de dor quando lhe disseram que os animais selvagens do 

deserto tinham devorado José, embora o tivessem vendido aos mercadores. 

40 Desde então, essa semente maligna vem germinando no coração desse povo, que hoje tem um 

novo tempo diante de si para honrar Seu Senhor, cumprindo a lei de amar seus semelhantes sem 

consideração de raça ou língua e de ser salvação e bênção para todas as nações da terra. 

41 O nome "Israel" foi dado a você por seu Pai, mas é um nome espiritual. Fiz grandes revelações 

para vocês e lhes dei forças para que não se sintam indignos quando eu lhes chamo assim. 

42 É o seu espírito que procuro, como sempre procurei fazer. 

43 Minha Doutrina lhe mostra uma perfeita, espiritual e pura reverência ao Pai; pois o espírito da 

humanidade, sem estar consciente disso, chegou ao limiar do Templo do Senhor, onde ele entrará para 

sentir Minha Presença, para ouvir Minha Voz através de sua consciência e para me contemplar na luz que 

desce sobre sua mente. 

44 O vazio que as pessoas sentem dentro de suas diversas comunidades religiosas neste momento é 

causado porque o espírito tem fome e sede de espiritualização. Os ritos e tradições não são suficientes para 

isso; anseia por conhecer Minha verdade. 

45 Descubro na razão mais profunda de muitas pessoas a luta interior entre espírito e matéria. Ele 

quer ir além do esplendor do culto cerimonial para descobrir a beleza do espiritual. Eu acendi esta luz que 

o ilumina e o incomoda. Eu sou aquela voz que chama por você. Ninguém foi capaz de explicar sua 

ansiedade nem de compreender sua luta interior. Só eu, que penetro em seu coração, conheço seu anseio e 

sua sede. Também sou eu quem lhe mostro o caminho que você deve seguir para encontrar o que você 

procura. 
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46 Quantos daqueles que Me escutam foram repreendidos, mal julgados ou feridos na parte mais 

nobre de sua alma porque foram sinceros e confiaram seus sentimentos a alguém! 

47 Vocês que ouvem Minhas palavras me perguntam por que vim aos mais insignificantes e 

pecadores para revelar através deles os ensinamentos de Meu Espírito; a isto eu lhes respondo: Eu ajo 

como vocês quando são pais na Terra. Você presta mais atenção e mais cuidado àquele de seus filhos que 

é o mais fraco, o mais doente ou o que corre o risco de se desviar. 

48 Se as pessoas fazem isso - o que seu Pai Celestial não deveria fazer por Seus filhos? 

49 Entre vocês, a luz de Minha Palavra apareceu como um oásis no deserto espiritual desta 

humanidade, para que todos os errantes possam se aproximar dela, buscando a água e a paz do Espírito. 

50 É necessário que este ensino chegue a todas as pessoas. Ela trará luz para a escuridão dos confusos, 

dos ignorantes e dos arrogantes que pensam saber tudo. 

51 Minha Palavra reconciliará espírito com matéria, já que há muito existe uma inimizade entre os 

dois, e você saberá que seu corpo, que você considerou como um obstáculo e uma tentação ao curso do 

desenvolvimento do espírito, pode ser a melhor ferramenta para o cumprimento de suas tarefas na Terra. 

52 Lave sua alma e seu corpo neste dilúvio de luz que está derramando sobre você nesta Terceira Era, 

para que você possa entender Minha instrução. Quem é puro pode penetrar o que antes era um segredo, 

porque o remorso não o detém em seu caminho. 

53 Confesse diante de Mim, diante de Quem você não pode falsificar ou esconder nada, do que você 

carrega em seu coração, e você sentirá Meu divino perdão através de sua consciência. A dignidade será sua 

roupa com a qual não se envergonhará diante de qualquer homem a quem se apresentem, por grande que 

seja, seja no poder, seja no conhecimento. 

54 Semear minha semente de amor. Você está na terra, que também é o professor dos homens e lhe 

ensina que o que você semeia nela, volta para você multiplicado, como prova de gratidão e amor. 

55 Assim é o espírito de seu Pai. É a mais alta e divina recompensa. Mas sua semente deve ser sempre 

boa e limpa, para que você possa colhê-la multiplicada em bons frutos. Para que sua alma, que se manchou 

de pecado em seu caminho, chegue ao seio de Deus puro, ela deve passar por muitas coisas e se purificar, 

pois deve chegar a seu Pai sem o menor vestígio do mal, nem a menor sombra de suas imperfeições 

passadas. 

56 Se ela blasfemou contra Deus na Terra, apenas uma canção de amor brotará dela - quando ela se 

aproximar da presença de seu Criador. 

57 Soul, quanto tempo você me fará esperar pela sua chegada ao topo da montanha? 

58 Lá, onde eu subi da cruz, eu o espero. 

59 Lentamente você está se aproximando. Era necessário libertar-se primeiro despojando-se de seus 

bens terrenos, pois esses bens haviam me roubado sua alma. 

60 Vinde a Mim, à festa que vosso Pai vos preparou, para que nela recebais os ensinamentos que vos 

são devidos e que constituem vossa herança. 

61 Pense seriamente nas gerações que virão depois de você, pense em seus filhos. Assim como você 

lhes deu o ser físico, você tem o dever de lhes dar vida espiritual - aquilo que é fé, virtude e 

espiritualização. 

62 Enquanto brilho Minha Luz sobre Meu amado povo, desço a vocês para lhes trazer a paz de Meu 

Espírito. Você é um número pequeno, mas seu amor por Mim é grande. 

63 Ouça-me agora através do porta-voz, já que você ainda não é capaz de receber diretamente a 

inspiração divina. 

64 Primeiro tive que preparar estes corpos para que as vibrações de Meus pensamentos pudessem ser 

recebidas por eles o mais fielmente possível e transmitidas aos ouvintes. Note que quando eles falam, eles 

lhe explicam que não são eles que lhe dão a instrução; sua voz lhe disse: Eu sou o Divino Mestre que fala 

com você. 

65 A forma de Minha proclamação poderá ser mudada, mas a essência espiritual de Meu ensinamento 

é a mesma: absoluta, imutável, fora do tempo e do espaço. O Infinito é eterno. 

66 Somente o amor de seu espírito conseguirá captar este ensinamento. Por que isso acontece? Porque 

é completamente absorvido no espiritual, em sua essência, que é a eternidade. 
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67 Se o homem não mostra interesse em conhecer a si mesmo, ele retarda seu desenvolvimento 

ascendente e sua compreensão do que é a Vida Eterna; e esta é a razão pela qual ele não foi capaz de 

alcançar a realização de sua maior obra. 

68 Você nasceu em Mim. Você recebeu a vida espiritual e material do Pai. E num sentido figurativo 

posso dizer que, ao mesmo tempo em que você nasceu em Mim, eu nasci em você. 

69 Nasço em sua consciência, cresço em seu desenvolvimento e me revelo plenamente em suas obras 

de amor, para que você possa dizer com alegria: O Senhor está comigo. 

70 Estou preparando vocês como criancinhas, pois se aproxima a hora em que o sino soará 

alegremente, tocando pela vitória e proclamando alegremente o despertar espiritual da humanidade. 

71 Escutai-me em silêncio, e meditai em silêncio, ó povo. Amanhã o aguarda, é o caminho que você 

deve percorrer para chegar até Mim. Mas tendo já sido iluminados pela luz da Minha instrução, vocês 

serão capazes de se orientar pelo que aprenderam e compreenderam. Bata à minha porta, sou o único que a 

abre, sou o Mestre revelador. Peça, pergunte e será entregue a você. 

72 No deserto de uma longa jornada de vida, Cristo é o oásis. Mas é necessário que você tenha fé para 

que saiba como encontrá-lo em suas horas de solidão ou medo. 

73 Eu lhe ensinei a abnegação e a renúncia a todas as falsas glórias do mundo. Mas muitos não 

conseguiram entender esta lição porque lhes parece impossível imaginar a vida sem luxos, sem prazeres e 

sem riqueza. Mas neste tempo cheio de dor, e com a experiência adquirida nas lições de vida, eles 

despertarão por sua própria vontade para a luz da verdade. Quão grande será o espanto da humanidade 

assim que descobrir que, se ela se libertar do material e simplesmente se separar do supérfluo, sentirá 

dentro de si como um novo ser surge para uma nova vida. 

74 Amados discípulos, entre os quais eu mesmo conto aqueles que vieram por último: Após minha 

partida, só sentirão minha presença aqueles que se prepararam. Alguns ficam indiferentes quando lhe falo 

disto, porque pensam que passarão anos até lá. Este tempo será como um momento. Cumprirei minha 

tarefa como Professor, mas quando meu raio descer pela última vez no final de 1950, nunca mais usarei o 

órgão humano de compreensão para me fazer conhecido nesta forma. Confiem em Mim, discípulos, pois 

manterei minha palavra dada a vocês para não deixá-los sozinhos. Farei vocês sentirem Minha Presença, 

os inspirarei, os confortarei. Observe agora e observe no futuro, para que você nunca seja pego 

desprevenido: que aquele que secretamente tentar roubar sua herança o encontre alerta, ou mesmo aquele 

doente que o chame para sua cama no meio da noite para lhe dar o bálsamo de seu amor. 

75 Com grande clareza, falei com vocês para que Me entendam. Mas vocês me fizeram mover Minha 

Palavra em nível material por algum tempo, porque ainda possuem muito pouco desenvolvimento 

espiritual para Me entender. Mas quando Minha partida estiver próxima, Minha Palavra terá um 

significado espiritual mais elevado nos lábios dos porta-vozes. 

76 Na medida em que Meu ensinamento dá revelações ainda maiores, vocês devem fazer um esforço 

para corrigir seus erros, renovar suas vidas e se separar de cada vício e de cada má inclinação. Se você se 

tornou puro de coração e fala de Minha Obra, você deve ser crido e considerado discípulo de Jesus que 

verdadeiramente prega Sua Doutrina através do exemplo e obras de amor. Este é o traje de graça que vocês 

devem usar sempre e pelo qual vocês podem se distinguir de seus semelhantes. 

77 Espalhem-se sobre a terra como profetas de Minha Divindade, despertem a humanidade 

adormecida, proclamem a eles que a justiça está ao alcance da mão. Diga-lhe que Sodoma foi avisada, mas 

não deu ouvidos ao profeta de Deus, e o dia de seu julgamento chegou inexoravelmente. 

78 As forças da natureza estão apenas esperando a hora para se soltarem no mundo e para limpar e 

purificar a terra. Quanto mais pecaminosa e arrogante for uma nação, mais pesada será a minha justiça. 

79 Duro e surdo é o coração desta humanidade. Será necessário que o copo de amargura chegue até 

ele para que possa ouvir a voz da consciência, a voz da lei e da justiça divina. Tudo será em prol da 

salvação e da vida eterna das almas. São eles que eu procuro. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 139  
(a partir do ano de 1945) 

1 Bem-vindos, membros do Meu povo, pois vocês souberam resistir às tempestades e provações com 

paciência e presença de espírito. Eu os vi rezar e assistir nas horas difíceis, e também os ouvi abençoar 

Minha vontade quando o sofrimento chegou até vocês. Eu então recompensei sua fé e boa vontade e lhe 

enviei Minha paz porque você era o barco que enfrentou a tempestade sem virar de quilha. 

2 Eu também abençôo aqueles que esquecem seus próprios sofrimentos e "velam" pela paz do 

mundo, ou visitam os doentes na cama da dor, pois não deixarei esses méritos sem recompensa. 

3 Durante esta guerra em que o mundo viveu, vocês têm estado unidos em oração dia após dia, e na 

verdade eu lhes digo que não deixei de fazer muitos milagres entre aqueles de seus semelhantes pelos 

quais vocês tanto Me pedem. Não permita que sua oração se torne fraca, ó Meu povo. Eu lhes digo que a 

"Quaresma" ainda não terminou, mesmo que as nações digam que a guerra cessou. Não, Israel, enquanto a 

paz das nações não estiver fundada no amor recíproco, você deve continuar vigiando e rezando e 

conquistar corações para esta obra de paz e fraternidade. 

4 Logo você perceberá que esta paz da qual os homens falam no momento era falsa, que ela só 

trouxe uma trégua no meio de sua luta desumana, só para continuar mais tarde em seu trabalho de 

destruição. 

5 Espalhados pelo mundo, estão aqueles que têm a tarefa de rezar e zelar pela paz da humanidade. 

Entre eles estão Meu povo, a quem instruo com Minha Palavra. Todos vocês têm o dever de construir o 

templo da espiritualização, o santuário da paz, no coração do povo que são seus irmãos e irmãs. Quando 

este santuário espiritual subir às alturas celestiais e as pessoas encontrarem nele a conexão direta com seu 

Senhor, vocês poderão dizer que semearam no mundo a semente que eu lhes confiei neste tempo. 

6 Povo, fortalecei-vos em Minha Palavra e tende confiança de que vossa consciência vos dirá se o 

que estais fazendo está de acordo com os ensinamentos de Minha Doutrina. Reze para que seu espírito e 

sua mente possam lutar para banir a guerra. Não fique desanimado, para que sua influência não confunda 

sua razão ou seus sentimentos. 

7 Quando um de vocês reza, ele não está consciente do que realiza com seus pensamentos no 

espiritual; portanto, quando rezam por seus semelhantes - por aqueles povos que estão se destruindo na 

guerra - vocês devem saber que nesses momentos um espírito também desencadeia uma batalha mental 

contra o mal e que sua espada, que é a paz, a razão, a justiça e o desejo do bem para eles, se choca contra 

as armas do exército da vingança, da arrogância. 

8 Este será o momento em que as pessoas se tornarão conscientes do poder da oração. Para que a 

oração tenha poder e luz reais, é necessário que você a envie para Mim com amor. 

9 Não falo de enviar a seu próximo o pensamento com más intenções, pois nunca lhe dei armas para 

usar para fins desonestos, pois quando a ambição ou o ódio o cega, você faz uso do que é mais sagrado 

para você e o usa para se ferir e até mesmo para se matar. Eu os inspiro para a verdadeira luta contra o mal 

e lhes revelo qual é a arma mais poderosa e invencível, para que vocês possam sair vitoriosos. Portanto, eu 

vos aconselho a primeiro purificar vosso coração e depois se elevarem até Mim, onde se encherão de luz e 

força, e depois enviarão vossos pensamentos como flashes de luz entre as nações sem paz e entre os povos 

sem esperança. 

10 Aceite Minha misericórdia, ó povo. Vocês, homens e mulheres para quem estes últimos tempos 

foram muito cruéis, seus lares afligidos pela dor - sintam Minha paz onde o pão de cada dia se transformou 

em amargura, sintam a doçura de Minha carícia. 

11 As pessoas de hoje têm que lutar muito para ganhar a vida. Mas o Pai lhe diz: Triplicarei suas 

forças para que você não perca a coragem. 

12 Inspirar no amor dos jovens pelo próximo, dar-lhes grandes e nobres ideais, pois serão os jovens 

que amanhã lutarão para alcançar uma existência na qual a justiça, o amor e a sagrada liberdade do espírito 

brilhem. Preparem-se, para a grande batalha da qual as profecias falam ainda não chegou. 

13 Considere que quanto maior o desenvolvimento que a humanidade alcança, maiores são as armas 

com as quais ela conta em sua luta. Não durma, querido povo, e esteja pronto para trabalhar pela Minha 

Causa. 
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14 Uma nova "guerra" está se aproximando. Nele participarão todas as faculdades e poderes do 

homem, e é necessário que os filhos deste povo, a quem será concedido viver nesta provação, saibam 

como passá-la com seu padrão de verdade e deixem um profundo traço de espiritualização. 

15 Os cientistas, os teólogos, os estudiosos, os filósofos - todos se prepararão para aquela grande 

batalha na qual a mentira e o mal serão destruídos e o bem e o verdadeiro sairão vitoriosos. 

16 Grande será a confusão dos homens antes que a iluminação chegue até eles: pois entre os homens 

haverá alguns que tiveram grande fé e a perderão, outros mudarão seu credo, e alguns irão de porta em 

porta, de religião em religião, em busca da verdade para seu espírito. É necessário que todo o caminho seja 

percorrido para que todo o mal possa ser expulso das almas e desaparecer dos corações. 

17 Você verá homens e mulheres aparecendo nas ruas, em cidades e aldeias, proclamando 

publicamente serem mensageiros de Deus e afirmando que eles são profetas ou mensageiros de Deus. Mas 

ainda hoje eu lhes digo que tenham cuidado para que possam reconhecê-los por suas obras. Nunca digam 

que são profetas, videntes ou apóstolos, mas dêem sempre testemunho de Minha graça com suas obras, de 

tudo o que lhes confiei e do ensinamento que coloquei em seu coração. Então não serão mais seus lábios 

que dirão se vocês são profetas, apóstolos ou discípulos meus - seus semelhantes o dirão por causa das 

obras que eles vêem vocês fazendo. Eu lhes digo novamente para permanecerem em oração até verem a 

paz retornar às nações e a alegria a todos os lares do mundo. 

18 Nesta época, o espírito de seu Pai se apresenta quando Ele ouve seu chamado. Ouça agora Minha 

Palavra, que é alimento para seu espírito. A partir do dia em que Minha Palavra terminar, vocês se 

ajudarão mutuamente como sempre fizeram desde então, mas depois, como pássaros quando tomam as 

asas, aprenderão a bater as asas e se tornarão mais independentes. Então, através de sua elevação 

espiritual, você será capaz de Me alcançar para receber inspiração e paz. 

19 Observe, não deixe o sono tomar conta de seu coração e conquistar seu espírito, pois o tempo está 

passando e chegará o dia em que você despertará e chorará pelo tempo perdido. Então você vai querer 

substituir aqueles momentos e oportunidades não utilizados, mas não será capaz de fazê-lo; pois enquanto 

alguns estarão na velhice, outros estarão no espírito no além. Pedireis então a vosso Pai clemência e 

misericórdia sem perceber que foram vocês mesmos que não tiveram misericórdia nem clemência com 

vossa própria alma. 

20 Tende piedade de vossos semelhantes, que é como se tivésseis piedade de vós mesmos. Se você 

não cumprir esta tarefa, você será o primeiro a chorar, porque verá que sua mão, que foi amontoada de 

presentes, estará vazia, que o bálsamo curativo com o qual você curou os enfermos terá desaparecido, e 

aquelas habilidades para libertar os possuídos também terão partido. Seja humilde para que você não 

julgue perder seus dons espirituais, não tente parecer mais alto que seus semelhantes. Fazer o que fiz com 

meus discípulos na Sagrada Comunhão. 

21 Eu lhe mostro suas falhas - não para julgá-lo, mas para que você possa consertar seus caminhos e 

se tornar o povo obediente em seguir Meus ensinamentos. 

22 O que eu faço com vocês será para o bem das gerações futuras. Mas não esqueçam que - para 

ensiná-los - nunca os ofendi nem fiz sangrar seus corações. Aprenda a endireitar a árvore que cresceu 

torta, e também a colocar os caminhos em ordem. 

23 Minha justiça é grande. Mas quando falo disso a vocês, não os ameaço, é apenas para encher seus 

corações de medo. Falo-vos com veracidade, pois Minha retidão estará em cada um de vós, e se não 

quiserdes derramar lágrimas amanhã, adquirireis méritos hoje. 

24 Cada uma de suas obras é registrada por Mim, e as obras que são agradáveis eu uso como uma 

semente que tenho que cuidar até que se multiplique entre os homens. 

25 Não Me busque como juiz, pois então você ouviria Minha voz cheia de justiça e severidade; 

procure-Me como um 

Mestre e como pai. O que você espera para amanhã? Você quer expiar suas transgressões no futuro? Você 

já quer preparar um caminho cheio de espinhos para sua alma? Eu não nego seus méritos, mas eles ainda 

são como o trigo jovem ao lado do qual crescem as ervas daninhas. 

26 Pratique meu ensinamento, confiando em Mim, pois à medida que você cumprir minha palavra, eu 

cuidarei de você e da sua. Por que eu vejo alguns fortes e outros fracos? Porque os fortes não entenderam 

como comunicar sua força aos fracos. 
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27 Unir todos e todos serão fortes. Amem-se uns aos outros e se unam à fraternidade, então vocês 

verão os arbustos fracos se transformarem em árvores de folhas grossas. Receba tudo, pois ninguém 

conhece a tarefa que seu vizinho traz consigo. Ninguém conhece seu passado, portanto ninguém deve ser 

afastado de você. Quanto mais desajeitados ou estúpidos forem seus semelhantes, mais misericórdia e 

compaixão você deve ter por eles, tendo em mente que são eles que caíram, os que não entenderam como 

colocar seus pés em caminhos seguros. De corações tão duros quanto pedras sei como fazer corações que 

exalam ternura; você pode fazer isso também. 

28 Purifiquem seus corações para que suas obras sejam puras. Lembre-se de que uma árvore má 

nunca pode dar bons frutos. 

29 Para este fim, chamei-os neste tempo para fazer de vocês árvores que oferecem sua sombra e 

proteção ao viajante; aqueles que compreenderam isto abriram seus corações para me dizer: Hoje sei que 

sou sua criatura e que fui enviado para cumprir uma tarefa difícil e nobre. Eu sei que em Ti tenho minha 

origem e contigo é meu fim. 

30 Sim, eu sou o caminho. Todos que quiserem caminhar sobre ela, levantem sua cruz e sigam-Me. 

Para que você possa trilhar este caminho, peço apenas que ame seu Pai em seus próprios irmãos e irmãs. 

Esta é a lei ou o caminho: amar a Deus e amar uns aos outros. É a lei que tem iluminado o caminho dos 

homens em todos os momentos. 

31 Com um só amor, eu amei a todos vocês. Por que vocês não deveriam todos se amar da mesma 

maneira? As nações aguardam a chegada dos mensageiros da paz. Os povos da terra lamentam sua miséria 

como ovelhas desgarradas esperando a chegada do Pastor, Aquele que os unirá em um único obstáculo. 

32 Preparem-se, pois está próximo o momento em que receberão estas instruções (diretamente) de 

Meu Espírito, pois elas não serão mais dadas por nenhum ser humano na Terra. Ninguém empreenderá 

nada sem antes ter recebido a instrução divina. Eu conheço o caminho e não quero que você derrame 

lágrimas sobre ele. Vou equipá-lo com antecedência e lhe mostrarei a hora de começar o "dia de trabalho". 

33 As grandes comunidades e seitas religiosas se consultam entre si, preparam-se para o confronto 

porque antecipam a batalha. Vocês também se consultam, preparam-se e rezam para que não se 

surpreendam; pois se não o fizessem, Minha Doutrina seria condenada e caluniada pelos homens, Meu 

Espírito receberia toda a vituperação, e eu lhes mostraria milagres, como Jesus no Calvário. 

34 Seu espírito está despertando para uma vida mais elevada. Já o ideal de um mundo melhor está 

começando a se formar dentro dele. 

35 Ensino-lhes a ganhar paz de espírito e a mantê-la como o verdadeiro tesouro do espírito. Minha 

Palavra o libertará do mal nesta Terceira Vez e o manterá afastado dos caminhos incertos pelos quais você 

perambulou e sofreu por tanto tempo. 

36 Minha voz chamará às portas de cada coração, e será o Espírito que responderá de dentro de cada 

ser humano. 

37 Alguns reconhecerão imediatamente minha chamada. Outros se perguntarão com incerteza quem é 

que está chamando. E assim, gradualmente, um a um, eles se lançarão e se esforçarão em direção à luz. 

38 Quão glorioso é o despertar do espírito quando o homem se pergunta: Quem desperta dentro de 

mim? De onde vem minha inspiração, e quem me inspira a fazer o bem? 

39 Minha Palavra também ensina a ler seu espírito, a penetrá-lo, a descobrir sua essência, que é luz, 

verdade, amor, obediência e pureza. 

40 Quando o homem se descobre espiritualmente, então ele sente dentro de si a presença de seu Pai. 

Mas se ele não sabe quem é nem de onde vem, ele Me sente distante, alienígena, inalcançável, ou ele 

permanece entorpecido. 

41 Somente o espírito desperto pode penetrar no reino da verdade. O homem não será capaz de 

reconhecê-lo apenas com sua ciência. 

42 Vejo que os homens lutam pelo conhecimento, fama, força, riqueza e poder, e lhes ofereço os 

meios para alcançar tudo isso - mas em suas qualidades verdadeiras, essenciais, em sua verdade espiritual, 

não no exterior e enganoso do mundo, não no transitório e enganoso. 

43 Quando o homem se dedica ao material e se encerra no pequeno espaço de um mundo como o seu, 

ele se torna pobre, limita e suprime sua alma, não resta nada para ele, exceto o que ele possui ou o que ele 
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sabe. Então, torna-se necessário que ele perca tudo para que possa abrir seus olhos para a verdade e, tendo 

percebido seu erro, volte seu olhar para o Eterno. 

44 Nada é melhor do que Meu ensinamento, que é inspirado pelo amor divino por você e lhe mostra o 

verdadeiro caminho. Quem melhor do que eu poderia ensiná-los a dar a Deus o que é de Deus e ao 

Imperador o que é do Imperador? 

45 Esta é a razão pela qual fiz ouvir minha voz mais uma vez em seu mundo, pois o vi perdido em um 

mar de escuridão e erro. 

46 Minha Luz de Amor acenderá a lâmpada da fé nos corações que estão na escuridão e Minha 

Misericórdia despertará aqueles que morreram por Meu Reino. 

47 Quem não entender como descobrir o significado desta Palavra poderá chegar à opinião de que 

Meu ensinamento é um jugo que prende o ser humano e o escraviza. Mas quem for capaz de lhe dar a 

interpretação correta sentirá todo o seu ser inundado de luz e seu júbilo será sem limites. Um canto interior 

de louvor brotará de sua alma, levando-o a uma vida harmoniosa que será a melhor forma de adoração 

para Mim. 

48 Quem quer que ande dentro de Minha lei não cairá, por muito que seja testado. A fé lhe dará a 

força necessária para ser vitorioso. Por mais amargo que seja seu copo, ele nunca blasfemará. Ele será 

paciente e saberá como esperar, como é a vontade de seu Senhor. Aquele que pratica meus ensinamentos 

desta maneira adquirirá mérito, para que meus milagres sejam revelados nele. 

49 A fé, a devoção e a humildade em relação ao que eu decretei tornarão o caminho do julgamento 

mais curto, porque assim você não seguirá o caminho do sofrimento mais de uma vez. Mas se a rebelião, o 

descontentamento e até mesmo a blasfêmia surgirem nas provas, a visitação durará mais tempo, pois então 

você terá que percorrer novamente esse caminho até que a lição seja aprendida. 

50 A vida é uma lição constante para as almas. Quando o universo tomou forma sob meu comando, 

não tinha outra tarefa além desta: ensinar. A vida é um cadinho e uma luta pela alma. Não é um êxtase 

absoluto, como muitos gostariam que fosse. Alegria, triunfo, paz ou bem-aventurança estão além de toda 

luta, além desta pedra de toque. O êxtase do espírito com toda sua felicidade consiste na perfeição do 

espírito. 

51 Entenda esta verdade para que você não passe descuidadamente pelo livro que lhe mostra novas 

páginas de sabedoria dia após dia. Eduque sua alma de tal forma que ela se torne um bom observador. 

Eduque sua mente através da reflexão, ore com a oração que é própria do espírito, sensibilize a mente e o 

coração para que você possa receber Minhas mensagens divinas, e aprenda a linguagem espiritual da vida 

que o cerca, que lhe mostrará o caminho para a perfeição. 

52 Para ajudá-los, desço a seus corações cansados para dar-lhes uma nova vida. 

53 Quando a mente desses porta-vozes se eleva a Mim em pureza, Minha Palavra chega diretamente 

ao espírito. A simples Palavra, que já moveu grandes homens, realizará o milagre de devolver-te a Mim, ó 

povo amado, há muito tempo você se desviou do caminho da verdade. Vocês haviam esquecido que Me 

carregavam dentro de vocês, e quando vieram a Me ouvir, sentiram Minha Presença brilhando de novo 

como uma estrela brilhante iluminando seus corações. 

54 Eu o recebo, mas antes de fazê-lo com sua parte humana, recorro ao seu espírito, que é o 

verdadeiro filho de Minha Divindade. No espírito está a consciência, a inteligência, e através dela deixarei 

que minha inspiração e meus pensamentos cheguem ao ser humano. 

55 pessoas que eu amo infinitamente, um pensamento meu que se tornou uma palavra nos lábios 

destes portadores de vozes é como um caminho cheio de luzes para seu espírito. 

56 Ouça-me: Seja humilde no mundo e semeie o bem nele, para que possa colher os frutos dele no 

céu. Se não é agradável para você ter testemunhas quando você faz o mal, por que é agradável para você 

tê-las quando você faz obras boas? Do que você pode se vangloriar, já que só cumpriu seu dever? 

57 Entenda que os elogios são prejudiciais à sua alma porque você ainda é tão inexperiente e humano. 

Por que você espera que seu Pai o recompense imediatamente depois de ter feito um bom trabalho? 

Aquele que pensa assim não age de forma altruísta e, portanto, sua caridade é falsa e seu amor está longe 

de ser verdadeiro. 

58 Deixem o mundo ver que vocês fazem boas obras, mas não com a intenção de receber honras, mas 

apenas para dar bons exemplos e ensinamentos e testemunhar a Minha verdade. 
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59 Em todos os lugares do universo estão os anjos do Senhor, distribuindo sua misericórdia e amor 

entre todos os filhos de Deus. No silêncio espiritual, eles são incessantemente ativos em fazer o bem a seus 

irmãos e irmãs. Quando você os viu vir à Terra para se vangloriar do que eles lhe deram ou da ajuda que 

lhe deram? 

60 Seja humilde, pois os delírios de grandeza do homem, sua arrogância e suas vaidades pertencem à 

terra, são qualidades materiais, e com elas você afunda na sepultura. O espírito preserva apenas o que pode 

levar consigo às alturas do céu, o que pode brilhar na luz. Se a grandeza não é espiritual, se é apenas 

vaidade, amanhã ele sofrerá aflição em sua alma. 

61 Há verdade e falsidade, e é necessário que você conheça os dois caminhos para que em sua escolha 

você possa seguir o verdadeiro caminho. Abra seus olhos, desperte seu espírito, refine seus sentidos para 

que você possa perceber o amor de seu Pai em tudo o que é criado. Eu lhe dei tudo sem lhe pedir nada por 

mim. Se na sua falta de compreensão você deveria ter dito que é muito que eu peço por tudo o que eu lhe 

dei, você está cometendo um erro. Se eu peço algo ou muito de vocês, é apenas para seu bem, para sua 

felicidade na eternidade. 

62 Você terá que prestar contas a seu Pai de tudo o que fez na vida. Mas como você silenciará a voz 

da consciência naquela hora mais significativa? O que você responderá quando seu espírito ouvir a voz do 

Senhor dizendo-lhe que você nunca poderá justificar o mal? 

63 Somente os esforços para restaurá-lo da queda, o amor e o zelo com que você caminha no caminho 

da reparação, farão desaparecer de seu ser os traços e as manchas do pecado, a fim de mostrá-lo puro 

diante do Juiz Divino. 

64 Saiba tudo isso já aqui. Lembre-se de que onde estão seus interesses, lá estão também seus 

pensamentos e seus corações. Se são materiais, você será materializado, se são espirituais, você estará no 

caminho da perfeição. 

65 Viva na terra como Minha Palavra lhe ensinou. Experimente a luta, ame e lute pelo bem, aproveite 

tudo o que lhe confiei, mas deixe seu espírito flutuar como as nuvens nos espaços infinitos cheios de 

pureza e amor. 

66 É em vão que os homens buscam o prazer perfeito no materialismo vicioso. Tudo é triste e vazio 

sem a presença do Pai. Ele é a verdadeira alegria. 

67 Deixe que todos os pensamentos ruins partem de você e se vistam de pensamentos nobres. A 

felicidade não está no que se possui materialmente, mas no que se reconhece espiritualmente. Saber é 

possuir e agir em conformidade. 

68 Aquele que possui um conhecimento real é humilde de espírito. Ele não se orgulha do 

conhecimento da terra, que apenas se esforça para saber tudo (terreno) e nega tudo o que não se entendeu. 

Quem traz dentro de si a luz do conhecimento inspirado é capaz de receber revelações na hora certa, assim 

como também sabe como esperá-las. Muitos se dizem estudiosos, mas o sol que brilha em plena luz, dia 

após dia, tem sido um mistério para eles. 

69 Muitos pensaram saber tudo, mas na verdade vos digo que a formiga que imperceptivelmente 

cruza seu caminho também contém um mistério insondável para eles. 

70 As pessoas serão capazes de explorar muitas maravilhas da natureza, mas enquanto não o fizerem 

no caminho do amor divino, não alcançarão a verdadeira sabedoria que está na vida imortal da alma. 

71 Vocês, humanos, aproximem-se de Mim. Você não precisa rachar seus miolos para descobrir 

segredos e mistérios. Você só precisa abrir seu coração com a chave da fé. 

72 Tenha a firme vontade de ir ao Pai, de estar com Ele, de entrar em Sua morada, e você ficará 

maravilhado, e mais tarde também fará milagres quando exercer Meu amor e perdão em sua vida. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 140  
1 Estou presente entre vocês para ensinar a seu espírito o caminho da paz, da luz e da bondade. 

2 Venho até você porque só eu sei que a dor e a angústia em que as pessoas vivem não é outra coisa 

senão a fome, a sede e a miséria de espírito. 

3 Um homem hoje e outro amanhã, abrirão seus olhos para a luz da verdade, finalmente convencidos 

de que com prazeres, riquezas e satisfações mundanas jamais poderão alcançar sua perfeição, suspeitando 

que algo existe além do material, cuja essência, beleza e verdade é aquele pão, aquele alimento e aquela 

alegria que o espírito tão dolorosamente carece. 

4 Para que os corações das pessoas se encham de Minha luz, elas devem primeiro se purificar de 

tudo o que está dentro delas. Como você cumprirá Minha Lei se todo o seu ser está permeado pelo 

materialismo? Primeiro deve se livrar de toda dor, maldade e ódio que carrega dentro de si até que seja 

pura, e então Minha graça entrará nela. 

5 Saiba que criei em cada homem um lugar destinado a mim; mas você tomou posse dele e o encheu 

de impurezas, imperfeições e profanações. Esta é a verdade, o homem profanou dentro de si mesmo a 

coisa mais sagrada que eu concedi a seu espírito. 

6 Somente eu poderia ter compaixão pelos homens, pois a caridade partiu deles. Hoje eles não sabem 

mais, e por isso vim mostrar-lhes todas as suas falhas, que são a causa de sua amargura. 

7 Para que servem as religiões das pessoas? Vejo que todos eles têm fé em Deus como um princípio 

e bondade como uma lei. Você segue o que suas religiões lhe ensinam e ordena? Você não pode me dizer 

que está cumprindo, pois você o provaria falso pelos trabalhos imperfeitos que realiza diariamente no 

mundo. 

8 As pessoas não acreditam em Mim, nem Me amam, nem Me obedecem. A vida das pessoas na 

Terra seria diferente se elas acreditassem em Mim, Me amassem e fossem obedientes a Mim. 

9 Mostrei-me ao mundo e dei provas de Minha presença, Minha verdade e Meu poder para que Ele 

me seguisse. E a maior prova de minha sabedoria lhe revelei com a palavra: "Amai-vos uns aos outros" - 

uma frase simples, mas que contém o segredo da verdadeira grandeza, que é reservada às pessoas 

espiritualizadas. 

10 "Amarmo-nos uns aos outros" foi o último mandamento que deixei para meus discípulos naquela 

época. O mandamento é o mesmo que a lei, portanto, nesta lei de amar vocês como irmãos e irmãs em 

Deus, uni todos os preceitos, todas as doutrinas supremas e ditados sábios, para que vocês soubessem que 

o amor é a lei que governa a vida. 

11 Somente Cristo, o Cordeiro, revelou essa luz ao mundo, e é por isso que lhes digo que chegará a 

hora em que todos os homens se unirão na verdade deste mandamento. 

12 Agora é hora do homem me oferecer seu tributo de amor, como todos os seres da criação fazem. 

Até agora, a humanidade só me ofereceu a bílis e o vinagre que o centurião segurou nos meus lábios 

durante a minha agonia. 

13 Você não sabe que a amargura nunca pode saciar a sede de amor? E, no entanto, isso é o que 

sempre me ofereceram. Eu, por outro lado, trago um manto de infinita misericórdia para te cobrir, um 

cálice do vinho da vida e pão do Espírito, pão de sabedoria, fé, amor e verdade para te elevar - não sobre 

uma cruz de dor, mas sobre uma montanha de perfeição. 

14 Meus discípulos não devem cercar suas práticas dentro de Meu ensinamento com mistério. É 

simples, dessa simplicidade que você encontra na natureza. A oração que lhes ensino é aquela que surge 

do coração. O que você pode esconder de mim que eu não saiba? Quando uma tempestade se abate em sua 

alma, como você pode me dizer em uma oração que não é sua que você está calmo e que não precisa de 

ajuda? Formule sua própria oração diariamente, de acordo com suas necessidades. Sinta-me próximo, e 

quando este mundo o cansa com seus problemas e tribulações, venha a Mim, volte-se também para o 

mundo espiritual onde você encontrará protetores e amigos, verdadeiro amor, puro afeto, e você sentirá 

seu companheirismo e conforto. 

15 Eu governo e contemplo todos os mundos e verei com amor como os irmãos e irmãs que habitam 

em diferentes esferas se aproximam para concordar e estender a mão uns aos outros. Mais tarde, vocês 

serão apenas espíritos, emulando aqueles que foram exemplos de virtude - estes seus protetores e seus 
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intercessores que eu permiti que se dessem a conhecer diante do povo de Israel neste momento, para que 

eles possam cumprir uma grande missão entre a humanidade. 

16 Aprenda a viver por pouco tempo em esferas superiores. Voe para aquelas regiões onde se respira 

paz e harmonia, então você se sentirá mais forte e reconfortado quando retornar. 

17 Você tem tudo o que é necessário para viver em Minhas Leis. Você não pode me dizer que suas 

condições de vida não permitem que você as cumpra. Mesmo no meio da luta da vida, você pode rezar, 

amar e fazer o bem a seu próximo. 

18 As portas do Meu Coração estão abertas para que você entre e estude Minha Palavra. 

19 Vocês são os espíritos a quem foi dada uma missão desde o início da criação. Vocês são centelhas 

do Meu Espírito e têm sido dotados de razão, vontade e inteligência. Eu o criei à minha imagem e 

semelhança e, portanto, você é capaz de pensar, sentir e amar. 

20 Vocês são como pedras preciosas que brilharão neste tempo para espalhar luz entre os homens, 

como jóias que eu amo vocês. Para mim, você tem um valor inestimável. Despertem e permitam que Meu 

cinzel os aplainem para que, já preparados, possam trabalhar diligentemente nas províncias, tornando 

Minha Verdade conhecida, testemunhando-a através de verdadeiras obras de amor. 

21 Você acha que depois de 1950 eu deixarei de me manifestar entre vocês? É verdade que Minha 

Palavra terminará através da mente humana, mas Meus dons permanecerão em vocês. Eu lhes disse que 

vocês são a base de um mundo de amor e quero que sejam fortes para que construam tijolo por tijolo e 

deixem esta herança para as gerações vindouras. 

22 Cumpra sua missão, pois pagarei com aumento por cada uma de suas obras. O caminho para 

alcançar a meta ainda é longo, mas você pode encurtá-lo com boa vontade. 

23 Eu recebo seu espírito, pois é ele que pode elevar-se até o nível da perfeição. Espero que vocês se 

espiritualizem para que possamos ser um só, pois todos vocês se fundirão comigo. Enquanto isso, eu estou 

iluminando seu espírito. 

24 Vocês sairão vitoriosos de suas provas e eu lhes darei as boas-vindas. Será Meu amor que virá para 

lhe dar as boas-vindas. Meu amor não pergunta como você vem, ele apenas diz: venha. 

25 Para que você possa entrar em Minha presença com seu espírito calmo, tome conta dele, pois ele é 

seu verdadeiro ser. Não o esqueçam, pois isto seria como esquecer-se de vocês mesmos e de Deus. Deixe 

de se preocupar demais com as satisfações, o conforto, o culto à personalidade e os prazeres humanos. 

26 Falo àqueles que negligenciam seu espírito e lhes pergunto: O que você deu por sua vida eterna, 

pelo que é hoje e não será amanhã, pela vida de mudança contínua, onde o triunfo é de curta duração, mas 

a dor é sua conseqüência imediata. 

27 Pense profundamente sobre estas palavras. Minha Lei e Minha Doutrina permanecem sempre 

imutáveis para você, eles lhe lembram e lhe ensinam seus deveres espirituais e também humanos. Eu já lhe 

disse que sua vida corresponde a suas obras. Se a humanidade arrasta uma corrente de dor com ela, eu não 

coloquei essa corrente sobre ela, mas ela mesma. Você ainda experimentará muito choro e sofrimento. 

Estudem minhas palavras para que não prolonguem essa cadeia de amarguras e provações humanas. 

Tenham piedade de vocês mesmos, pois eu já lhes perdoei. 

28 No tempo em que estive na Terra como Jesus, os corações pecadores me disseram: "Rabino, quão 

estranho é seu ensinamento que nos dá a conhecer, pecadores, o perdão de Deus". Minha palavra lhes 

parecia estranha, pois eles sabiam que eram criminosos ou adúlteros e que a única lei que conheciam era: 

olho por olho, e dente por dente. Portanto, eles me perguntaram espantados: "Por que você fala do perdão 

dos pecados? Por que você, rabino, demonstra amor pelo réprobo? Quando seus lábios falam, eles brilham 

com um brilho celestial, e seu ensinamento é uma mensagem ardente do mais puro amor". A eles eu 

respondo com cada uma de minhas obras. 

29 Meus ensinamentos não são ensinamentos estranhos, são o ensino do amor, o caminho no qual a 

alma pode se desenvolver, no qual ela pode dar verdadeira direção a seus pensamentos, suas palavras e 

obras, e que a seguirá até o fim de seu caminho de expiação. 

30 É necessário que aquele que pecou entre no templo e lá, cheio de arrependimento, participe da 

festa do Amor Divino. 
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31 Você pode encurtar sua jornada através das emboscadas da vida, com menos quedas que outras, 

com menos erros, se souber como fazer uso da chave que abre a porta do templo para seu equipamento 

espiritual. 

32 Se você realmente se arrepender do mal que causou, será sempre bem-vindo. Mas é necessário que 

vocês provem seu arrependimento pelas obras, pois somente através delas vocês se purificarão. 

33 Três virtudes pelas quais você deve lutar: Arrependimento, perdão e amor. Se esses sentimentos, 

essas virtudes, não brilharem em seu ser, como você alcançará para seu espírito a luz de Meu Reino? 

Como você desfrutará das bênçãos reservadas para aqueles que sabem se levantar para alcançá-las? 

34 Quem alcança esta bem-aventurança carrega dentro de si a glória de seu Pai. Somente pela via do 

amor você alcançará seu verdadeiro lar, aquele reino que ninguém pode alcançar de outra forma, que você 

não pode comprar a qualquer preço, a menos que seja conquistado com o coração. 

35 O amor alivia a carga durante a jornada da vida e toda dor passa. A palavra "amor" significa vida. 

Amor e vida são meus ensinamentos. 

36 Três qualidades são necessárias em Meus discípulos para mudar suas vidas: A primeira é ouvir-

Me, a segunda é entender-Me, e a terceira é colocar em prática Minha instrução. 

37 Se vocês se retirarem do turbilhão de sua vida e vierem com pensamentos mais puros, Minha 

Palavra será luz em sua mente. Mas você vem confuso pela luta da vida e por suas obras, que nem sempre 

correspondem ao que o Pai lhe ordenou que fizesse. Lembro especialmente do trabalho que você deixou 

inacabado ou esquecido: o trabalho espiritual que você esqueceu quando veio ao mundo ou depois. 

38 Seus olhos experimentam uma elevação encantadora quando você testemunha o nascer do sol em 

todo o seu esplendor ao amanhecer. Mas você não sabe que alegria é para o espírito quando ele contempla 

a aparência de Minha Luz Divina como um sol de amor infinito. 

39 Oh, se ao menos você pudesse despertar seus sentidos internos para contemplar Aquele que espera 

por você e Aquele que você tem dentro de você! Quão grande será a surpresa daqueles que um dia Me 

descobrirem dentro de si mesmos, depois de terem Me procurado de tantas maneiras. 

40 Ouça bem: uma fonte com água cristalina refletirá fielmente a luz do sol, enquanto outra com água 

turva não pode refleti-la com a mesma clareza. Tal é sua alma; sua tarefa é purificar a fonte e depois 

enchê-la com água clara. 

41 Não se pode ganhar o reino dos céus em um instante; é necessário alcançá-lo passo a passo. A luz 

do sol não inunda a terra de repente; ela aparece gradual e suavemente, sem violência, até despertar 

ternamente de seu sono. Seu despertar espiritual deve ser o mesmo. 

42 Discípulos, falar-lhes-ei de Maria, minha Mãe como ser humano, e da Mãe espiritual de vocês. 

43 É necessário que o coração humano conheça de baixo para cima a preciosa mensagem que seu 

Espírito trouxe ao mundo, e tendo conhecido toda a verdade, você deve purificar de seu coração toda 

adoração idólatra e arrebatadora que você consagrou a ela, e oferecer a ela, em seu lugar, seu amor 

espiritual. 

44 A mensagem de Maria foi de consolação, maternidade, humildade e esperança. Ela teve que vir à 

terra para tornar sua natureza materna conhecida e oferecer seu ventre virgem para que nela "A Palavra" se 

tornasse homem. Mas sua missão não terminou na Terra. Além deste mundo era seu verdadeiro lar, do 

qual ela pode espalhar um manto de compaixão e maternidade sobre todos os seus filhos, do qual ela pode 

seguir os passos dos perdidos e derramar sua consolação celestial sobre o sofrimento. 

45 Muitos séculos antes de Maria vir ao mundo, feita carne em uma mulher para cumprir um destino 

divino, um profeta de Deus a anunciou. Através dele você aprendeu que uma virgem conceberia e daria à 

luz um Filho, que seria chamado de Emanuel, isto é, Deus conosco. 

46 Em Maria, uma mulher sem mancha, em quem o Espírito da Maternidade Celestial desceu, a 

promessa divina anunciada pelo profeta foi cumprida. 

47 Desde então, o mundo a conhece e as pessoas e nações falam seu nome com amor, e em sua dor 

anseiam por ela como Mãe. 

48 Você a chama de Mãe das Dores porque sabe que o mundo mergulhou a espada da dor em seu 

coração, e de sua consciência esse rosto triste e essa expressão de tristeza infinita não se afasta. 
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49 Hoje quero dizer-lhes para tirar de seu coração aquela imagem eterna de dor e pensar em vez de 

Maria como uma Mãe gentilmente sorridente e amorosa que trabalha espiritualmente e ajuda todas as suas 

criaturas a evoluir para cima no caminho traçado pelo Mestre. 

50 Você agora percebe que a missão de Maria não se limitava à maternidade na Terra? Nem foi sua 

manifestação na Segunda Era a única, mas uma nova Era está reservada para ela na qual ela falará aos 

homens de espírito em espírito. 

51 Meu discípulo João, profeta e vidente, em seu arrebatamento viu uma mulher vestida com o sol, 

uma virgem radiante de luz. 

52 Esta mulher, esta Virgem, é Maria, que conceberá em seu ventre, não novamente um novo 

Salvador, mas todo um mundo de pessoas que se alimentarão nela com amor, com fé e humildade, para 

seguir os passos divinos de Cristo, o Mestre de toda perfeição. O Profeta via aquela mulher sofrendo como 

se estivesse dando à luz, mas aquela dor era a da purificação dos homens, a expiação das almas. Quando a 

dor terminar, haverá luz nos homens e a alegria preencherá o espírito de sua Mãe Universal. 

53 Venham a Mim hoje, amados discípulos, venham e tomem seu lugar de direito. E vocês iniciantes, 

vocês também estão comigo. Hoje, enquanto você dá seus primeiros passos, inicie o caminho do 

desenvolvimento ascendente. Recebo aquele que vem pela primeira vez para ouvir Minha Palavra, 

buscando conforto para seu coração e luz para seu espírito, e a todos eles eu dou as boas vindas. 

54 Eu os chamo de abençoados porque neste tempo de materialismo em que a humanidade vive, vocês 

saem e buscam Meus passos, fecham os ouvidos para falar e só trazem a vocês mesmos a esperança que 

colocaram em Mim. Como o vejo agora - inocente e puro - quero vê-lo sempre. E como eu os recebo neste 

dia em que vocês sentem Minha paz, assim eu sempre os receberei. 

55 Meu espírito se entristece quando vê que nem todos se preparam da mesma maneira. Há alguns 

que não têm fé. Outros que acreditam não estar prontos para enfrentar os próximos confrontos. Alguns, em 

seu egoísmo, não se sentem unidos com seus irmãos e se separaram. Mas eu lhes digo: Somente o amor o 

fará forte, e a fé o salvará. Observe sempre, para que você não seja sobrecarregado de repente. 

56 Despertai, vós que ainda estais dormindo, vede a luz que ilumina o mundo e preparai-vos para que 

possais reconhecer a Minha vinda neste momento. Muitos de seus semelhantes querem desviar você deste 

caminho, oferecendo-lhe bem-estar na vida terrena e progresso para seu espírito. Mas neles não há amor 

nem sinceridade, e por isso eu lhes peço: Quem no mundo será capaz de lhe dar a verdadeira paz neste 

momento? As nações que dizem ter voltado à paz não se perdoaram, os governantes não se reconciliaram, 

portanto não lançaram as bases para uma paz duradoura. 

57 Antes de vir Me ouvir, você estava navegando em um barco frágil, sua fé estava vacilante. Os 

ensinamentos espirituais que você recebeu foram muito poucos, e seu espírito não teve a paz e a alegria 

que você experimentou quando ouviu Minha Palavra. Se você se sentir ferido em suas crenças, não fique 

em silêncio por medo; confesse que você é Meu discípulo. Pois se vocês que me ouviram permanecerem 

em silêncio, então as pedras falarão, as forças da natureza darão testemunho destes ensinamentos. Não 

quero ver em você covardia que o faça negar tudo o que eu lhe dei. Pois se o fizer, haverá muita dor em 

seu coração. Se aqueles que se voltaram para você, doentes e necessitados, o negam depois de sua cura, 

não chore. Alegre-se com o fato de ter cumprido seu dever e de que seus sofrimentos estejam satisfeitos. 

Muitos, tendo-lhe negado sua gratidão, irão procurá-lo e reconhecer seus dons. 

58 Somente aqueles que têm fé em Mim podem realizar milagres. E eu faço uso daqueles que 

acreditam assim para conceder benefícios àqueles que exigem provas de Mim. Quero ver o amor em você, 

o verdadeiro amor que restaurará todos os poderes e devolverá a graça à humanidade, ensinando as 

pessoas a amarem-se umas às outras. 

59 A luz do Meu ensinamento iluminará o mundo. Meu poder será revelado através de Meus 

trabalhadores, e assim como os sofrimentos têm sido muito grandes, também os milagres que farei entre 

Meus filhos serão ainda maiores. 

60 Se vocês se prepararem, ficarão maravilhados com Minhas obras e, passo a passo, escalarão o 

cume da perfeição. 

61 Jovens, rezem e guardem Minhas leis, pois farei uso de vocês. Não acorrentem suas almas através 

das falsas glórias do mundo. Seja livre, com aquela liberdade que concedo aos homens no âmbito dos 

Meus mandamentos. Não semeie dor para não colher esta semente. 
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62 A vocês, pais de família, digo: Conduzam seus filhos com amor, ensinem-lhes o verdadeiro amor 

ao próximo, vigiem diligentemente sobre sua virtude, então vocês alcançarão a paz. 

63 Cuide de seus governantes e respeite suas resoluções. Tenho mantido esta nação em paz porque 

quero que ela seja um refúgio para corações cansados e um lar de paz na terra. Não deixe a guerra se 

apoderar dela. Mas se você chama isso, se quiser, não é minha vontade que é feita, mas a sua. Se for 

necessário que você conheça a dureza das provas para se tornar sensível, para que possa aprender a ter 

piedade da dor alienígena, que seja feito como você pede. Lembre-se de que o elemento guerra está apenas 

esperando sua chamada para se instalar e ocupar terras e nações. Enquanto alguns pediram pela guerra, 

outros rezaram pela paz do mundo. Esta sua nação compartilhou seu pão e suas roupas com aqueles que 

passaram por grandes tribulações. Tornei possível que sua terra, rica em frutas, ofereça sua ajuda àqueles 

que dela carecem. 

64 Muitos homens poderosos nessas nações se viram como necessitados, fadados com aqueles que 

nada têm. Eles tiveram ocasião de conhecer a miséria e a dor humana, e pensaram no que significa a 

grandeza e os bens na terra. Eles, que não pensaram na vida espiritual, preparam-se hoje e elevam seu 

espírito para Mim, porque a dor os purificou. 

65 Trabalhadores, preparem-se para o momento em que eu lhes entregar a missão de levar esta 

mensagem a outras províncias e nações. 

66 Apareçam hoje e descansem, descansem, para que possam receber a Palavra que procede do 

Espírito Santo. É a Palavra que revela, ilumina e explica a verdade aos homens, que encherá os corações 

de conforto e inundará as almas de paz. 

67 é o Consolador prometido que fala a vocês, ó povo, é Minha Presença no Espírito que cumpre a 

promessa que fiz a vocês em tempos passados. Quando eu chego, vocês Me recebem, amadas multidões, e 

imediatamente seus corações começam a trazer suas amarguras e suas tristezas diante de Mim. 

68 Quando você - ao invés de tribulação - me expressará sua satisfação dizendo: Mestre, venha e 

deleite-se em nossas obras, venha e colha as flores que foram plantadas em nosso próprio espírito. Então 

entrarei como se fosse um jardineiro, entrarei em seus corações, e dali, como se fossem lindas flores, 

colherei seus pensamentos e suas boas obras. 

69 É o único Messias, o único Rabino, que fala com vocês hoje através destes porta-vozes. São seus 

irmãos e irmãs que lhe transmitem Minha Palavra. 

70 Cada um de Meus filhos terá três habilidades essenciais para que suas palavras cheguem ao 

coração da humanidade. Estes são: Autoridade, Amor e Sabedoria. 

71 Quando você assiste a um ou outro lugar de reunião ou a diferentes lugares e ouve a mesma 

palavra através de seus porta-vozes, seu coração se enche de alegria e fé, e você toma essa lição como uma 

verdadeira prova de que essas comunidades estão unidas por causa de sua espiritualidade. Entretanto, 

quando você assiste a uma manifestação defeituosa, você sente que foi ferido em seu coração e 

compreende que não há a unidade ou manifestação que deveria estar presente naquele povo. 

72 Esta é a verdade. Nem todos se amam em Meu Trabalho, mesmo estando nele, nem todos o 

entenderam. Portanto, posso lhes dizer que alguns pertencem a Meu Trabalho e outros fazem o deles. 

73 Aqueles que Me seguem por amor amam Minha Palavra porque sabem que ela os corrige sem 

machucá-los e lhes mostra suas falhas sem expô-los. Isto os leva a perseverar no aperfeiçoamento de seus 

modos de vida. 

74 Aqueles que, em vez de se esforçarem pela perfeição, buscam apenas adulação, superioridade, 

bajulação ou seu sustento, em vez da perfeição da alma, não suportam Minha Palavra quando ela lhes 

mostra suas falhas. Então eles devem construir uma obra diferente da minha, onde são livres para fazer sua 

vontade. Eles ainda não entenderam que a única coisa que os ouvintes têm que fazer durante o tempo de 

Minhas proclamações é ouvir-Me com a maior elevação para depois poder entender Minha mensagem. 

75 Depois de ter falado tanto com você, o que você entendeu até agora? Muito pouco, porque vocês se 

distraíram com muitos atos superficiais de adoração que Minha Doutrina não lhes ensina e, além disso, 

estão confusos com as várias interpretações que dão aos ensinamentos que receberam. 

76 Esta é a oportunidade de aprender uma lição que a Terra nunca poderá lhe dar. Nos livros dos 

homens você pode aprender ciência material, mas o Divino, que lhe fala da vida eterna, só pode lhe 

ensinar "A Palavra", que é o livro da verdadeira sabedoria. 
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77 Este consolo, esta compaixão, esta compreensão, em uma palavra, este amor que eu derramei sobre 

vocês hoje, é o que o mundo não pode lhes dar. Quando você está triste, eu amorosamente recolho suas 

lágrimas, quando você é atormentado pelo sofrimento, eu chego perto de você para aliviá-lo. Eu tenho a 

tarefa de salvar a humanidade e redimi-la até o último dos homens. Não se surpreenda que ocasionalmente 

eu bata à sua porta e lhe peça para me dar abrigo. 

78 Abençoados sejam aqueles que, ouvindo Meu chamado, têm em seus corações o pressentimento de 

Minha vinda e me dizem: Entrai em Minha humilde casa, Senhor, é Tua; pois nela vos darei Minha 

mensagem. 

79 Amanhã muitos de vocês serão enviados a outros países e nações para ocupar o lugar de Meus 

novos emissários. Você poderá falar comigo e depois transmitir meus ensinamentos a seus semelhantes 

com palavras que expressem paz, sabedoria e fraternidade. De suas mãos fluirão bálsamo curativo e 

consolo, capaz de ressuscitar os mortos. Seu exemplo despertará muitos de Meus filhos para que eles 

possam Me seguir, estimulados por seu exemplo. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 141  
1 Povo, vejo sua luta e seus esforços, vejo também sua paciência no sofrimento, e o cumprimento 

das lições de Meu Ensinamento. A luta está em todos os caminhos que o homem tem que percorrer. 

Entenda que não é só você que experimenta. Agora, mais do que nunca, você deve ser forte. Observe e 

reze e esteja comigo a cada amanhecer, e eu o iluminarei neste momento para que Minha luz possa 

acompanhá-lo em todos os trabalhos que você realizar neste dia. 

2 Não importa se você não tem palavras ou idéias para formular uma oração. Para mim é suficiente 

se você elevar seus pensamentos ao infinito, pois eu saberei interpretar a linguagem de seu coração. 

3 Você vê a luta espiritual deste tempo refletida em muitos lares: Casais que não compartilham os 

mesmos ideais. Alguns onde o marido me segue, outros onde é a esposa que desafia tudo para me seguir 

cheio de fé, enquanto o companheiro a machuca a cada passo com seu escárnio e descrença. Muitas vezes, 

quando estão juntos em seu quarto, suas almas vivem separadas. As atenções e afeições do passado deram 

lugar a palavras ferozes e expressões dolorosas. Então a chama da fé que arde no coração cintila, 

chicoteada pela tempestade de paixões e sentimentos agitados. 

4 Há famílias em que as crianças - algumas tão pequenas e outras tão adolescentes - ficam 

impressionadas ao testemunhar esta luta entre seus pais, e também elas sentem a inquietação, a dúvida 

surgindo em seus corações, e se perguntam: com quem devo concordar? Quem possui a verdade? Qual 

deles devo seguir, e por qual conselho devo ser guiado? 

5 Esta batalha é amarga e dolorosa, mas teve que irromper entre vocês porque não estavam 

preparados o suficiente para entender meus novos ensinamentos. A mesma coisa aconteceu na Segunda 

Era no seio das famílias, pois enquanto alguns dos membros da família deram suas vidas pela afirmação de 

que Jesus Cristo era o Messias, outros negaram-lhes qualquer verdade e desejaram ardentemente que Seu 

ensinamento fosse erradicado. 

6 A vocês que Me escutam e que têm esta batalha em seus lares, digo que devem tirar a luz de Meu 

ensinamento para que tenham o tato necessário para agir de forma correta; que deve haver caridade em seu 

coração; que inteligência e amor devem guiar sua conduta em seus lares; que vocês se fortalecem por 

Minha Palavra para que tenham paciência na dura prova que é sua expiação. 

7 Não tenha medo, pois se você cumprir sua tarefa da maneira como estou lhe ensinando neste 

momento, você experimentará milagres entre os seus, e às vezes os mais indisciplinados, os mais 

incrédulos, serão os mais fervorosos depois. Toco nestes corações e lhes concedo a prova de que eles 

precisam acreditar. 

8 Não chore, gente, vá ao fundo desta prova com amor, pois a paciência e a fé com que você a 

suporta será sua recompensa. 

9 Finalmente, entendam que todos vocês amam o mesmo Deus e não discutam por causa da 

diferença na forma em que um ou outro realizou este amor. Você deve aprender a entender que há seres 

em quem as crenças, tradições e costumes têm raízes tão profundas que não será fácil para você 

desenraizá-los no primeiro momento em que os ensinar. Seja paciente e, ao longo dos anos, você o 

conseguirá. 

10 Alguns me ouvem uma vez e, a partir desse momento, se entregam a mim cheios de fé. Por outro 

lado, há outros que, desejando Minha Palavra, vêm aqui uma, duas e muitas vezes sem conseguir sentir 

esse esclarecimento interior. Isto se deve ao fato de que nem todas as almas andam passo a passo. Pois 

enquanto alguns já estão perto de Me sentir, outros ainda têm que evoluir e se fortalecer nas provas que 

purificam a alma para entender Minhas revelações. 

11 O espiritualismo está provocando uma batalha mundial entre ideologias, credos e cultos religiosos. 

Mas depois deste conflito, este ensinamento trará uma paz abençoada aos homens, da qual eles tanto 

precisam, e fará o sol da Minha justiça divina brilhar sobre todas as almas. 

12 Esta época de luz - pois esta tem sido minha manifestação espiritual - passará despercebida por 

muitos. Entretanto, sinais e eventos extremamente claros permanecerão como um traço indelével, 

marcando dois eventos significativos para a humanidade: o início e o fim da Minha manifestação; para que 

os homens possam estudar, investigar e finalmente reconhecer que o Senhor esteve mais uma vez entre 

eles. Prepararei meus filhos para moldar o livro que conterá meus discursos e ensinamentos doutrinários e 
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que se tornará um rio de água cristalina, um rio de vida que saciará a sede de espiritualização e o anseio de 

luz nesta humanidade. 

13 Agora que duas eras passaram por você e a terceira está começando, venho em espírito buscando 

seus frutos, e no silêncio de seus corações ouço você me dizer: "Pai, quão pouco de bom temos para 

mostrar a você, e quão pouco progredimos no caminho". - O tempo já é curto em que continuarei a falar 

com você desta maneira, e você deve apressar seus passos e melhorar suas obras, pois as comunidades 

religiosas estão observando seu exemplo. As massas estão prontas para segui-lo e imitá-lo, mas você deve 

testemunhar com suas obras de amor, a fim de encontrar a fé. 

14 Estude bem meus ensinamentos e pondere minhas injunções para que, quando chegar a hora, você 

possa se lançar nos caminhos que sua missão lhe mostra e possa conduzir para fora da letargia daqueles 

que estagnaram e, ao mesmo tempo, você possa salvar aquele que se desviou na encruzilhada. Quero que 

você conheça o caminho antes de trilhá-lo. Eu não lhe disse que Minha Palavra é o caminho? Então me 

escute e estude. 

15 Que ninguém determine o caminho de acordo com sua vontade, nem crie leis, nem falsifique Meus 

decretos, pois ele irá à ruína junto com aqueles que ele engana. 

16 Se você tem a convicção e a fé de que é o povo do Senhor, que há muito atravessou o deserto desta 

vida, não se esqueça por um momento da Lei, não seja infiel a seu Pai, nem perca o caminho que leva ao 

objetivo a que seu espírito aspira - aquilo que você chama de "Terra Prometida" e que é o lugar de luz 

perfeita onde seu Pai o espera. 

17 Quem pode dizer que ele é fraco quando recebe Minha força a cada momento? Quem pode dizer 

que ele está com fome quando já se sentou tantas vezes à Minha mesa para comer o pão da verdadeira 

vida? Todos vocês têm uma herança, presentes, e se às vezes se sentem fracos ou pobres, é porque sua fé 

ainda é pequena. Sua carne é muito teimosa para deixar você reconhecer todas as coisas boas que a alma 

possui. Por outro lado, permite que as más inclinações ou tendências insalubres que a alma abriga sejam 

refletidas com facilidade. Verifique isto com as crianças pequenas que por sua própria vontade rasgam o 

véu de sua inocência ou se mostram rebeldes diante das boas ações. Nem todos os que retornam à terra 

vêm purificados. Alguns têm que beber as taças mais amargas de sofrimento que a vida apresenta com 

suas lições e suportar as provas mais severas para que possam se dobrar, apaziguar e se converter. 

18 O mundo tremerá com a luz de Minhas novas revelações e os homens conhecerão a verdade. 

19 Quando eu vos falo como Pai, é o Livro da Lei que se abre diante de vós. Quando falo a vocês 

como Mestre, é o Livro do Amor que mostro aos meus discípulos. Quando falo a vocês como Espírito 

Santo, é o Livro da Sabedoria que os ilumina com meus ensinamentos. Estes formam um só ensinamento, 

pois eles vêm de um só Deus. 

20 O dia já está próximo do fim desta manifestação. Portanto, eu proclamo Minha Palavra em 

abundância, para que o povo possa ser forte e equipado. 

21 Todos vocês podem dizer que Me viram neste tempo, uns com o coração, outros com a mente, e 

outros ainda com o espírito. Quando vocês se refrescaram com Meus ensinamentos divinos, vocês Me 

viram; quando experimentaram o cumprimento de uma de Minhas profecias, vocês Me viram; e quando 

vocês sentem em seu ser a presença de comunicações espirituais, vocês Me viram. Eu me fiz ver de várias 

maneiras para que vocês possam testemunhar a Minha vinda nesta Terceira Era. Você acha que a única 

maneira de me ver é com os olhos do seu corpo? De um ponto de vista espiritual, seus olhos materiais são 

a forma mais limitada de ver. Você pensou que era essencial ver-Me como um homem, como o mundo Me 

viu na Segunda Era, para que você pudesse dizer: "Eu o vi?" - Não, discípulos, o espírito sente com maior 

perfeição do que o coração, a mente ou os sentidos; e foi Ele quem Me compreendeu. Minha Palavra 

desperta alguns para a verdade, e faz com que outros se elevem à verdadeira vida; pois o materialismo é a 

morte. 

22 O Livro do Conhecimento se abre para lhe revelar quantos dons e qualidades espirituais você 

possui, muitos dos quais ainda são desconhecidos para você. 

23 Você sabe que eu lhe darei outro de meus ensinamentos para lhe enviar depois para levar a Boa 

Nova aos homens. Você espera entrar no coração de um de seus irmãos e irmãs sem saber o que é o 

coração e o que é o espírito? Quanto tempo se passou desde que você recebeu sua herança do Pai, e ainda 

não sabe o que seu espírito possui. Mas, finalmente, a era da espiritualização chegou para a humanidade. 
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Tudo o que é desconhecido será conhecido, o que está escondido virá à luz, e cada mistério será 

esclarecido, porque o Espírito da Verdade derrama sobre cada espírito e sobre toda a carne. 

24 Quando as pessoas aprendem espiritualmente quem são e sabem sua origem, não terão lágrimas 

suficientes para chorar pelos erros que sua recalcitrance de ignorância e arrogância as fez cometer. Mas 

depois da purificação, meu manto de perdão cobrirá o mundo e uma nova era começará. Você não acha 

que quando há luz na vida das pessoas e sua consciência as ilumina, haverá uma mudança em suas vidas? 

Sim, porque as tribulações, as guerras - tudo que aflige uns e arruína outros é devido à falta de luz 

espiritual, o que se pode chamar de consciência, justiça, amor. 

25 Ó povo, já está se aproximando o dia em que não falarei mais com vocês nesta forma. Use meus 

ensinamentos para que você possa resistir aos redemoinhos que o ameaçam. As pessoas virão até você 

para exigir provas de que você falou com Jesus e que recebeu Dele os ensinamentos dEle. 

26 Você está folheando o Livro da Minha Instrução, no qual a Lei, os Profetas e a Minha Palavra dada 

em todos os momentos estão escritos, tudo será eventualmente gravado em seu espírito. Esta é a herança 

que eu deixo para vocês. Examinar, testar e estudar Meu trabalho, examiná-lo minuciosamente. Quando 

você tiver descoberto e reconhecido sua essência, você se sentirá infinitamente amado pelo Pai, e você me 

amará também. 

27 Se seus semelhantes falam desdenhosamente de você porque você respondeu ao Meu chamado, 

feche seus ouvidos e fique em silêncio; eles são ignorantes. Mas se você deve tomar este assunto como 

uma ocasião para julgá-los, então ai de você, pois já está iluminado pela luz de sua consciência e sabe o 

que está fazendo. 

28 Eu sou o juiz de todo espírito e sei quem me ama na verdade. Nem todos que me chamam de Pai 

estão comigo. Muitos daqueles que afirmam que são Meus escolhidos e que Me servem não Me 

entenderam. Vocês podem enganar uns aos outros - mas quem poderia me enganar? 

29 Eu lhe ensinei igualdade, amor, humildade. Mesmo que seu destino seja aparentemente diferente, o 

objetivo final que tenho mostrado a todos é o mesmo. 

30 Que sua consciência seja seu guia, ela sempre lhe falará com retidão, e você saberá se está vivendo 

dentro de Minha lei, se fez obras dignas de oferecê-las a seu Pai. Eu amo os puros, e se você quiser Me 

agradar, seja puro. 

31 Chegará um momento em que o mundo vos angustiará, exigirá de vós obras poderosas que falam 

de vossos grandes dons espirituais, e se não estiverdes equipados para isso, muitos Me negarão como Pai e 

dirão que nunca Me ouviram, que não Me conheceram; mas vós sabeis que Minha Palavra tem sido por 

muito tempo vosso alimento e vosso conforto. 

32 O que você me pediu que eu não lhe concedesse? Dei a vocês muitas provas de amor para 

fortalecer sua fé. Abençoados são os mansos e humildes que sabem aceitar as provas da vida com 

rendição, sem desespero. 

33 Entenda minha palavra, sinta-a e ponha-a em prática para que sua fé possa crescer mais forte a 

cada dia. 

34 Hoje você abre as portas do seu coração e da sua mente à luz da Minha instrução. Com que obras 

você me glorificará? Todos vocês estão em silêncio, o espírito está em silêncio e o corpo está em silêncio 

diante de Mim. Curvem o pescoço e se humilhem. Mas eu não quero que meus filhos se humilhem diante 

de mim. Quero que eles sejam dignos de levantar o rosto e ver o meu, pois não venho em busca de servos 

ou escravos; não procuro criaturas que se sentem como foras da lei, proscritos. Chego a Meus filhos que 

amo tanto que, ouvindo a voz de Meu Pai, eles podem elevar suas almas no caminho de sua evolução 

espiritual ascendente. 

35 Mas eis que venho à casa de Jacó e só encontro medo nela; espero encontrar um banquete, e só há 

silêncio. Por que, meu povo? Porque sua consciência o censura por sua transgressão e o impede de sentir 

alegria por minha vinda. A razão é que vocês não se amaram, que não trabalharam como Jesus lhes 

ensinou. 

36 Falta-lhe o equipamento espiritual para sentir a sombra da dor que o espera, e por isso é necessário 

que seu Pai se faça audível materialmente e fale com você em sua língua, para que você possa saber que o 

anjo da guerra está se aproximando, que suas armas são muito poderosas e que, ao contrário dele, o anjo 

da paz está soluçando. 
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37 Montando nas asas do vento, a praga se aproxima cada vez mais, e no espaço espiritual milhares de 

seres flutuam, caindo dia após dia nos campos do ódio e da discórdia, e seu desarranjo escurece suas 

mentes e corações. 

38 As forças da natureza foram desatadas e estão despertando os cientistas de seus sonhos; mas eles, 

teimosos em sua auto-importância, continuam seu trabalho destrutivo entre a humanidade. Enquanto você 

se esquece de rezar, não está cumprindo a tarefa que o Pai lhe confiou. 

39 Você sabe muito bem que a tarefa de pacificação está em seu espírito desde aqueles tempos em 

que eu disse a Jacó: "Eis que lhe darei uma numerosa posteridade pela qual todas as nações da terra serão 

abençoadas". É por isso que você está em silêncio diante de Mim. 

40 Você vai esperar até que as leis dos homens o deserdem e o obriguem a fechar os lábios, o que eu 

treinei para testemunhar de Mim? 

41 Não sejam pessoas de pouca fé. Se eu o escolhi, é porque sei que você será capaz de Me servir e 

entender como fazê-lo. 

42 Neste dia, eu lhes digo: Se as nações querem a paz, eu a tornarei alcançável, de acordo com seu 

amor. Se eles querem mais guerra, que a tenham; mas através dela o cetro de Minha justiça cairá sobre a 

terra. 

43 Se a humanidade perseguir Meus novos discípulos e procurar impedi-los de curar os doentes e 

falar de Minha Doutrina, as doenças mais estranhas se espalharão entre os homens. Os cientistas 

adoecerão, os olhos de muitos estarão fechados, outros sofrerão confusão de pensamento. 

44 As portas do além se abrirão e legiões de almas confusas devastarão regiões inteiras e tornarão as 

pessoas possuídas. Então, diante da impotência da ciência, meus humildes trabalhadores se levantarão e 

darão provas de seus conhecimentos, através dos quais muitos se tornarão crentes. Todas estas 

calamidades já foram anunciadas a você há muito tempo, mas você continua surdo e cego. Você é ingrato. 

45 Às vezes é necessário que eu fale com você desta maneira. Mas não confunda Minha palavra de 

amor com um chicote. Eu te amo. Chegue perto para que você possa sentir o Meu calor. Aproxime-se de 

mim para que você possa sentir a paz do Meu Reino. Foram vocês que Me procuraram enquanto 

atravessava o "deserto", foram vocês que sempre perseguiram a Minha promessa. 

46 Você já está cansado desta vida? Em seguida, descanse um momento à sombra desta árvore. 

Conte-me suas tristezas aqui e chore em Meu peito. Quando você vai estar comigo para sempre? Eu já 

quero ver a paz em cada alma. 

47 Deixe "a cotovia" agora abrir suas asas por todo o universo para que você sinta sua paz e seu calor. 

48 Mulheres, são vocês que, com sua oração, mantêm a pouca paz que existe na terra, aquelas que, 

como fiéis guardiãs do lar, asseguram que não lhe falte o calor do amor. Assim vocês se unem a Maria, 

sua Mãe, para quebrar o orgulho humano. 

49 Homens, eu vos fiz mestres nesta terra para me representarem nela. Seu espírito é como o do Pai, e 

seu corpo como o universo. Não julgue a perfeição de seu corpo por suas medidas, mas pela maravilhosa 

vida que existe dentro dele, sua ordem e sua harmonia. Mas mesmo com a maior perfeição, o corpo é 

limitado, e chega o momento em que ele deixa de crescer. A inteligência e as sensações, no entanto, 

continuam a se desenvolver até que a morte o detenha. Mas toda a sabedoria e experiência que ele adquiriu 

na Terra permanecem impressas na alma, que cresce e se desenvolve por toda a eternidade. 

50 Faça de sua casa um segundo templo, de seus afetos uma segunda adoração a Deus. Se você quiser 

Me amar, amar suas esposas e amar seus filhos, para grandes obras, pensamentos e exemplos também 

brotarão deste templo. 

51 Vocês são todas ovelhas de Elias, neste momento. Alguns vivem em seu obstáculo, outros ainda 

estão perdidos. A luz do Sexto Selo ilumina todas as almas encarnadas e não mais encarnadas neste 

momento. Enquanto na Terra alguns utilizam esta lei para o progresso e salvação de suas almas, outros a 

utilizam para penetrar nos mistérios da ciência e descobrir novas maravilhas. São as mãos profanas e 

desobedientes que ainda quebram o fruto da árvore da ciência para envenenar o coração dos homens. Você 

está vivendo no sexto período de tempo que a humanidade percorrerá na Terra como um reflexo do 

caminho que ela deve percorrer na eternidade. 

52 Eu lhes digo neste momento, na presença de Elias, que vocês estão vivendo na sexta época que a 

humanidade passará na Terra, como um símbolo de um dos sete degraus que seu espírito escalará na vida 

após a morte. 
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53 Na primeira época Abel me encarnou na terra, na segunda Noé, na terceira Jacó, Moisés na quarta, 

Jesus na quinta, na sexta, o atual, Elias, e na sétima o Espírito Santo reinará. 

54 O que vocês fizeram com meus mensageiros? O primeiro caiu sob o golpe de seu próprio irmão, 

que a inveja o levou a isso. O segundo foi mal avaliado e ridicularizado por multidões de descrentes e 

idólatras. 

55 O terceiro deu provas de meu poder em sua vida e recebeu em troca a ingratidão até mesmo de 

seus parentes. 

56 O quarto teve que quebrar as tábuas da lei por causa da pouca fé de seu povo, que ele tanto amava. 

57 A quinta - embora Sua vinda tenha sido anunciada - não era esperada, não encontrou fé nem amor, 

e depois de dar Sua mensagem de amor ao mundo, Ele recebeu dos homens a mais ignominiosa morte 

jamais sofrida por um profeta ou mensageiro. 

58 O sexto chegou em espírito neste momento. No entanto, as flechas da dúvida, indiferença e 

ridicularização o perseguem. 

59 Quando o Sétimo Selo é solto e em vez de um emissário é o próprio Espírito do Eterno que ilumina 

as pessoas - quem então tentará me ferir ou me matar? 

60 Falo com vocês desta maneira para que amanhã não sejam confundidos pelos teólogos. 

61 Cada selo teve seu brilho em seu tempo e deixou sua luz no espírito de meus filhos. Assim também 

no Sexto Selo a voz da Palavra podia ser ouvida na Terra. 

62 Pessoas, rezem a Maria, ela é a ternura divina, feita mulher na Segunda Era - pureza não 

compreendida pela humanidade materializada, virgindade que não pode ser compreendida pela mente dos 

homens e só pode ser sentida por aqueles cujas sensibilidades são purificadas. 

63 O manto de sua Mãe Celestial tem dado sombra ao mundo desde a eternidade e protege 

amorosamente Meus filhos que são dela. Maria, como espírito, não nasceu no mundo; sua essência 

materna sempre foi uma parte de Mim. 

64 Ela é a esposa de Minha pureza, de Minha santidade. Ela é Minha filha quando se tornou mulher e 

Minha Mãe quando recebeu o "Verbo encarnado". 

65 O Mestre diz a você: Vocês têm estado muito preocupados com vocês mesmos e, por causa disso, 

têm esquecido os outros. É necessário deixar sua indiferença para a dor e as necessidades alheias e se 

distanciar de seu egoísmo. 

66 Se a dor aparecer em seu caminho, esteja pronto para aceitá-la. Quando você vir o julgamento 

muito próximo, ore como Jesus fez no jardim, na véspera de sua morte, e diga como Ele disse: "Meu Pai, 

se for possível, retire de Mim este cálice, mas seja feita a Tua vontade e não a Minha". - Observem, meus 

filhos, pois se vocês se prepararem, em muitos casos eu removerei o copo de sofrimento de seus lábios. 

Mas se for necessário que você o beba, eu lhe darei - com base em sua rendição e submissão à vontade de 

Deus - força para perseverar. 

67 Não esqueça que a dor purifica, e que se é suportada com amor e elevação espiritual, ela lava não 

apenas as próprias manchas, mas também as dos outros. 

68 Deixe sua dor comigo e ela não será infrutífera. Quanta dor inútil tem havido entre a humanidade! 

Mas aqueles que foram capazes de sofrer e carregar sua cruz até o final de sua reparação chegaram ao 

cume da montanha quando pensaram que cairiam para sempre. 

69 O mundo não obteve a paz que deveria receber nas provas através de suas orações e méritos. Pois, 

quando são submetidos a estas provas, pensam apenas em si mesmos, sentem pena de si mesmos e se 

rebelam, em vez de orar ao Pai e dizer-lhe: Se um único dos meus vizinhos obtém um átomo de paz 

através do cálice amargo que estou bebendo - com que satisfação o beberei até a última gota! E o Mestre 

diz a você: Quem reza e sente desta maneira conseguirá que seu amor seja capaz de fazer o bem a muitos 

de seus semelhantes. 

70 Povo, uma paz aparente reina agora nas nações, mas você não deve proclamar que a paz chegou. 

Feche os lábios. A verdadeira paz não pode se erguer sobre bases de medo ou de conforto material. A paz 

deve brotar do amor, da irmandade. 

71 As pessoas estão atualmente construindo sobre areia e não sobre rocha, e então quando as ondas 

voltarem a espumar e baterem naquelas paredes, o edifício entrará em colapso. 

72 Eu propus Minha paz às pessoas através de sua consciência e lhes disse: Aqui estou eu, mas eles 

não quiseram me ouvir. Às vezes eles agem como crianças pequenas e como tolos. Eu lhes digo que eles 
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agem como crianças porque em suas ações não revelam a luz que o espírito ganhou durante um longo 

período de desenvolvimento. Embora vivam na Terceira Era, eles ainda não se deram conta do significado 

de paz. Seu espírito é lento, e ainda mais é seu coração que não sente o que é a verdadeira misericórdia, 

nem foi batido no amor pela humanidade. Mas uma dor ainda mais amarga do que o absinto os agarrará, 

através da qual eles despertarão e se tornarão mais sensíveis. Não serei eu quem entregará esta taça aos 

homens, pois em Mim essa amargura não pode existir. 

73 Toda dor causada por seres humanos será resumida em um único copo que será bebido por aqueles 

que a causaram. E aqueles que nunca foram abalados diante da dor tremerão agora em seu espírito e em 

seu corpo. 

74 Aproxima-se a hora em que você vai ver as pessoas abaladas por acontecimentos estranhos e 

surpreendentes. Você aprenderá sobre pessoas que foram grandes no mundo e que deixarão seus povos e 

nações para buscar a paz com sua consciência no deserto, na solidão. Outros que foram conhecidos por seu 

ódio e seu desejo de poder surpreenderão o mundo porque suas bocas falarão de repente palavras de amor 

e paz. A razão é porque Minha luz os envolverá e Meu Espírito falará através de seus lábios. 

75 Você está preparado para estes eventos, para encontrar a solução e explicação certa para as 

perguntas e para trazer luz para as mentes desanimadas ou confusas do povo? 

76 Há muito tempo eu os tenho treinado e ainda assim vocês não podem ser os soldados da paz. Olhe 

para as nações, como elas têm pouco tempo para se preparar para a guerra, e como elas abalam até mesmo 

o interior da terra. Veja como as forças de seu ódio fazem sentir sua influência até os lugares mais 

distantes, enquanto você não é capaz de fazê-los sentir Minha paz. 

77 O ódio é mais forte que o amor? A escuridão é mais poderosa que a luz? O mal tem um efeito 

maior do que o bem? - Não, Meus filhos. 

78 Não vos repreendo, apenas vos desperto amorosamente para dizer-vos que não é difícil trabalhar 

na vinha de Jesus e que deveis perseverar em vosso aperfeiçoamento. Se por momentos vocês carregam 

dentro de si a resolução de renovar-se, seu espírito se alegra e se sente mais próximo de seu Pai. Mas as 

tentações estão à espera de seus passos e o fazem cair. 

79 Levantem-se de vez, tomem consciência de que estão vivendo um tempo diferente do primeiro e 

do segundo, no qual os elementos materiais e espirituais estão em toda parte em agitação. É uma batalha 

visível apenas para aqueles que estão espiritualmente preparados e invisíveis para aqueles que não estão. 

Neste redemoinho, milhões de seres humanos e espirituais estão se movendo, alguns acendendo luz, outros 

buscando-a; alguns espalhando escuridão, outros fugindo dela. 

80 Ai daquele que se enfraquece em sua busca pela Luz neste tempo! Milhões de olhos invisíveis 

estão de olho em você para derrubá-lo. Eu quero que você seja a boa semente que conquista os campos 

onde as ervas daninhas cresceram. Como um mar transbordando suas margens, o mal empurra para frente 

e confunde um coração após o outro, suas águas impuras inundam os lares, o coração das crianças, a 

mente da juventude, os sentimentos mais puros da mulher. Suas instituições mais nobres estão degradadas, 

como é o mais santo. Enquanto isso, o que você está fazendo? Você também está entre os cegos que não 

notam nada? Você está se encapsulando em seu egoísmo para buscar um pouco de paz para seu coração? 

Vocês se fecham dentro das quatro paredes de seu quarto para impedir o rugido da guerra e as lamentações 

dos homens de chegar lá? 

81 Não direis que o Mestre não vos falou profeticamente, quando vedes agora chegar o tempo que vos 

anuncio. Mas antes que haja paz entre os homens, o fogo queimará o joio sobre toda a superfície da terra, 

as enchentes de água libertadas o lavarão, e a neve o purificará. 

82 Despertai, discípulos; preparai-vos, para não serdes apanhados de surpresa, pois sereis combatidos 

por palavras, por obras e por livros. Armas e calúnias estão sendo preparadas contra você. Você também 

testemunhará uma batalha de ideologias, doutrinas e teorias. Os teólogos tentarão explorar mais do que 

têm explorado até agora. Os filósofos trarão novas idéias para o mundo. Os cientistas proclamarão seus 

conhecimentos como a única verdade. Os fanáticos das religiões aparecerão como festas e confrontos. 

83 Este será o momento para o qual você deverá estar equipado, pois sua voz será a única que será 

ouvida tão calma e tão consciente. 

84 Você vê agora o quanto eu o censuro? Você vê agora como você é pequeno e quantas manchas e 

imperfeições você ainda tem? No entanto, vocês Me servirão e sua oferta será agradável e perfumada 

diante de Minha Divindade. 
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85 O Tabernáculo, a Arca do Convênio e a Lei estão em seu coração. A vocês que são humildes, 

revelarei o que os aprendizes não são capazes de compreender. 

86 Povo, neste tempo você retorna como o Filho Pródigo à casa do Pai. Eu o concebi e lhe disse: você 

é o primogênito, mas na sua ausência, os outros irmãos e irmãs espalhados. Eu permaneci sozinho e chorei 

em minha solidão. Agora você voltou e eu lhe digo: sente-se à Minha mesa, há pães, frutas e vinho. Na 

sala ao lado estão os implementos. Você então chorou por sua ingratidão e desobediência, percebendo que 

era párias entre os outros povos que não recebiam o que você recebia. Você pediu que seus dons 

espirituais lhe fossem devolvidos, e sua riqueza foi devolvida a você. 

87 Eu o fiz perceber que você tem uma grande responsabilidade pela discórdia da humanidade. Então 

eu lhe confiei uma espada de amor para que com ela pudesse subjugar aqueles que provocam guerras 

fratricidas e trazê-los à Minha presença. 

88 Sua missão é a de paz, irmandade e espiritualização. Não censuro seu coração por suas obras 

atuais, mas lembre sua mente de seu passado e deixe-o compreender a sublime missão que o aguarda na 

eternidade. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 142  
1 Meu amor desce sobre vós para exigir de vós o cumprimento dos mandamentos que vos ensinei 

durante a vossa existência. Vejo que você está cheio de graça, ungido e preparado para o cumprimento de 

sua missão, e quero colher os frutos da semente que lhe dei. Quero me regozijar com sua humildade e boa 

vontade. Se lhe ofereci que o mundo será cheio de graça e bênçãos por sua intercessão, é porque lhe dei 

autoridade para ver suas boas obras se multiplicarem além desta terra. Por sua intercessão, as almas 

necessitadas receberão luz. Pois, em verdade vos digo, este mundo não só está passando por uma época de 

dificuldades e provações para sua purificação, mas também há expiação e dor em outras esferas. 

2 Faça meu ensino seu, sinta minha palavra; como é gentil e amoroso, é também severo. Você deve 

entendê-lo e sondá-lo! Não permita que esta semente seja levada pelo vento sem criar raízes em seu 

coração, pois amanhã você sentirá falta dela. O que você está esperando para ajustar sua vida na prática de 

Minhas Leis? Não espere que as provas cheguem até você, pois isto seria muito doloroso para você. 

Façam-no por amor e convicção, cumpram o mandamento que lhes diz: amem-se uns aos outros. 

3 Use este tempo quando eu falar com você com a maior clareza e me permita guiá-lo. Lembre-se de 

que seu futuro será pacífico se você obedecer a Minha lei. 

4 Virem-se dentro de vocês, examinem-se à luz de sua consciência e verão que eu lhes falo com 

justiça, que não espalho o terror, mas que os previno a viverem vigilantes. 

5 Minha palavra é alimento para o espírito. Em todas as ocasiões, falei com vocês. No tempo 

presente, deixei esta mensagem para a humanidade, servindo-Me através de vocês. Eu vigio o mundo 

enquanto ele dorme. Eu vos apareci, e assim como na Segunda Era, dias após Minha Ressurreição, eu subi 

diante de Meus discípulos e eles Me viram partir em espírito, assim agora venho a vós cheio de glória para 

julgar todos os seres. 

6 Hoje Minha luz está se espalhando por toda a humanidade. De nações e províncias, seus 

semelhantes virão a esta terra em busca da Minha Palavra, quando tiverem conhecimento destes 

ensinamentos. Naquele tempo eu não mais me manifestarei através da mente humana como faço hoje, e 

vocês, os crentes, se acostumarão a elevar seu espírito para ter comunhão comigo, e mostrarão Minha 

Palavra impressa a todos e darão testemunho do que receberam em Meus ensinamentos. Vocês lhes dirão 

que eu não me tornei homem, mas que vim em espírito, e que nesta forma permaneci entre vocês 

eternamente. 

7 Hoje, ao comemorar Minha Paixão, eu lhe digo que fui ao Calvário mais uma vez, que Minha 

Paixão se renova a cada momento, que a guerra, o pecado e o materialismo formam uma cruz de ofensa ao 

seu Deus. Vós, que compreendestes Minha Palavra, uni-vos a Mim em uma grande batalha contra o 

pecado. Os anfitriões espirituais começaram sua batalha, vocês se juntarão a eles. 

8 As visitas sacudirão o mundo. As boas notícias chegarão a todos e eles saberão que vim para 

deixar outro testamento e julgar suas obras. 

9 Não quero que vocês, meus ouvintes, derramem lágrimas mais tarde porque não entenderam 

Minha manifestação divina. Reze, e em sua oração você receberá a luz para penetrar nesta nova revelação 

que estou lhe dando neste momento. 

10 Eu lhe concedo o dom da paz. Se você permanecer preparado, você o espalhará com seus 

pensamentos e trabalhos. Aqueles tempos preciosos em que vocês se reúnem para levantar seu espírito e 

morar nas regiões espirituais de onde comungam comigo não voltarão. Você também não ouvirá Minha 

Palavra através da mediação humana após o tempo indicado por Mim. 

11 Observe e reze e você verá Minha Palavra se cumprir. 

12 Dou-lhes uma nova lição. Cada um deles deve prepará-lo para a realização de sua tarefa. Você está 

começando a entender que não veio à terra apenas para preservar sua concha corporal, para acumular 

riquezas ou para ganhar honrarias. Você não sofre nenhum percalço no caminho da vida. Se vocês se 

acharam pobres, é porque não tentaram perceber o que carregam em seu espírito. É necessário que você 

perca tudo o que possui para que possa aprender a apreciar o que tem? Não, meus filhos, é melhor que 

hoje, quando você ainda tem seus dons, você tenha conhecimento deles para que possa usá-los para o bem 

de seu espírito. 
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13 Se Meu Ensinamento lhes parece estranho, eu lhes digo que vocês são os estranhos, pois tanto eu 

quanto Minha Lei somos imutáveis e eternos. Cada vez que venho até você, o encontro mais distante, mais 

manchado e, portanto, mais longe do caminho certo. A forma com a qual eu me faço conhecer agora lhe 

parece nova para você? Não é uma novidade. Você quer que Minha voz seja audível no infinito sem a 

mediação dos homens? Esta forma também não seria nova. Já na Primeira Era eu fiz ouvir minha voz pelo 

povo reunido aos pés do Monte Sinai. Mas o que aconteceu com aquele povo quando ouviram a voz de seu 

Pai desta maneira? Seus ouvidos, seus corações e suas mentes eram incapazes de receber aquela 

manifestação de poder, a tal ponto que tiveram que tapar os ouvidos para não ouvir, e pediram a Moisés 

que mediasse com Jeová para que Ele deixasse de falar, pois Sua voz era como um trovão. Minha voz 

então desceu do Meu Espírito sobre o seu assunto, enquanto agora eu o preparo para elevar-se até onde o 

amor de Meu Pai o espera, e você Me ouve de espírito em espírito. 

14 Embora eu tenha me revelado com total clareza em todos os momentos, o homem tem duvidado 

por causa de seu materialismo. Mesmo lá no Sinai, nas sublimes provas e manifestações que o Senhor deu 

ao povo, aqueles corações duvidaram, vacilaram e estavam prontos a cada passo para virar as costas ao 

Pai. A cada leveza de coração do povo, a misericórdia do Senhor foi mostrada, e finalmente apenas Sua 

verdade resplandeceu. 

15 Quando lhes falo de Minha manifestação como homem, devo dizer-lhes que - embora tenha sido 

anunciada com muita antecedência - o mundo estava adormecido e incapaz de Me reconhecer. Desde o 

momento em que Jesus abriu os olhos neste mundo até o momento em que Ele os fechou pendurados na 

cruz, Meu coração ficou ferido pela dúvida dos homens durante toda a jornada de Sua vida. 

16 Eles duvidavam da divindade de Jesus porque O julgavam por Sua humildade, pela escassez de 

Suas roupas e pela falta de poder material e de tesouros da terra. E mesmo na batalha da morte, a dúvida 

dessas pessoas entediou o coração de Jesus, como se cada uma de suas perguntas fosse uma lança: "Como 

é possível que Seu corpo sangre se Ele é Deus"? 

"Como é possível que o Filho de Deus deva morrer?" 

17 Dois mil anos se passaram para que alguns aprendessem essas lições, e muitos mais devem passar 

para que todos as compreendam. 

18 Se alguém deveria dizer hoje que eu vim de surpresa, ele não está dizendo a verdade, porque eu 

anunciei meu retorno a você e lhe predisse os sinais que eu lhe daria. Mas se você estava dormindo quando 

eu lhe dei os sinais, como poderia tê-los notado? 

19 Assim como na Segunda Era Minha Presença não era do mesmo tipo da Primeira Era, assim 

também nesta Era Minha Revelação é diferente, embora seja sempre a mesma Doutrina. Sempre anunciei 

meus próximos séculos de antecedência para encontrá-lo preparado, para não encontrar sua casa em 

desordem e para envergonhá-lo com minha visita. Eu queria que você tivesse tudo pronto na Minha vinda 

para que quando batesse à sua porta pudesse me dizer, como as virgens da Minha parábola: "Entre, Mestre, 

seja bem-vindo em Sua casa". Mas foi sua dúvida que Me recebeu - dúvida sobre a forma de Minhas 

revelações e Minha proclamação, dúvida sobre os milagres que lhe concedo que você atribui às forças do 

mal, dúvida sobre a pobreza e humildade de Meus novos servos e os lugares onde Me revelo. Mas sei que 

após o fim de Minha manifestação virá a fé e a compreensão dela, assim como aconteceu em tempos 

passados, apesar de sua frieza, sua dúvida e seu materialismo. 

20 Venho até você porque o amo, porque sabia que no tempo de minha nova manifestação eu o 

encontraria como um rebanho sem pastor, como os doentes sem médico, e como os estudantes sem 

professor. Venho preparar um certo número de pessoas para semear a boa semente nos novos campos; pois 

vocês entraram numa nova era, a da espiritualização. 

21 De agora até 1950, use a Minha Palavra que jorra do céu como uma cachoeira sobre seus corações. 

Guarde-o para que depois de Minha partida você possa transmiti-lo em abundância. Fortalecei-vos em 

Meu ensinamento para que vossa alma não vacile. Tenha em mente que alguns terão que ser julgados por 

este ensino. Vocês se limitarão a dizer com toda a verdade o que eu lhes ensinei. Depois de 1950, sua 

memória se apagará e você se lembrará de Meus ensinamentos, mas também receberá ensinamentos novos 

e desconhecidos através da revelação. 

22 Alguém está me dizendo neste momento do fundo do coração: "Senhor, por que não fazes aqueles 

milagres no meu caminho de vida que Tu fizeste nos dias em que eu comecei a Te seguir, quando agora 



U 142 

178 

estou mais preparado e tenho mais fé"? - A razão é que você não entendeu observar. Ainda hoje eu não 

faço os milagres que fiz na primeira vez. Esse tempo foi o de seu despertar para a vida do espírito. Foi 

uma época de provas e milagres materiais. Hoje é um tempo de milagres espirituais. Como poderia ser 

possível que seu espírito permanecesse sempre no mesmo nível e que eu repetisse a mesma lição para 

você? 

23 Quando você chegou a Minha Presença para ouvir Minha Palavra, eu fiz milagres surpreendentes 

para reavivar sua fé. Por que você pergunta hoje, já que você já tem essa luz, o que é próprio apenas para 

os fracos? Agora é sua vez de fazer ao seu semelhante o que eu fiz a você. 

24 Hoje eu lhes ensino Minha Lei e lhes digo: Minha paz esteja com vocês, assim como pureza em 

seus pensamentos, para que vocês possam prestar atenção ao que "A Palavra" lhes diz neste dia. Paz eu 

trago aos homens que fazem expiação na terra - com amor a uns, com dor a outros. Eu descubro diante de 

seus olhos aquelas manchas da alma que seu coração não conhece, para que você possa pacientemente 

lavá-las. Também faço com que você sinta a grande responsabilidade que assumiu em relação ao meu 

trabalho. 

25 Em mãos humildes e simples, mas ávidas, coloquei Meu Trabalho na Terceira Era, para que vocês 

o honrem e glorifiquem através de suas obras. 

26 Dou-lhes minha palavra na intimidade destas casas que chamo de "lugares de reunião" e não de 

"templos" para que não sejam confundidas com aquelas em que existem cerimônias e ritos. Vocês sabem 

que através deste ensinamento do Meu, estou construindo dentro do seu coração o verdadeiro templo do 

Deus vivo. Cada congregação daqueles que se reúnem nos lugares de reunião se levantará espiritualmente 

de acordo com seu amor, obediência e boa vontade em seguir Minhas instruções. 

27 É minha vontade que todos vocês trabalhem para a majestade do meu trabalho, pois tempos de 

grande importância para o seu espírito estão se aproximando. São aqueles em que Minha luz, que se 

tornou voz e pensamento, penetra em seu espírito desde o infinito, na mais alta conexão que você pode 

alcançar. Não se pode dizer que neste momento o Espírito do Senhor tenha entrado no cérebro do portador 

da voz, pois um ser humano não é capaz de abrigar aquilo que é Potência Suprema. Tem sido um raio de 

Luz Divina que desceu sobre a mente daquele destinado à transmissão do Meu ensinamento. Desta forma, 

a Verdade está fluindo sobre estes lábios ignorantes, e este será o início da destruição da idolatria e do 

fanatismo religioso. 

28 Essas pessoas possuem a suprema graça de servir como sede ou base do Raio Divino, e seus 

cérebros e lábios como transmissores da Palavra, e ainda assim devem continuar a ser seres humanos 

simples como os demais. 

29 Amanhã estes lugares de encontro serão multiplicados e as multidões se unirão neles para ouvir a 

proclamação de espírito a espírito do Senhor a Seus servos, sem que ninguém procure distinguir aqueles 

que servem ao Senhor como instrumentos. Eu quero simplicidade em todos os seus trabalhos. Eu gosto 

daqueles que são humildes de coração. Lembre-se que nasci em um estábulo, entre pastores, pois entre 

eles encontrei a pureza para Me sentir e acreditar em Mim. Nenhum de vocês ainda teve uma manjedoura 

para seu berço, mas teve que acontecer com seu Rei para dar um exemplo de humildade. 

30 Por que volto aos homens depois de lhes ter dado aquelas lições de Vida Eterna? Porque os 

homens fizeram ritos a partir de cada um dos meus exemplos de ensino. Sinta-me, e não tente me 

apresentar nesta ou naquela forma, pois qualquer uma delas o tirará da verdade. Não tente me imaginar 

como o Pai Eterno como um homem velho, como aquele que você pinta, pois nem o tempo nem a luta 

deixam vestígios na mente do Criador, já que estou acima do tempo e não estou sujeito a ele como você 

está. 

31 Minha palavra será novamente desconfortável para as pessoas como em tempos passados, mas eu 

lhes direi a verdade. Sem expor ninguém, eu chamei o hipócrita de hipócrita, o adúltero de adúltero, e o 

malvado de malvado. A verdade foi distorcida, e foi necessário que ela brilhasse novamente, como agora a 

verdade foi ocultada, e por isso deve aparecer novamente diante dos olhos dos homens. O que estou lhe 

ensinando neste momento? - Para abençoar tudo e todos com coração e espírito, pois quem abençoa desta 

forma se assemelha a seu Pai quando Ele dá seu calor a todos. Por isso vos digo: aprendei a abençoar com 

o espírito, com o pensamento, com o coração, e vossa paz, vossa força e vosso calor de coração chegarão 

àquele a quem o enviardes, por mais distante que penseis que estais dele. O que aconteceria se todos os 
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homens se abençoassem uns aos outros, mesmo que não se conhecessem e nunca se tivessem visto? Que a 

paz perfeita reinaria na terra, que a guerra seria inimaginável. Para que este milagre se torne realidade, é 

preciso dirigir suas mentes para cima através da perseverança na virtude. Você acha que isso é impossível? 

32 Quantos pecadores convertidos atingiram o grau que você chama de santidade! Originalmente não 

eram melhores do que você, mas você ainda não atingiu esse grau de perfeição. Você começa a amar, o 

dom da intuição começa a dar frutos, e já tem inspiração, pois quando eu te toco, você responde. Nem 

todas as portas respondem a Minha batida, mas aquelas que se abrem permitem que Minha Luz venha até 

você. A transformação do pecador não é impossível. Lembre-se de alguns nomes da Segunda Era: 

Madalena, Paulo, Agostinho, Francisco de Assis. Por que você só deve se lembrar dos da Primeira Era? 

33 Estes mencionados por Mim conheciam o pecado e até mesmo a lama das paixões, mas agora 

brilham como luminárias no céu, e como iluminadores dos homens enviam sua luz a você. 

34 Somente eu posso revelar o desconhecido para você. Assim, posso dizer que as pessoas de hoje 

tentam em vão conhecer a juventude de Jesus na Terra. Eles pesquisam e imaginam, mas só conhecem 

Minha infância e a época de Minha proclamação. A você eu digo: Jesus, antes de partir para proclamar o 

Reino dos Céus, nada aprendeu dos homens. O que Ele teve que aprender com eles que já em sua infância 

confundiam os professores da Lei? Aquele tempo do qual os homens não sabem nada foi apenas um tempo 

de espera. 

35 Se você aprender de Mim com amor no coração, é impossível que você esteja errado. 

36 É assim que eu os preparo. Hoje alguns vêm, e através deles outros vêm, e através deles outros se 

aproximam novamente. Cada dia e cada geração me sentirá mais próximo, pois sua espiritualização será 

maior. 

37 Faça misericórdia diariamente, esta será a melhor elevação para Mim. Dar, ajudar, confortar, esta 

será a melhor oração diária, pois então você falará ao Pai com obras, não com palavras, que - mesmo que 

já estejam em sua forma - estão vazias em seu núcleo. 

38 Reze para mim com seus pensamentos. Você não precisa de um lugar específico para fazê-lo, e a 

postura de seu corpo é indiferente. Levantem seus pensamentos em paz até as alturas do céu e depois 

aguardem Minha inspiração. 

39 O que lhes direi naquele dia, mesmo os profetas não sabem. Só eu, em Meus Altos Conselhos, 

posso revelá-lo a você. Não tenha medo de não conhecer os conselhos íntimos de seu Pai. Sinta-se feliz em 

saber que eu, como Mestre, sempre lhe revelarei novas lições. Como você pode pensar que eu quero 

esconder algo de você, apenas com a intenção de que você não saiba? Eu te amo e no coração de meu Pai 

não pode existir egoísmo. Quando eu me aproximo de você, é para iluminar seu espírito para que ele possa 

Me entender e Me amar. 

40 Vim até você em espírito, mas nem todos acreditaram em Mim, nem todos Me sentiram. Muitos 

Me negaram, e outros mais Me negarão. Se eu me revelasse àqueles que Me negam de mil formas 

diferentes, eles não Me reconheceriam em nenhuma delas, pois a forma em que Me imaginaram os 

mantém em erro. 

41 Nunca me escondi atrás de uma máscara quando me mostrei ao mundo; no entanto, limitei-me em 

meu poder para ser visto, ouvido e compreendido pelas pessoas. 

42 Por que você não está progredindo no caminho de seu desenvolvimento espiritual? Devo me 

mostrar de acordo com seu atraso? Se você estivesse preparado e eu me manifestasse em uma pedra para 

falar com você através dela, eu seria reconhecido por você mesmo nessa forma. Aqueles que conhecem 

Minha essência podem me sentir em todos os lugares. Aqueles, por outro lado, que formaram uma falsa 

imagem de Minha Divindade, não seriam capazes de Me reconhecer e até mesmo Me negariam, mesmo 

que Me contemplassem em toda a Minha glória. 

43 O que há de estranho no fato de eu me fazer conhecer através do órgão da mente de uma pessoa? 

Eu não me escondo, eu estou presente. Quem quiser uma prova disto deve purificar seu coração e sua 

mente, então ele verá a verdade com seus olhos espirituais. 

44 Ninguém além do homem pode refletir a Mente Divina. A mente do homem é o espelho da Razão 

Divina. Seu coração é a fonte na qual eu mantenho o amor. Sua consciência é luz do Meu Espírito. Se 

você duvida que possui dons tão grandes e não se sente digno deles, não é culpa de seu Pai, mas sua, 

porque ainda não entendeu o infinito amor que tenho por você. Eis que suas manchas não têm sido um 
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obstáculo para Me revelar entre vocês nesta forma. Mas se amanhã os cientistas julgarão estas 

manifestações como ruins, não serei eu quem eles julgarão, mas eles mesmos. 

45 Criei o homem com tal perfeição que quando ele olha para si mesmo, pode ver um reflexo do que 

seu Pai é. Mas o homem não sabia como se olhar, nem como penetrar em si mesmo; portanto, não Me 

reconhecia. 

46 Nas diferentes épocas, eu me fiz conhecer aos homens de maneiras inesperadas. Quem lhe teria 

dito que o Messias prometido, o Filho de Deus, não teria sequer um lar humilde para nascer durante a 

Segunda Era? Quem lhe teria dito que Maria, a esposa do carpinteiro, seria a Mãe de Jesus? 

47 Desde o início de meus primeiros passos na Terra dei sinais de Meu poder e, no entanto, nem 

mesmo muitos suspeitaram de mim. 

48 Eu não vim desta vez para surpreendê-los. Se vocês se tivessem preparado passando a promessa de 

Meu retorno de pais para filhos, de geração em geração, eu os teria encontrado esperando Minha vinda; 

mas ninguém estava me esperando. Alguns de vocês haviam esquecido essas profecias, outros não as 

conheciam porque eram mantidas em segredo. Quão poucos procuraram no firmamento e assistiram aos 

acontecimentos mundiais em busca dos sinais que anunciariam a hora da Minha vinda. 

49 No entanto, aqueles que esperaram meu retorno como o Espírito Consolador sentem que chegou a 

hora e que Cristo veio espiritualmente à humanidade. Outros ouviram os rumores da minha vinda e não 

acreditaram. 

50 Jesus disse a Seus discípulos: "Só por um tempo estarei ausente de vocês". Eu irei novamente". 

Então foi-lhes revelado que o Mestre viria à Terra "sobre a nuvem", cercado por anjos, enviando raios de 

luz para a Terra. 

51 Eis que aqui estou "na nuvem" rodeado de anjos, que são os seres espirituais que se fizeram 

conhecer a vocês como mensageiros de Minha Divindade e como seus bons conselheiros. Os raios de luz 

são a Minha Palavra que traz a vocês Minhas revelações e que inunda cada mente de sabedoria. 

52 Abençoados são aqueles que acreditaram sem ver, pois são eles que sentem Minha Presença. 

53 Observe, pois este é o momento em que a tentação luta incansavelmente para derrotá-lo. Sente que 

se aproxima o momento em que estará vinculado. Ela tem milhares de guiles para separá-lo de mim. Mas é 

preciso rezar e vigiar para que a maneira de evitar toda emboscada seja revelada a você. Eu vos ensinei a 

conhecer o verdadeiro sabor do fruto divino que é o significado de Meu Trabalho. Ensinei-lhe o caminho 

da virtude e o cumprimento de seus deveres espirituais e humanos. Este é o caminho. Como você poderia 

se desviar? 

54 Não fuja dos julgamentos, aprenda a enfrentá-los. Não será suficiente fechar sua porta para estar 

seguro. Com a porta fechada, o perigo entrará. Não se deixe tentar pelas paixões inferiores. 

55 Preparem-se, pois vocês se oporão por teorias que estão sendo trabalhadas. Esteja vigilante, pois 

aparecerão falsos profetas. Não durma pensando que ganhou a batalha sem ainda ter passado no primeiro 

teste. 

56 Não temam a batalha, observem e prevalecerão. O espírito é invulnerável, todas as outras armas 

são frágeis. Portanto, lute com o espírito, deixe seus olhos sempre ver com clareza, e seu oponente estará à 

sua mercê, pois a raiva o cegará porque ele não conhece a espiritualização. 

57 Não quero pastores ou padres de espiritualismo. Eu simplesmente quero apóstolos. Não quero que 

vocês digam ao mundo que serão mestres. Não, sejam Meus bons discípulos e, através de sua mediação, 

entregarei grandes ensinamentos. 

58 Se vocês se prepararem, este tempo de luta será em vez de dor - de descanso, pois nele se 

experimentarão sinais e maravilhas. 

59 Minha palavra ressoou nos céus e seus ecos foram ouvidos em sua terra. 

60 Eu o recebo neste dia de graça. Vós sois os discípulos de Jesus, sempre os pequenos diante da 

grandeza do Meu Ensinamento. Eu acendo a luz de sua lâmpada e retiro os espinhos que vocês mesmos 

cultivaram para que seus pés sangrassem. Receba o bálsamo curativo que cura todas as feridas e, através 

dele, pare de sofrer. 

61 Escutem-Me e depois penetrem em Minha Palavra, que lhes dou com toda simplicidade, mas que 

tem um profundo significado. Nela encontrarão Minha instrução, que é tudo amor e retidão. 
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62 Eu me entreguei a você quando lhe enviei Meu Divino Radiance. Eu lhe revelei Meu Espírito 

Consolador, mas você ainda não foi capaz de entender o significado desta manifestação e, ao fazê-lo, você 

impediu que ela fosse ainda mais clara; pois quando você julga mal seus irmãos e irmãs, você cria 

desunião e dificulta ou fecha o canal de transmissão através do qual você recebe Minhas mensagens. 

Como não há unidade nem amor entre Meu povo, vocês se distanciaram da fonte da graça. Pois você não 

pode me garantir que me ama se não o fizer com seus semelhantes. 

63 Minhas leis são justas, e a desobediência a uma delas é suficiente para que o mundo perca sua paz. 

Minhas leis são maiores e muito mais delicadas do que você supôs. Portanto, o trabalho que os homens 

têm feito desde o início da humanidade ainda tem um efeito e se espalha como um turbilhão que chega até 

você. 

64 As nações nada mais são do que demarcações feitas por homens. As nações, as religiões, os 

grandes ou pequenos grupos estão fora de Minhas Leis porque não se reconhecem uns aos outros, julgam 

as ações estrangeiras que não lhes cabe julgar. Cada um deles tem muito a melhorar em si mesmo, tanto ou 

mais do que o que encontra de errado em seus vizinhos. 

65 As pessoas falam de leis, mas não as carregam em seus corações, não as sentem, nem as seguem. 

Chegou a hora de despertar para o espírito. Estou prestes a polir os corações que são como pedras, pois 

eles não brilham como deveriam - isto é, como jóias muito amadas por seu Criador. Quão poucos são os 

de valor real, mas minha paciência é imensurável. Eu sou o Mestre que eternamente ensina, pole e 

aperfeiçoa sua alma. 

66 Não tome o homem como seu modelo de perfeição, procure o Pai como seu modelo, sem se 

desanimar quando experimentar um de seus irmãos cometendo uma má ação. Não permitam que sua fé se 

enfraqueça, pois todos vocês cairão de uma vez ou de outra na longa jornada da expiação e ressuscitarão; 

às vezes é até necessário que comecem a jornada de novo. Levanta-te e toma posse da vontade de viver em 

Mim. Se lhe falta força para assumir a luta da vida, tire-a de Mim e apóie-se em seu Pai. 

67 Por que você permitiu que a fonte de amor que coloquei dentro de você secasse? Você não sabe 

que o amor é vida e salvação? Fale com palavras de amor, espalhe Meus mandamentos e sinta Meu poder, 

pois você saberá que vim para dar todas as Minhas faculdades ao Espírito, e quanto mais você trabalhar, 

mais forte você será. 

68 Eu vim para ensiná-los e também quero torná-los melhores. Conheça-se penetrando em si mesmo. 

Não se engane pensando que você fez grandes progressos se não aprender primeiro a perdoar e a amar. 

Você deve ser sincero e praticar humildade, só então poderá se sentir mestre de seus dons espirituais, 

capacitado para fazer grandes obras e ir a todos os lugares. Então, não haverá obstáculo para detê-lo e todo 

o perigo desaparecerá. Você poderá descer às trevas e não estará em confusão, pelo contrário, então 

brilhará em luz mais brilhante e poderá salvar aqueles que lá habitam. 

69 Desde o início dos tempos, dei-vos a conhecer estes mandamentos: "Amarás a Deus de todo o teu 

coração e de toda a tua alma" e "Amarás o teu próximo como a ti mesmo". - A observância destas leis, que 

em sua forma dual, encheria este mundo de alegria, paz e felicidade. Quando você compreender que o 

homem sofreu e perdeu sua direção por não seguir estas leis, você se sentirá encorajado a começar uma 

nova vida e perceberá que há muito a ser feito em seu mundo interior e também com seus semelhantes. 

70 O amor é capaz de acender a fé em um único momento, de unir as pessoas, de despertar nelas 

muitas faculdades que ainda hoje estão adormecidas, de dar nova luz aos olhos do corpo e do espírito. 

Quando você tem amor em seu coração, você tem o céu dentro de você. 

71 Quando o mundo amar, a paz descerá sobre ele, Meu Reino e Minha Presença estarão em cada 

espírito, e você estará preparado para desfrutar da vida espiritual na qual você alcançará a felicidade 

perfeita. 

72 Quantas vezes você terá que voltar à Terra para ter um corpo através do qual a mensagem que você 

traz ao mundo seja revelada com cada vez mais clareza? Permita que sua alma, como uma cotovia nesta 

vida, experimente e aproveite sua primavera, e em sua peregrinação encontre a experiência necessária para 

retornar a Mim. Enquanto os ricos acumulam tesouros que são demasiado perecíveis, você deve reunir 

experiência, verdadeiro conhecimento. 

73 Quero que vocês criem lares que acreditam no Único Deus - lares que são templos onde o amor, a 

paciência e a abnegação são praticados. Neles vocês serão mestres das crianças que rodearão com ternura e 
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compreensão, sobre as quais vigiarão, seguindo todos os seus passos com simpatia. Duche seu amor tanto 

para aqueles que são dotados de beleza quanto para aqueles que são aparentemente feios. Um rosto bonito 

nem sempre é o reflexo de uma alma igualmente bela. Por outro lado, por trás dessas criaturas de aparente 

fealdade pode haver uma alma cheia de virtudes que você deve apreciar. 

74 Reze com humildade e permita que Minha vontade seja feita por você, pois o que você pede nem 

sempre é o justo, o nobre e o bom. Então eu lhe darei o que é bom para você para que possa ter uma vida 

pacífica e feliz. 

Minha paz esteja com vocês! 
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