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Nota sobre esta questão:  
 

Este volume foi processado fielmente ao conteúdo do original alemão acima mencionado para o 

programa de tradução DeepL, ProVersion, que se traduz em 12 línguas.  

Até agora, os seguintes volumes foram traduzidos com ele:   

Situação Dezembro de 2020  

 

O Terceiro Testamento  

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

seguido por: japonês e chinês 

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

O Livro da Vida Verdadeira 

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

disponíveis. 

Outras traduções se seguirão.  

 

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

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

gratuitamente da internet em formato PDF.  

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

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

do meu exemplo pessoal e espiritualista publicados até agora estão disponíveis na minha homepage para 

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

Livro da Vida Verdadeira.  

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

indicados, indicando a data de cada um. 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.  

 

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

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

Hos... (sobrenome do meu marido) - Hos - t.... (Hóstia, 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, não para o mensageiro. O mensageiro é apenas o 

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Cristo pacífico na Terra 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  (multilingue) 

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

Em todos os momentos, Deus, em Seu amor sem limites, fez-se conhecer aos seres humanos a fim de 

mostrar-lhes o caminho para o seu desenvolvimento espiritual: Nos tempos bíblicos, a primeira vez, 

através dos seus profetas; na segunda vez, através de Jesus Cristo e seus apóstolos; no presente, a 

terceira vez, através dos seus chamados portadores de voz ─ pessoas simples que crêem em Deus. 

Os preparativos para isso começaram no México em 1866, e a partir de 1884 pessoas do povo comum 

se encontraram para ouvir a palavra divina domingo após domingo em lugares simples de encontro. 

No início, havia um punhado de pessoas num único lugar. No final de 1950, o espírito divino 

manifestou-se em mais de uma centena de locais diferentes de encontro no México, aos domingos. 

Este tipo de revelação chegou ao fim em 31 de Dezembro de 1950 ─ como já tinha sido anunciado 

várias vezes. Durante os últimos quinze anos, estas palavras do Senhor têm sido co-stenografadas e 

gravadas. 

Deste enorme número de protocolos, um total de 366 foram selecionados após 1950 e publicados no 

início dos anos 60 na obra Libro de la Vida Verdadera (O Livro da Vida Verdadeira), em 12 volumes. 

Mais informações e antecedentes históricos sobre a origem das revelações divinas no México podem 

ser encontradas no Volume I desta obra, bem como no livro Introdução ao Livro da Vida Verdadeira da 

Fundação Unicon. 

Os seguintes excertos originais dão ao leitor uma primeira visão sobre alguns dos temas importantes 

deste volume: 

Voltei ao povo no meio de notícias, acontecimentos e sinais de guerra com os quais previ a minha 

vinda. Mas as pessoas não me sentiram. 

No meio deste silêncio, desta pobreza, deste canto da terra (México), estou atualmente soando 

Minha Palavra através do intelecto humano, convocando os homens, despertando-os para uma nova 

vida, renovando-os através de Minha instrução convincente e amorosa, despertando neles suas 

faculdades adormecidas para elevá-los aos caminhos do seguimento de seu Mestre. 

Devo dizer-vos que neste tempo vos encontrei mais enredados no fanatismo religioso e na idolatria 

do que em qualquer outro tempo anterior e, ao mesmo tempo, a vossa alma mais pobre em virtudes do 

que nunca. Agora pergunto-vos, depois de Me terem ouvido ano após ano através desta proclamação: 

quem sente que eu destruí os seus princípios de vida? Quem se sente confuso ou vê a sua fé cristã 

destruída? Em verdade vos digo que só vos lembrei o que vos revelei em tempos passados, porque o 

tinham esquecido ou distorcido. O que os homens tinham escondido de vós, eu trouxe à luz, e o que 

estava guardado no meu tesouro secreto, eu vos revelei. Esta era é a era da liberdade espiritual. Os 

homens são iluminados pelo seu espírito e saberão escolher o caminho seguro. (188, 33-35) 

Não confunda esta comunicação com a que os homens produzem de livre vontade ─ alguns movidos 

pela ciência, outros pela curiosidade, outros ainda por noções supersticiosas. (188, 45) 

Eu, o Pai, não rejeitei ninguém do meu seio de amor e perdão, nem mesmo aqueles que se deixaram 

seduzir pela tentação e caíram no abismo. Eu não condenei ninguém. Nem na terra nem no "vale 

espiritual" existem seres indefesos. Quem entre vós poderia ser expulso do meu seio por ser um pecador 

e indigno de receber a minha misericórdia? Eu vivo no coração do pecador endurecido que não pôde 

receber a luz do Meu Divino Espírito porque não atendeu ao chamado que vem da voz da sua 

consciência. Acha que me afastei dele por causa da sua cadeia de malfeitores? Não, não é preciso. Eu sou 

o Pai de todas as criaturas sem rejeitar nenhum dos Meus filhos. Eu sou Amor, e como Pai amoroso não 

negligencio nenhum, Meu povo. 

Cabe a vós rezar pelo que erra, pedir que a luz do meu Espírito ilumine a sua alma para que desperte, 

rompa os laços da tentação e dissipe as trevas que o cegaram. (206, 36-37) 
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Os bons semeadores do espiritualismo nunca se distinguirão por nada externo ou material. Eles não 

terão ares, nem distintivos, nem maneira especial de falar. Tudo sobre os seus modos de agir será 

simples e simples. No entanto, se se distinguem por algo, será pela sua caridade activa e pela sua 

espiritualização. 

Os verdadeiros pregadores do Espiritismo não se distinguirão pela eloquência, mas pela sabedoria e 

simplicidade de suas palavras, mas sobretudo pela veracidade de suas obras e pela retidão de suas vidas. 

Lembre-se que na Terra eu não precisava de uma maneira exteriormente bela de falar para cativar os 

corações das multidões, mas que eu sabia como alcançá-los através do amor, da veracidade, do poder 

curativo e da sabedoria. Este é o exemplo que você deve levar a sério e seguir de acordo com a Minha 

vontade. 

Tampouco quero que limitem a vossa prática religiosa a lugares materiais de culto, pois então 

aprisionareis a vossa alma e não a deixareis abrir as suas asas para conquistar a eternidade. 

O altar que vos deixo para celebrar nele o culto que espero é vida sem limites, para além de todas as 

denominações, todas as igrejas e seitas, porque está fundado no espiritual, no eterno, no divino. (194, 

24-28) 

Permiti que existissem na Terra religiões que são caminhos para a alma que levam a Deus. Toda 

religião que ensina bondade e amor e louva a misericórdia é boa porque contém luz e verdade. Quando 

as pessoas murcham nelas e transformam o que era originalmente bom em mau, o caminho se perde sob 

o materialismo e o pecado. 

Portanto, neste tempo estou mostrando-vos novamente a Minha verdade, que é o caminho, a 

essência da vida e da lei, para que possais buscar esta lei, que é o farol e a estrela guia, além das formas e 

dos ritos, além de tudo o que é humano. Quem quer que Me procure desta forma será um espiritualista. 

(197, 10-11) 

A unificação das religiões virá quando o espírito do homem se elevar acima do materialismo, das 

tradições, dos preconceitos e do fanatismo. Então as pessoas terão se unido espiritualmente em um 

único culto: o de bondade por amor a Deus e ao próximo. Quando isso acontecer, a humanidade entrará 

num período de perfeição. É por isso que exijo de si que mostre o meu trabalho através de uma conduta 

boa e recta. 

Não se angustie por não viver para ver a realização de tudo isso. Mas, de qualquer forma, tereis a 

satisfação de ter contribuído com a vossa semente para o estabelecimento do reino de paz ─ uma 

semente que dará frutos nos corações das gerações vindouras. (187, 43) 

Eu vos disse que chegará o momento em que a luz aparecerá em todos os lugares, em todos os 

países, em todos os continentes. Essa luz vai brilhar de acordo com o treinamento espiritual do homem. 

Mas através do mesmo será formada uma nova e mais precisa concepção da criação, um novo conceito 

de espiritualidade. Desta forma, uma nova fase de desenvolvimento espiritual terá início. (200, 41) 
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Instrução 175  
1 A luz do meu Espírito veio para revelar-vos todos os dons que repousam dentro do vosso ser ─ 

tudo o que carregastes dentro de vós desde a vossa origem, sem o saberdes. Eu vos fiz saber que agora é 

hora de conhecerem-se verdadeiramente, de se descobrirem e saberem qual é a vossa herança, para que 

possam ser espiritualmente grandes. 

2 De vez em quando, tenho-vos dado revelações: Primeiro foi a lei, depois os meus ensinamentos, 

e finalmente o pleno conhecimento da tua missão espiritual. 

3 Você diz que já estive com homens três vezes, mas é verdade que sempre estive com você. Eu 

sou aquele Pai que na primeira vez revelou Sua lei de justiça aos homens, que na segunda vez fez Sua 

"Palavra" se tornar homem em Jesus, Seu Filho, e que agora se faz conhecido espiritualmente ao mundo. 

Assim vos dei uma parábola divina através dos tempos, cujo significado vos fala do vosso 

desenvolvimento espiritual e vos faz saber que Aquele que vos falou em todos os momentos foi um só 

Deus, um só Espírito e um só Pai. 

4 Você me pergunta o que eu quero alcançar quando eu me revelar espiritualmente à humanidade 

deste tempo? A isto eu respondo-te: O que eu procuro é o vosso despertar para a Luz, a vossa 

espiritualização e a vossa unificação, uma vez que estais sempre divididos. Pois enquanto alguns 

procuraram os tesouros do espírito, outros se dedicaram ao amor das riquezas do mundo ─ 

espiritualismo e materialismo em batalha perpétua; espiritualistas e materialistas que nunca foram 

capazes de se entenderem uns aos outros. 

5 Lembre-se: Quando Israel, esperando o Messias, o tinha diante dos seus olhos, eles se dividiram 

em crentes e negadores da Minha verdade. A explicação é simples: os crentes eram aqueles que Me 

esperavam com o espírito, e os negadores eram aqueles que Me esperavam com os sentidos da "carne". 

6 Estas duas forças terão de se confrontar novamente até que a verdade surja desta luta. A luta 

será feroz; pois quanto mais o tempo passar, mais as pessoas amam o terreno, pois sua ciência e suas 

descobertas lhes dão a sensação de viver em um reino próprio, em um mundo que eles criaram. 

7 As pessoas de hoje expandiram suas esferas de influência, elas dominam e atravessam a Terra 

inteira. Não há mais continentes, países ou mares desconhecidos. Eles criaram caminhos em terra, no 

mar e no ar. Mas não contentes com o que possuem como herança no seu planeta, exploram e procuram 

o firmamento, anseando por domínios ainda maiores. 

8 Abençoo o desejo de conhecimento em meus filhos, e suas aspirações de serem sábios, grandes e 

fortes encontram minha aprovação incondicional. Mas o que a minha justiça não aprova é a vaidade na 

qual os seus ambiciosos objectivos muitas vezes se baseiam, ou o propósito egoísta que ocasionalmente 

perseguem. 

9 Não impeço as pessoas de aumentarem os seus conhecimentos, nem escondo deles a luz da 

ciência. 

Quando coloquei a semente humana na terra e disse-lhe para crescer e multiplicar-se, disse-lhe 

também para subjugar a terra, isto é, que entre todas as criaturas que a rodeariam, o homem seria o ser 

consciente que conhecia as leis humanas e a justiça divina e cultivava virtudes, em torno do qual todos os 

seres e os elementos girariam harmoniosamente. 

10 Quão longe da harmonia o homem viveu desde que começou a sua caminhada sobre a terra! As 

suas incessantes quedas, o copo inesgotável de sofrimento que suportou e a sua falta de paz são 

testemunho disso. 

11 Agora dou-te a nova lição que é para todos os homens. Nem todos oraram em antecipação da 

Minha vinda; mas a dor os manteve acordados e preparados para Me receber. 

A humanidade já teve a experiência deixada pelo povo de Israel desde a Segunda Era, para que 

ninguém tenha a intenção de desconfiar da Justiça Divina. Não sabeis que os dons da profecia, da ciência 

divina e do poder espiritual foram dados aos "espiritualmente pobres" que ansiavam pela vinda do 

Senhor para receber dEle a luz da esperança e do conhecimento? 
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Se vocês Me perguntarem sobre o paradeiro dessas almas, eu lhes direi que elas agora habitam lares 

onde todas as grandes coisas que existem neste planeta aparecem aos seus olhos como pó da terra 

comum. Mas se Me perguntardes o que aconteceu àqueles que não aceitaram nada do Meu reino 

porque a Minha Palavra e as Minhas promessas lhes pareciam pobres, eu vos direi que eles estão entre 

aqueles que encarnam e reencarnam até o pleno desenvolvimento da sua alma. Pois eles exigiam ouro e 

poder, e justamente, para sua reparação espiritual, foi-lhes concedido ao mundo com suas riquezas 

duvidosas e seu falso poder. Eles foram afligidos pela justiça divina, mas nunca foram expulsos do 

caminho da salvação que conduz ao Reino da verdade. 

Portanto, hoje, ao enviar-vos abundantemente a luz do Meu Espírito, vou buscá-los incansavelmente 

para fazê-los compreender que agora basta o tempo de provação que lhes foi atribuído, e para fazê-los 

compreender que agora é a Terceira Vez, o próprio tempo em que as Idades chegam ao fim do qual falei 

quando se tratou do julgamento do povo judeu. 

12 Todos vocês têm um "compromisso" comigo e terão que se reunir para me ouvir; pois todos 

vocês têm que me ouvir. 

13 Tudo será colocado na balança da minha justiça, na qual serão pesadas todas as obras que não 

tenham sido julgadas. A minha presença e o meu poder serão sentidos como nunca foram antes. Pois 

depois do caos, tudo voltará ao caminho certo. 

14 Reza e vigia incessantemente para que não te surpreendas, ó povo. Mas em verdade vos digo, se 

observardes e rezardes pelo mundo, haverá um manto invisível para vos proteger, porque amastes o 

vosso semelhante e sentiste a sua dor como a vossa. 

15 Digo-vos novamente que farei sentir a Minha Presença, o Meu Poder e a Minha Justiça. Se eu 

permiti que o homem, em sua maldade, profanasse tudo o que é sagrado em sua vida, eu estabelecerei 

um limite para sua depravação. Se eu o deixei vaguear pelo caminho do seu livre arbítrio, eu lhe provarei 

que tudo nele tem um "até agora e não mais". Se eu o deixei viver sua luta por poder e grandeza no 

mundo, vou detê-lo em seus caminhos e fazê-lo contemplar seu trabalho através de sua consciência para 

que ele possa responder Minhas perguntas. 

16 Permiti que a dor, a destruição e a morte se fizessem sentir nas vossas vidas, para que estes 

frutos, tão amargos, vos fizessem compreender o tipo de árvores que cultivastes. Mas também farei 

desaparecer a dor e permitirei que a alma venha ao repouso e à contemplação; pois dela brotará um 

hino de amor ao seu Criador. 

Foi dito e também escrito que esse dia virá quando os homens tiverem vestido o seu espírito com o 

manto branco da exaltação, quando se amarem uns aos outros. 

17 Todos serão salvos, todos serão perdoados, todos serão consolados. Onde está então a morte, 

onde está a perdição eterna e o inferno sem fim? 

18 Eu não criei nem a morte nem o Inferno, porque quando o meu espírito concebeu o pensamento 

da criação, eu senti apenas amor, e do meu ventre surgiu apenas a vida. Se a morte e o inferno 

existissem, teriam de ser obras humanas, porque seriam miseráveis; e vós já sabeis que nada de humano 

é eterno. 

19 Em verdade vos digo que, nos momentos em que a Minha Palavra é audível através do portador 

da voz, não só o espírito deste povo treme, mas também todos aqueles seres que necessitam igualmente 

da luz divina no "vale espiritual". 

20 O som da palavra humana não chega até eles, mas o significado e a inspiração das minhas 

mensagens chegam, porque a minha voz é universal e o seu eco chega a todos os mundos e lares onde 

habita um filho de Deus. 

21 Eu envio um raio da Minha luz para todos os mundos. A vós enviei esta luz sob a forma de 

palavras humanas, a outros lares que ela alcança através da inspiração. 
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22 À luz desse raio divino, todas as almas se unirão agora, fazendo dele uma escada do céu que as 

conduzirá ao Reino espiritual prometido a todos vós que sois uma partícula espiritual da minha 

Divindade. 

23 Imagine o júbilo de todos aqueles seres que tiveram relações materiais com você na Terra e que 

agora vivem além do seu mundo quando aprendem que a voz que ouvem também é ouvida na Terra. 

Eles não se afastaram de ti, não te esquecem, nem se abstêm de pedir por aqueles que permaneceram 

alguns momentos mais no vale da terra. As suas carícias e bênçãos estão sempre contigo. 

24 Ali habitam aqueles que foram seus pais, filhos, irmãos, esposos, amigos ou benfeitores, que 

agora são simplesmente seus irmãos e irmãs como seres espirituais. Mas o amor deles por você é o 

mesmo ou ainda maior, assim como o poder deles para ajudar e proteger você. 

25 Orem por eles, povo, não deixem de amá-los e recordá-los, pois sua lembrança e orações são 

uma doce consolação em sua luta. Nunca os imagine perturbados ou vivendo na escuridão, pois isso seria 

como se você se sentisse capacitado para julgá-los. Se os homens aqui na Terra são geralmente 

demasiado imperfeitos e injustos para julgarem correctamente os assuntos dos seus vizinhos ─, como 

devem eles ser capazes de julgar qualquer ser espiritual? 

26 Digo-vos novamente que só vos compete a vós ajudá-los no mundo através das vossas orações e 

boas obras. 

27 Não sintam a necessidade de se manifestarem em suas vidas de qualquer forma material, seja 

usando um cérebro ou de qualquer outra forma, pois assim vocês negariam a espiritualidade que lhes 

ensinei. Também não tem um determinado dia do ano para o invocar. Considere que a vida espiritual 

está longe do tempo terreno e que, portanto, cada momento pode ser adequado para se aproximar 

deles através da oração espiritual. 

28 Quantos desses seres dos quais acreditastes muitas vezes que sofrem dificuldades, são 

precisamente aqueles que lutaram para vos aproximar deste caminho para a Luz, que eles próprios não 

puderam encontrar quando estiveram na Terra. Portanto, não chore por eles, e certamente não chore 

porque eles faleceram para o "vale espiritual". Eles não "morreram", eles só precederam por alguns 

momentos o momento em que você deve partir. Foi assim que foi ordenado por Mim, para que 

preparassem o caminho para você. 

29 Pessoal, tenho mesmo de vos dizer que não têm nada a ver com os cemitérios e que as lágrimas 

que derramam sobre os túmulos são lágrimas de ignorância, de materialização e de teimosia? 

30 As almas daqueles por quem choras estão vivas, mas insistes em pensar que estão mortas 

naquele corpo que desapareceu sob a terra. Considera-os perdidos, enquanto te esperam cheios de 

amor para te darem testemunho da verdade e da vida. Você pensa que eles são distantes ou insensíveis 

e surdos às suas lutas e tribulações, e você não sabe quantas pedras eles removem do seu caminho e de 

quantos perigos eles o salvam. 

31 A ignorância vos faz serdes indelicados e até cruéis para convosco e para com os outros, embora 

eu deva dizer-vos: Quem ainda pode ser ignorante depois de ouvir qualquer um dos Meus discursos de 

ensino? 

32 Minha Palavra é o raio de luz que deve abraçar a todos vocês para que possam permanecer 

fundidos no fogo do Meu amor. Se, depois de ouvi-lo, você acreditar e colocá-lo em prática, a partir 

desse momento você estará unido a todos que Me amam, acreditam em Mim e Me glorificam. 

33 Eu vos disse em Meus ensinamentos que a vida terrena é o caminho do sofrimento da alma, e o 

fim da sua existência na Terra é o seu Gólgota, para que vos esforceis por Me seguir, tomando como 

modelo as Minhas obras exemplares. 

34 Bem-aventuradas as almas que, com fé e virtude, chegam ao cume; no momento em que se 

desfazem do corpo, experimentarão a carícia do Pai como recompensa pela sua força e pelo seu amor. 

Estes são os que entram na eternidade sem tropeçar. 



 

11 

35 A minha palavra neste momento ajudará as pessoas a compreender o significado da minha lei e 

dos meus ensinamentos. O reconhecimento que a humanidade lhes pode dar não lhes dará a felicidade, 

a bem-aventurança do coração e a paz da alma. Pois a alma só encontrará a felicidade perfeita na pátria 

a que pertence. 

Quantas oportunidades você tem de ser bom e útil para o seu vizinho! Cada casa é um campo 

adequado para semear a minha semente. Cada cidade e cada nação é como um solo sedento de caridade 

e amor, e eu vos farei semeadores, para que possais regar o mundo com amor e consolação e semeá-lo 

com paz. 

36 Obras, palavras e orações são os meios que você pode e deve usar para cumprir a missão de 

servir e amar os seus semelhantes. 

37 Ensinei-vos a oração perfeita, que é a verdadeira linguagem do espírito, que põe o homem em 

contacto directo comigo. 

38 Eu vos dei o dom da Palavra, que é a expressão da luz que existe no espírito e do amor que une o 

coração. 

39 Pessoas que Me escutam: não digam que eu peço muito de vocês, pois eu sei melhor do que 

vocês mesmos do que são capazes. Hoje você se sente fraco, desajeitado, incapaz e indigno, porque 

examina seu interior e descobre muitas fraquezas, muitas falhas que não o fazem sentir a dor alienígena. 

Mas eu vou curar-vos primeiro, fazer-vos sentir a minha paz para fortalecer os vossos corações e 

preparar o vosso caminho. Então você não sentirá mais medo, nem terá dúvidas, nem se sentirá incapaz. 

40 É por isso que vos deixei tempo para Me ouvir e gradualmente se fortalecerem na Minha Palavra, 

sem enviar-vos para as vastas terras para cumprirem a vossa missão. Mas então, quando o vosso espírito 

estiver saturado da Minha essência, não esperará que se manifestem provas ou sinais, porque receberá 

por inspiração o que fará. 

41 Rezai, povo, e enquanto rezardes, enviarei a Minha paz a todos os povos da terra, abençoarei as 

vossas casas e iluminarei os vossos caminhos. 

42 Vou dar-vos provas de que tudo o que vos prometi é verdade. Que prova será essa? Que vocês 

verão algo se tornar realidade em suas vidas que há muito esperavam, algo que para alguns é impossível 

de alcançar. Para alguns, o que eu concedi logo se realizará, para outros eu os farei esperar. Mas na 

verdade, digo-vos, não haverá quem não receba a Minha prova de amor. Então, quando essa graça 

chegar a cada um de vocês, vocês se lembrarão de Minha Palavra e sua fé aumentará. 

43 Não se desespere, não derrame lágrimas, saiba esperar por aquela hora enquanto vive e ore e 

observe de acordo com os meus ensinamentos. 

44 Vês como, nesses momentos em que levantas a tua alma, esqueces os teus sofrimentos e estás 

cheio da minha paz? Certifica-te de que estás sempre comigo, segue o Meu ensinamento, e verás a 

Minha paz e luz prevalecerem sobre os teus golpes do destino e das dificuldades. 

45 Entendam que os vossos sofrimentos não são inúteis, que tendes a tarefa de vos controlar 

espiritual e fisicamente para que possais pertencer ao número dos meus semeadores. 

46 Aqueles que trazem conforto aos homens, que levantam os que caíram, que dão força aos fracos, 

devem ter sido iluminados pela luz da experiência e tornam-se fortes na luta e nas provações. Não 

devem ser intimidados por qualquer imagem de dor, não devem tremer diante de qualquer desgraça do 

próximo, não devem encolher-se de qualquer dor quando as mãos dos seus semelhantes lhes estendem 

a mão no desejo de misericórdia. 

47 Ali, entre aqueles que se endureceram no vício e na dor, vereis então muitos a erguer-se à luz no 

desejo de renovação e de espiritualização. Mas para que essa inspiração chegue até eles, você deve 

colocar em seus corações uma verdadeira prova de fraternidade, um ato que é o raio de luz que ilumina 

as trevas daquelas pessoas. 

48 Entende, então, que a dor que te acompanhou de muitas formas foi o cinzel que moldou a tua 

alma interiormente para o cumprimento de uma missão delicada. 
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49 A instrução que vos dei nesta Terceira Era é um novo testamento a ser unido com os de tempos 

passados ─, pois estes três constituem uma revelação. 

50 Minha luz iluminará as mentes daqueles que estão destinados a unir todos os meus 

ensinamentos em um único livro. 

51 Os meus servos espirituais guiarão a mão dos meus escolhidos para que não haja mancha nesse 

livro. 

52 As disputas que existiram nesta comunidade de fé, suas discussões e seus desentendimentos 

desaparecerão quando vocês mergulharem no estudo daquele livro e vierem a entender a verdade do 

meu trabalho. 

53 Hoje você ainda não está ciente das consequências que a sua desunião terá para você. Mas, na 

verdade, digo-te, amanhã vais chorar por causa disso. Quantas vezes vos pedi para unir os vossos 

pensamentos, acções e almas, mas também quantas vezes não ouvistes os Meus conselhos Divinos! 

54 Eu o inspirei a formar um povo e lhe dei o nome de "o Novo Israel". Dei-vos várias tarefas e 

tarefas para que possais ter todas as coisas necessárias na vossa jornada pela vida e nas vossas lutas, 

como aconteceu com Israel na Primeira Era, quando vagueou pelo deserto em desejo da Terra 

Prometida. No entanto, ainda não procurastes compreender as minhas ordens, nem quisestes dar 

ouvidos ao exemplo de unidade que o povo deixou por escrito ─ um exemplo indelével; pois foi a sua 

harmonia e coesão que os fez vencer as adversidades que encontraram ao longo do caminho. 

55 Uma nova "terra de promessa" espera-vos, mas ainda estão longe dela. Ainda andas a vaguear 

pelo vasto deserto, deixaste para trás a escravidão do "Faraó" e já recebeste a Lei. No entanto, você não 

abandonou completamente a idolatria, e sem estar ciente disso você adora o Bezerro de Ouro. 

56 Você deve primeiro enfrentar provações, oposições e perseguições para que você possa acordar 

do seu sono. Só então você estará equipado para cumprir Minhas ordens e estará ansioso para cuidar da 

obra que lhe revelei, assim como os israelitas criaram o Tabernáculo e a Arca da Aliança para preservar a 

Lei, pois as provas os tinham despertado para a luz. 

57 Agora a tua alma será o teu tabernáculo e o Espírito a tua arca do pacto. Ali a minha lei iluminará 

o caminho do povo do Senhor. 

58 Neste tempo não apareceu nenhum homem que, como Moisés, vá diante deste povo e fortaleça 

sua fé por milagres. Mas, com um pouco de preparação, você poderá sentir a presença espiritual de Elias, 

que o guia, o encoraja e o inspira nessa perambulação. 

59 As multidões que me ouvem estão agora a derramar lágrimas. Só eu sei a causa das suas 

lamentações, só eu conheço todos os obstáculos e dificuldades que encontraram no seu caminho e que 

os impedem. 

60 Permanecei firmes, multidões, sede fiéis a Mim e vereis os obstáculos cair. Reza e trabalha com 

veracidade, sinceridade e perfeição sempre maiores, para que no cumprimento da tua missão possas 

encontrar o consolo e a força necessários para suportar as vicissitudes da vida. Se você viver assim, 

quando menos esperar, verá o caminho livre e os tropeços desaparecerem. 

61 Vocês são os meus campos, onde actualmente o trigo e o joio crescem lado a lado. A hora do 

ceifeiro ainda não chegou, mas quando chegar, as obras de cada um de vós serão julgadas. Então eu vos 

deixarei os bons discípulos na Terra e tirarei deste mundo aqueles que não deram os frutos da unidade e 

da espiritualização. 

62 Observe e preste atenção à minha palavra. Não sejais presunçosos porque recebestes as minhas 

grandes comissões e missões, pensando que o meu julgamento nunca vos poderá chegar. 

Lembrai-vos de Davi e Salomão que, embora grandes aos olhos do seu povo, adormeceram na sua 

grandeza, violaram a lei e viram a minha justiça divina, inexorável e sábia, vir sobre eles quando 

acreditaram que, por serem tão amados pelo Pai, nunca seriam afligidos por Ele. 

63 Pensa, ó povo, nas novas gerações, pensa nos teus filhos, assim como os patriarcas que 

prepararam as suas nações para receber a vinda do Messias. 
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64 Reze pelos descendentes, prepare o caminho para eles com cuidado e amor. Entenda que eles 

têm missões ainda mais altas para cumprir do que a sua, e que será bom se eles encontrarem um rastro 

de espiritualização para seguir. 

65 Em que consistirá esse vestígio? Na sua vida, nas suas obras. 

66 Cada alma tem uma grande dívida para com o seu Pai. Meu amor por vocês e Minha justiça lhes 

ofereceram uma nova oportunidade na Terra para se justificarem a Mim, para fazer reparações 

espirituais e para se purificarem, para que possam passar para a próxima casa. 

67 Ó abençoada terceira vez, tu és o portador de tudo o que o mundo precisa para se salvar da sua 

escravidão. Abençoados sejam aqueles que usam a vossa luz, pois encontrarão a salvação. 

68 Ao longo da vossa jornada espiritual da vida, eu guiei-vos, testei-vos e preparei-vos para a 

revelação deste tempo. Não é o povo que vai dar à luz a nova nação de Israel: Serei eu quem o formarei, 

o purificarei, o levantarei e o enviarei ao mundo para cumprir a sua missão. 

À medida que este povo cresce e se prepara, vou suavizando os caminhos, abrindo as portas e 

removendo os obstáculos para que eles possam avançar. Eu fiz o mesmo com Israel quando os salvei do 

Egito e os conduzi através do mar e pelo deserto. 

69 Este povo aqui tem a tarefa de despertar espiritualmente a humanidade. Mas quando isso tiver 

cumprido, e as pessoas tomarem consciência do tempo em que vivem, você trará de seus corações um 

desejo de luz e de suas mentes um ideal do 

Veremos o surgimento de um desenvolvimento ascendente que sacudirá a vida humana para os seus 

fundamentos e transformará o mundo. 

70 A consciência será ouvida e obedecida, os apelos do Espírito serão compreendidos, as 

necessidades espirituais serão levadas em conta e respeitadas, e em toda parte brilhará o desejo ardente 

de conhecer a Deus, de senti-lo, de aproximar-se dEle, de difundir a sua verdade. 

71 Estas profecias se cumprirão entre os homens quando a fome e a sede espiritual os tiverem 

levado aos limites do seu poder de resistência, quando com humilde orgulho confessarem a sua culpa 

diante do seu Senhor, quando descerem dos seus tronos, das cadeiras dos seus juízes e dos seus lugares 

de honra, de onde tentaram ignorar-Me, de onde Me julgaram e Me negaram, e arrependendo-se das 

suas faltas, virarão os olhos para Mim e falarão a Mim como filhos ─ a um Pai que os esperou durante 

séculos. 

72 Quão baixo se afundou o homem no seu materialismo, de modo que ele finalmente negou 

Aquele que criou tudo! Como poderia a mente humana escurecer a tal ponto? Como poderia a tua 

ciência negar-Me e profanar a vida e a natureza como tem feito? 

73 Em cada obra que a vossa ciência descobre, eu estou presente; em cada obra, a minha lei é 

revelada e a minha voz é ouvida. Como é que estas pessoas não sentem, não vêem, nem ouvem? É um 

sinal de progresso e civilização negar a minha existência, o meu amor e a minha justiça? Então não sois 

mais avançados do que os homens primitivos, que souberam descobrir em cada força e milagre da 

natureza a obra de um Ser divino, superior, sábio, justo e poderoso, a quem atribuíram todo o bem em 

tudo o que existe e por isso o adoraram. 

74 Através de uma inteligência crescente, eles tentaram entender o que seus sentidos físicos 

percebiam. Que adoração perfeita eles poderiam me oferecer? Que compreensão poderiam eles ter da 

verdade? Contudo, a sua maravilha, a sua fidelidade e a sua adoração foram aceites por Mim como os 

primeiros frutos de um vasto campo que o Meu Espírito teve de cultivar ao longo dos tempos. 

75 Desde então até agora ─ quantos ensinamentos eu dei à humanidade, e quantas revelações eu 

dei a ela! E ainda ─ embora esta humanidade já devesse ter alcançado o cume do entendimento, e sua 

prática da religião deva ser perfeita, sua ciência egoísta, orgulhosa e desumana se inchou para Me negar, 

e os cultos religiosos existentes vivem no sono da rotina e da tradição. 

76 Eu vos dei o dom da liberdade de vontade e respeitei esta liberdade abençoada que concedi aos 

Meus filhos. Mas também coloquei no vosso ser a luz divina da consciência para que, guiados por ela, 
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dirigissem as vossas faculdades nos caminhos certos. Mas eu vos digo que na batalha entre a alma e a 

matéria, a alma sofreu uma derrota, uma queda dolorosa que a distanciou cada vez mais da fonte da 

verdade. 

77 Mas sua derrota não é definitiva, é apenas temporária, pois ela se levantará das profundezas do 

abismo quando não puder mais suportar sua fome, sua sede, sua nudez e sua escuridão. Pois a dor será a 

sua salvação, e ouvindo a voz da sua consciência, ela se levantará forte e radiante, ardente e inspirada, e 

usará novamente os seus dons; mas não mais com essa liberdade de usá-los para o bem ou para o mal, 

mas dedicando-os apenas ao cumprimento das leis divinas, que é a melhor adoração que podeis oferecer 

ao vosso Pai que vos ama tanto. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 176  
1 Seja forte contra as tentações do mundo e da carne. Sempre que um julgamento lhe causar dor, 

lembre-se das minhas lições da Segunda Era e siga o meu exemplo. 

2 Você me pergunta como foi possível que Jesus fosse tocado pelas tentações do mundo? A isto 

vos respondo que não foram as tentações básicas que afligiram o coração do vosso Mestre. 

3 O corpo que ele tinha no mundo era humano e sensível, ele era a ferramenta que o meu Espírito 

usava para trazer os meus ensinamentos à humanidade. Ele conhecia a prova que o esperava porque o 

meu Espírito lha revelou, e aquele lado material do ser sofreu a dor que o esperava. 

4 Eu queria que esse corpo lhe desse esses sinais de humanidade para que você estivesse 

convencido de que minha dor era real e meu sacrifício como ser humano era verdadeiro. 

5 Se não tivesse sido assim, o meu sacrifício não teria valor aos olhos dos homens. É por isso que 

Jesus chamou três vezes o poder do meu Espírito, que o animou a ser vitorioso na dura prova: A primeira 

vez foi no deserto, a segunda vez no olival, a terceira vez na cruz. 

6 Era necessário que eu me tornasse um ser humano e te desse o meu 

corpo e Meu sangue, para que nesse corpo a dor que os homens lhe infligiriam fizesse efeito. Se eu 

tivesse vindo em espírito, que sacrifício teria feito por ti? O que eu teria renunciado e que dor você teria 

me feito sentir? 

7 O espírito divino é imortal, ele não conhece dor física. Mas a carne é sensível à dor, é limitada em 

suas habilidades, é mortal por natureza. Por isso, escolhi esse meio para me revelar ao mundo e oferecê-

lo Meu verdadeiro sacrifício para mostrar-vos o caminho para a vossa salvação. 

8 Tenham em mente essa Paixão enquanto forem pecadores e lembrem-se desse Sangue, para que 

se purifiquem em arrependimento pelas vossas transgressões e procurem seguir-Me naquele exemplo 

de amor sem limites que Eu vos dei. 

9 Enquanto fores humano, lembra-te de mim naquela cruz ─ perdoando os meus carrascos, 

abençoando-os e curando-os, para que durante a tua difícil jornada pela vida possas igualmente 

abençoar aqueles que te feriram e fazer todo o bem possível àqueles que te fizeram o mal. Quem age 

desta maneira é Meu discípulo, e eu lhe digo em verdade que sua dor será sempre curta, porque o farei 

sentir minha força nos momentos de sua provação. 

10 Muito poucos são aqueles que se esforçam para instruir seus irmãos e irmãs através dos 

exemplos do Mestre. Nesta comunidade, como na maioria das comunidades religiosas, a instrução é 

dada através de palavras que não têm poder porque lhes falta confirmação através de obras e exemplos 

de amor. 

11 Agora você tem a oportunidade de ouvir a interpretação da Minha Doutrina, que vai 

gradualmente moer o seu coração até que esteja preparado para realizar a missão que confiei ao seu 

espírito. 

12 Não tenham medo de seguir os Meus passos, pois não pedirei a ninguém que faça o mesmo no 

Meu sacrifício. Também devo dizer-vos que só aquele corpo esvaziou o cálice que o Meu Espírito lhe 

entregou ─ outro homem não o teria bebido. Pois meu corpo recebeu a vida e se fortaleceu na virtude e 

pureza d'Aquela que ofereceu seu ventre para recebê-la: Mary. 

13 Meditem, pessoal, e aproveitem esse abençoado silêncio em que vocês entram quando ouvem os 

meus ensinamentos. Em verdade vos digo que, nesses momentos de contemplação e espiritualidade, a 

minha semente germinará em vossos corações. 

14 Vocês alcançam unidade e paz entre seus corações neste dia, para se mostrar diante de Mim 

como um ser, consciente do evento que está testemunhando quando ouve Minha Palavra através de um 

portador de voz. E eu recebo o teu espírito. Tudo o que Me oferece pura e simplesmente em sua oração 

e em seus atos de adoração, eu aceito como justo tributo das crianças ao Pai Celestial delas. 
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15 O pedido mais urgente que fazeis é que haja paz neste mundo, que a vida patriarcal de outros 

tempos volte para o povo; mas eu vos digo que essa paz não voltará até que vós, meus novos discípulos, 

tenhais lançado as bases de um mundo novo, para o qual vos estou treinando. 

16 Se vires um irmão em cada vizinho, se abandonares o seu julgamento diferente e Me amares 

neles, verás o amanhecer de um novo tempo. A vida será então alegre para o homem, e eu serei 

reconhecido e amado como Pai. 

17 A minha palavra neste tempo é a mesma que eu vos dei em Jesus. É a mesma corrente cristalina 

que refrescou as vossas almas quando Me seguiram através das paisagens da Palestina. Sua essência é 

conhecida por você, você nunca será capaz de confundir seu "sabor", porque seu selo divino permaneceu 

impresso em seu espírito. E agora que desci para me fazer conhecer através destes homens e mulheres, 

e ouves a palavra que vem dos seus lábios, percebes que só pode vir de Mim, e perguntas-Me porque 

não escolhi outra forma de levar a Minha mensagem deste tempo à humanidade. 

18 Dizes-me que entre vós não há homens de virtude irrepreensível capazes de Me servir. Não há 

Moisés, nem os profetas da Primeira Era, nem Pedro, nem João. Mas, em verdade vos digo que sempre 

enviei espíritos virtuosos, e entre eles estão aqueles que Me serviram com humildade. Amá-los e apoiá-

los, pois sua tarefa é muito grande. Tenho mantido suas mentes e corações como uma fonte pura, e 

muitas vezes a dor tem sido o melhor meio para purificá-los. As suas vidas são semelhantes às dos meus 

emissários de outros tempos. Eu os abençôo. Bem-aventurados aqueles que me seguiram desta maneira 

e sentiram o pleno significado do ministério que lhes dei. 

19 Convido-vos a entrar no Meu Reino, ó povo amado. Da mesma forma, chamo todas as nações da 

Terra sem qualquer preferência; no entanto, sei que nem todas Me ouvirão. A humanidade extinguiu a 

sua lâmpada e caminha na escuridão. Mas onde só se percebe confusão, aparecerá um dos Meus 

iluminados, espalhando luz ao seu redor ─ uma sentinela espiritual que observa e aguarda o Meu sinal 

para fazer soar o chamado de despertar que desperta e agita os seus semelhantes. 

Permitam que o amor desses emissários seja uma semente fértil em seus corações. Não os julgueis 

mal quando se vos mostrarem na pobreza material, escutai-os, pois eles trabalham em meu nome para 

vos transmitir um poder que ainda não conheceis. Eles te ensinarão a oração perfeita, eles te libertarão 

dos laços de materialismo aos quais estás preso, a fim de te dar liberdade espiritual e para que tu possas 

subir até Mim. 

20 Vós que Me ouvis, esperais ansiosamente o cumprimento de todas as Minhas palavras. Quereis 

ver a humanidade transformada em Meus discípulos, pede-me para estar entre aqueles que envio para 

outras terras com missões difíceis. Mas, na verdade, digo-vos, deveis treinar-vos antecipadamente, 

porque a batalha que vos espera é grande. 

Mas nem todos os emissários de quem vos falo estão entre vós, nem todos ouviram a Minha Palavra 

através de portadores de vozes. Muitos, muitos deles vão falar intuitivamente porque eu os preparei 

espiritualmente. Distribuí-os sabiamente para permitir que a minha luz chegue a todos os vossos irmãos 

e irmãs. 

21 Como você pode supor que ─ enquanto eu vim até você ─ eu poderia negligenciar outras nações, 

quando vocês são todos Meus filhos? Você acha que alguém está distante ou fora de Mim, embora Meu 

Espírito seja universal e englobe todas as coisas criadas? Tudo vive e se alimenta de Mim. É por isso que 

o meu Raio Universal desceu sobre todo o globo, e o espírito recebeu a minha influência neste mundo e 

em outros mundos, pois eu vim para salvar todos os meus filhos. 

22 Não quero que desperdicem este tempo, que vão pelo mundo sem deixar um rasto no vosso 

caminho de vida, mas que sejam verdadeiros cultivadores da semente que vos confio e pela qual 

continuarão a lutar quando deixarem este mundo até que tragais a vossa semente para florescer nas 

almas dos vossos irmãos e irmãs. 

23 Não quero amarrar-vos às Minhas ordens; apenas vos inspiro a fazê-lo, pois não aceitarei outro 

cumprimento senão o que nasceu da vossa alma consciente e preparada. Sede livres dentro dos limites 
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das Minhas leis, mas habituai-vos à obediência. Cumprir as duas leis que governam o homem, que são 

uma em essência, pois ambas vêm de Mim. 

24 Reza por todos os seres, desejando harmonia e compreensão de todos para comigo, e que a tua 

oração possa elevar-se como uma canção, como um hino de alegria que eleva as almas e lhes mostra o 

caminho pelo qual alcançarão o objectivo do seu destino. 

25 O meu ensino permite ao homem desenvolver-se em todos os seus aspectos do ser: sensibiliza e 

enobrece o coração, desperta e aprofunda a mente e aperfeiçoa e eleva a alma. 

26 Fazei dos meus ensinamentos um estudo minucioso que vos permita compreender a maneira 

correta de praticar os meus ensinamentos, para que o vosso desdobramento seja harmonioso; para que 

não vos limiteis a desenvolver o intelecto sem vos esforçardes pelos ideais da alma que ireis estimular. 

27 Todas as faculdades do seu ser podem encontrar na minha palavra o caminho luminoso em que 

podem crescer e aperfeiçoar-se até ao infinito. 

28 Dei-lhe tempo suficiente para absorver e compreender os meus ensinamentos. Enquanto isso, 

muitos de vocês que vieram como crianças são agora adolescentes, assim como outros que vieram como 

adolescentes são agora adultos. Alguns cresceram pelo caminho e estão agora entre os meus 

"trabalhadores", e outros deram o último suspiro e agora têm o seu lugar entre os meus escolhidos. 

29 Concedi a este povo tempo suficiente para que nascesse neles uma fé firme e verdadeira, e para 

que eles alcançassem em seu espírito um conhecimento profundo do meu Trabalho. A Minha Palavra 

prepara-vos para o momento em que já não ouvirão esta voz e terão de se concentrar na parte mais 

íntima do vosso coração para sentirem a Minha presença e receberem a Minha inspiração. 

30 Meu ensinamento está escrito em tua consciência; ali está a arca que melhor preserva minha Lei, 

de modo que ─ quando o tempo passa e aquelas horas de refrigério espiritual que passaste com teu 

Mestre estão distantes ─ a essência de minha Palavra vibra cheia de vida em tua alma, imbuída de amor 

e sabedoria. 

31 Em todas as minhas lições vocês descobrirão que eu lhes digo constantemente para alcançar a 

espiritualidade, porque é o que deve distingui-los na Terra. Sem espiritualização não dareis o 

testemunho aos vossos semelhantes que deveis dar. 

32 Não temais o dia em que eu termine a minha palavra entre vós. O meu trabalho não perecerá, 

nem a tua alma desesperará. Tenho prontos no vale espiritual alguns seres que estarão encarnados na 

Terra para serem guias e profetas das comunidades ─ seres de luz que vos ensinarão a dar um passo à 

frente no caminho traçado pela Minha Palavra. 

33 Hoje quero dizer-lhes que assim como vocês dependem aqui de seres de luz vindos do mundo 

espiritual para ajudá-los em seu caminho, também há lares espirituais que dependem de alguns de vocês 

virem até eles com a mensagem da minha instrução. 

Não sabeis qual dos que Me ouvem nesses momentos deve partir em breve, no cumprimento de uma 

missão espiritual. Esta é a razão pela qual muitos corações há muito precisam se purificar, e porque a 

cada dia que passa sentem sua alma cada vez mais iluminada pela luz do meu ensinamento. 

34 Quero que vocês se unam às hostes espirituais para que através do amor por todos os seus 

irmãos e irmãs possam trabalhar pela salvação de todos os seres que caminham separados do caminho 

da vida e da verdade. 

35 Guarda esta palavra na tua alma, que pode servir-te na hora da morte, quando deixares esta 

existência, como preparação para te libertar espiritualmente. 

36 Entenda que bela época de revelações tem sido esta, querido povo ─ uma época de luz que 

levanta almas! Abençoados sejam aqueles que se preparam, pois vocês recebem a minha luz em 

abundância. 

37 Mas lembrai-vos de que dificilmente é ainda o início de uma era, que nem tudo vos foi revelado 

que este tempo é válido para os homens, nem tudo o que recebestes foi compreendido por vós. 

38 Passarão dias, anos e séculos durante os quais esta humanidade testemunhará mensagens 

maravilhosas de luz e revelações espirituais que o seu espírito nunca conheceu. 
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39 Esses tempos já estão chegando, e por isso você deve preparar o caminho para aqueles que 

tomarão seus lugares. Você deve abençoar o caminho com as suas boas obras. Então você terá 

começado a construção do verdadeiro templo, que outros continuarão por sua própria vontade, e mais 

tarde outros virão para completá-lo. 

40 Já te vi lutar com a tua carne para dominar a sua rebeldia. Você teve que travar grandes batalhas 

com o coração para forçar a obediência e a submissão dele. A sua natureza rebela-se contra os ditames 

da consciência; mas se perseverares na oração, se estiveres atento, farás dele o melhor colaborador na 

realização espiritual. Esta luta faz parte da sua expiação neste tempo. 

41 Todas as suas qualidades têm estado dentro de si desde o momento em que foi criado. 

Inteligência, sensibilidade, razão iluminaram sua alma para que você possa lutar a batalha final. Então, 

quando tiveres triunfado sobre o mal e a tua alma for o piloto que guia a carne, serás capaz de ir ter com 

os teus semelhantes e dar-lhes um exemplo brilhante de como alcançar a evolução da alma. Sem 

vangloriar-se da força da alma e do auto-controle, você mostrará suas obras e elas revelarão obediência 

e atenção à minha Lei. 

42 Quando já não ouvirdes a Minha Palavra através dos portadores da voz, e a vossa alma sentir o 

desejo de seguir o que vos ensinei neste momento, que cada um dos Meus discípulos considere o grupo 

que lhe foi designado como a sua própria família e os instrua e guie. 

Sempre faça uso da misericórdia, corrija com amor e sabedoria, torne palpável uma atmosfera de paz 

como a que você criou hoje, então meu Espírito estará presente de forma tangível para inspirar e 

abençoar a todos. 

43 Não pergunte a ninguém de onde ele vem, nem por que ele me procura. Elijah irá guiá-los e a sua 

hora terá chegado. Mesmo agora eu preparo aqueles que virão e acolho aqueles que acreditam nesta 

Palavra que eu lhes dei através da faculdade humana de compreensão. 

44 Eu vos ensino que podeis ser o "sabor" da terra, que podeis adoçar a vida dos homens com as 

boas novas de que o Mestre voltou para eles neste tempo de tristeza e deixou a Sua Palavra como um 

legado para que todos se alimentem e vivam para sempre. 

45 Eu não vos cobro a transformação total desta humanidade. Trazei a minha Palavra aos corações 

com convicção e ela fará maravilhas entre os vossos semelhantes. Quanto conforto receberão nos seus 

dias de visita se souberem ouvir e interpretar os meus ensinamentos! E você, como você vai desejar por 

aquelas horas que você passou comigo e nas quais você absorveu aquela essência divina, sentindo-se 

como crianças pequenas para receber toda a sua ternura e amor do seu Pai. 

46 A humanidade de hoje é um campo fértil para trabalhar. Os campos são muito amplos e os 

operários são escassos. Como você me apresentará esta geração convertida em Minha Doutrina se você 

não trabalhar? Você tem apenas um tempo limitado, e muito está para ser feito. A hora é oportuna. 

Reconstruam os "templos" que foram demolidos dentro dos corações! Ajude a reconstruir casas, pregue 

a espiritualização no seu caminho com pensamentos, palavras e obras! 

47 Vigiai para que a virtude retorne aos homens, e os filhos sejam um forte vínculo entre o pai e a 

mãe, e os jovens um forte fundamento das novas gerações, o marido e a mulher uma imagem de Deus e 

de Sua criação, e todos, unidos com os anjos da guarda que vos assistem, formem perfeita harmonia 

comigo. 

48 As tuas petições chegam até Mim, a luz que derramei ilumina o teu ser. Todos os seus trabalhos 

estão presentes e você pode julgar os seus méritos. As dores que você está passando agora vão passar e 

a paz vai brilhar por todo o globo. 

49 Rezem pelas nações que lutam umas contra as outras em guerra. Partilhe o seu pão e a sua roupa 

com quem precisa. Abram os vossos celeiros e alimentem-nos. Mostra a tua fraternidade nesta hora de 

angústia para o mundo. Praticai caridade activa para com os doentes, preparai as almas que devem partir 

para o além, elevai a fé dos aflitos, trazei a paz a todos os vossos semelhantes. Pergunte e eu farei 

maravilhas entre a humanidade. 
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50 O teu mundo está cheio de escravos. Essa é a razão pela qual um profundo desejo de liberdade 

vive em cada ser humano. Mas vós não deveis culpar as leis do espírito, nem as humanas, por isso, mas a 

vós mesmos. Pois a verdadeira lei, seja ela divina ou humana, deve guiar, instruir e proteger, mas nunca 

algemar. 

51 Entendei que não sois livres em espírito porque ─ longe da essência divina, da lei do amor ao 

vosso Pai acima de todas as coisas criadas, do amor uns pelos outros como irmãos e irmãs no Criador ─ 

fizestes-vos escravos do fanatismo religioso, da idolatria e da superstição. 

52 Tampouco sois livres dentro das leis humanas, porque estas, que devem estabelecer a justiça 

entre os homens, são afetadas pelo egoísmo das nações, pela injustiça e pela mentira. 

53 Os governantes e aqueles que têm a missão de guiar as almas também são filhos da minha 

divindade. As leis que um e o outro aplicam devem ser humanas. E no entanto, a que distância andam e 

vivem. 

54 Quando chegará a humanidade a "dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César"? 

55 Enquanto alguns se contentam em viver apenas à altura dos padrões do mundo e desrespeitam 

todas as leis divinas, outros lutam pela elevação da alma ao longo dos caminhos prescritos para eles 

pelas várias comunidades religiosas, embora se revoltem contra eles em seus corações, e evitam a 

submissão às leis da terra. 

56 Em verdade vos digo que nem um nem o outro cumprem o seu dever. 

57 Eis a estrela real que se ergue diariamente no Oriente, 

como ele brilha e aquece todos igualmente, sem favorecer nenhuma criatura? 

58 Tal é o amor do Pai por todos os seus filhos, e tal deve ser o vosso amor e a vossa justiça, para 

que as minhas leis possam ser aplicadas aos homens desta forma. 

59 Não reconheceis a perfeita harmonia que existe entre o Divino e tudo o que foi criado pelo vosso 

coração? Por que, então, não pode haver também uma perfeita harmonia entre os homens que são 

filhos de Deus? 

60 Feliz aquele que ouve este chamado e reconhece o tempo de luz em que vive, pois poderá 

progredir no caminho do desenvolvimento ascendente da alma. 

61 Vocês estão agora nos últimos anos em que vão ouvir a minha palavra, que tem sido como uma 

centelha da minha sabedoria em suas vidas. 

62 Esta instrução permanecerá escrita em livros e, juntamente com os discípulos que 

verdadeiramente se preparam e levam uma fé inquebrantável em seus corações, será o testemunho vivo 

que deixo ─ quando chegar a hora da Minha partida ─ para aqueles que não Me ouviram nesta Terceira 

Era. 

63 Bem-aventurados os que permanecem fiéis apesar das provações, pois alcançarão sabedoria e 

paz. 

64 Para que cada um possa cumprir a tarefa que recebeu, deveis unir-vos em uma só vontade, livrar-

vos da inércia da vossa carne para a instrução espiritual, não dirigir mais o vosso interesse apenas para o 

que diz respeito à vossa vida material, e pensar também na vossa alma. 

65 Eu sou a vida eterna; se você quer alcançá-la, você só tem que cumprir a minha lei. 

66 A devoção que tens dentro do meu "obstáculo" quando ouves as minhas palavras, também deves 

manter depois, e na tua vida deve haver ordem, respeito, disciplina, humildade. 

67 Eu ilumino sua alma, sua mente e seu coração, eu coloco sua vida no caminho certo. 

68 Quero que o meu ensinamento se enraíze em vossos corações para que não o esqueçam, pois 

não sabem o quanto sentirão falta dele nos tempos de luta, nem sabem o tempo que terão de 

permanecer nesta terra. Portanto, fazei o bem com base nos meus ensinamentos, para que, quando o 

Pai vos chamar, esse chamado não vos surpreenda, mas vos encontre trabalhando como bons 

trabalhadores. 
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69 Em verdade vos digo que este ensinamento restaurará a moral deste mundo, pois será um passo 

para a espiritualização; pois despertará os corações para a irmandade. 

70 Atualmente ainda sou o incompreendido; pois enquanto o povo comum na sua ignorância Me 

oferece cultos fanáticos, aqueles que são considerados eruditos ou poderosos dizem que eles são 

suficientes para si mesmos. 

71 Quão poucos me seguem! 

72 Amados, deixem que a minha palavra continue a equipá-los. 

73 Eu dou paz ao teu coração, paz ao teu lar e liberdade ao teu espírito naqueles momentos em que 

o corpo se rende ao sono. 

74 Guarda esta graça e recebe a minha bênção. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 177  
1 Humanidade, vós que estais representados neste momento por esta congregação que se ajoelha 

arrependida e temerosa diante da presença do seu Senhor: com que podeis pagar a vossa dívida de amor 

e ser verdadeiramente agradáveis ao vosso Pai? 

2 Vou dizer-vos a maneira de o fazer: lutando pela vossa paz e elevação da alma. Desta forma, 

vocês irão lavar a vossa culpa e elevar as vossas almas. 

3 Concedo-lhe um certo tempo para satisfazer o desejo da sua alma. A nova era se levanta diante 

de seus olhos como um dia radiante cheio de promessas e revelações. Com a sua luz, quer dizer-lhe: 

Lute! E nesta palavra está contida a ordem do Pai. Lutar pela paz, pela renovação, pela vitória da 

espiritualização. 

4 Eu imprimo estas palavras na tua consciência para que ela te repita a cada passo. 

5 Perceba que meu amor é uma cidade que você deve tomar. Há muitos obstáculos e muitos 

inimigos que você deve derrotar. Eles te darão uma batalha para te deter, mas uma espada invisível 

brilha em tuas mãos se você souber como empunhá-la. É a espada do amor. 

Luta, conquista com ele e não duvides, porque no final verás a cidade cair, porque o teu amor 

conquistou o Pai. 

6 Eu queria criar em seu meio alguma família fraterna e hospitaleira, para que as "caravanas" dos 

sem-teto, desejosas de paz e misericórdia, entrassem em suas casas para compartilhar o amor que 

coloquei dentro de vocês. Mas sua preparação foi lenta; você se atrasou, e as caravanas dos sem-teto 

pararam no deserto quando viram que a estrela que guiava seus passos parou em seu caminho. 

Portanto, não quero que os homens te encontrem "adormecido" ou pecando quando estiveres 

acordado, pois então não poderás testemunhar o Meu regresso, mas terás traído o teu Mestre. 

7 Eu dou-vos tempo para se arrependerem das vossas transgressões e reconstruírem as vossas 

vidas. Que o pai de família que violou seus deveres, abandonando os seus, vá em frente e restaure a 

casa. 

8 Que aqueles que se uniram àqueles que caíram no vício se levantem e superem as fraquezas da 

carne, usando a vontade e a força de seu espírito até que se tornem sãos. Que todos os que são servos 

deste trabalho se unam em espírito, amem uns aos outros e fiquem uns ao lado dos outros. Então a 

estrela, que fez uma pausa em seu curso e assim parou "as grandes caravanas do deserto", continuará 

seu curso e mostrará a essas multidões de homens o caminho que leva à terra da paz. 

9 Quando aquelas pessoas que aqui vieram fugindo da guerra, da morte e da destruição, 

carregando em seus corações as imagens da memória do ódio e do crime, entram no círculo de uma 

comunidade onde um santuário do verdadeiro amor se ergue em cada lar, onde a luz da minha Lei brilha 

em cada casamento, onde os pais amam os filhos, e as crianças amam e honram os pais, onde os filhos 

pequenos são guiados com ternura e sabedoria, e onde os idosos são respeitados ─ não acha que diante 

de tais sinais de reverência à minha Lei, eles confessarão que ocorreu um milagre nesta comunidade que 

só pode ser atribuído à misericórdia do Pai? 

10 Ó povo, vocês têm sido duros e ingratos até hoje! Não vos exigi nenhuma oferta, nem vos pedi o 

impossível. Se às vezes parece difícil para você seguir meu ensinamento, é por causa da sua falta de 

amor. Para quem ama, não há obstáculos, nem abismos, nem impossibilidades, porque o amor é o poder 

divino que anima tudo, que move tudo. 

11 Vem aos meus campos, ó multidão de homens. O campo espera-vos para receber a semente do 

vosso amor e mais tarde para recompensar os vossos esforços com o fruto doce que sairá do seu ventre. 

12 Atai-vos firmemente pelos laços da fraternidade, pois a tentação está à espera do meu povo, a 

guerra se aproxima no desejo de uma porta de entrada onde dorme o vigia, para que a peste, a fome e a 

doença possam penetrar no seio desta nação com qualidades novas e desconhecidas. 
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13 Eu vos dei ciência terrena para combater esses infortúnios e eliminar esses sofrimentos. Mas eu 

vos ensinei uma ciência que é superior, à qual todos os inimigos da luz, todos os destruidores da saúde e 

da paz, se curvam. Esta ciência é o poder do amor, que se fortalece na oração. 

14 Reflete sobre estas palavras, ó povo, e depois ouve o que a tua consciência te aconselha a fazer. 

15 Meu Espírito vos envia a Sua paz, que nem sempre sabeis guardar. Quando você vai aprender a 

Me carregar dentro de você sem que nenhuma das suas ações ou pensamentos Me repulse? 

16 Que ninguém se confunda quando eu lhe disser que quero que Me leves no mais íntimo do teu 

coração, pois quero que a Minha Luz e a Minha Paz habitem em ti. 

17 É a minha voz de julgamento que neste dia rejeita a vossa falta de cumprimento do dever, a vossa 

falta de amor por esta Obra que vos confiei e que é o vosso destino. É a voz divina que agora chega a 

você através da consciência e faz seu coração tremer quando lhe pergunta: O que você fez com tudo o 

que eu lhe revelei e ensinei nesta Terceira Vez? 

18 Por momentos você está consciente da responsabilidade que tem sido dada ao seu espírito. Mas 

a compreensão é apenas como um raio de luz que vos penetra brevemente, e então afundais de novo na 

fraqueza, porque vos considerais sempre imaturos, doentes e necessitados, quando na realidade tendes 

um tesouro de dons divinos ao vosso alcance. 

19 Se encontrar uma reprovação em Minha palavra, ela nasce do amor. Não me chames injusto, 

porque se eu realmente fosse, e se encontrasses "ira" em Mim, como costumas dizer, a Minha justiça já 

te teria extinguido há muito tempo. Mas eu não destruo as minhas próprias obras; coloco-vos no 

caminho da evolução, para que possais alcançar a vossa perfeição sobre ele. 

20 Eu vos digo que a verdadeira concepção de Deus ainda não é conhecida na Terra, embora eu 

tenha enviado Jesus para que Me conhecêsseis através Dele. Entendido: Se eu soubesse que o homem 

não alcançaria a salvação, não viria até ele com o amor com o qual sempre o procurei. Minha presença 

entre vocês é a prova convincente de que virão até Mim, pois o Pai conhece muito bem o futuro e o 

destino de todos os Seus filhos. 

21 Farei com que a Palavra que vos dei neste tempo seja escrita com clareza, para que a 

humanidade possa encontrar naquele livro a explicação para muitos dos ensinamentos que não tinham 

compreendido, e a interpretação correta da Minha Doutrina. Então o verdadeiro medo brotará desse 

conhecimento, não o medo do castigo divino, mas a tristeza de manchar-se com o pecado, de ofender o 

Criador, de retornar ao Pai na vida após a morte com uma alma manchada, sem ter dado outro passo 

adiante no caminho da espiritualização e do verdadeiro conhecimento. 

22 Com o que você será capaz de pagar a dívida de amor que você deve ao seu Pai? Com o que você 

poderá pagar Aquele que perdoa continuamente seus insultos e sua ingratidão? Digo-vos: fazendo obras 

dignas da minha Divindade, servindo-nos e amando-nos uns aos outros. 

23 Um novo ano está diante de vós, e no que está a terminar, não exijo um relato sobre a natureza 

nem sobre os seus elementos: Faço-me sentir na tua consciência e pergunto-te o que fizeste em relação 

à tua missão, e que uso fizeste do tempo e dos dons que te confiei. 

24 O ano que está a terminar falou-me das vossas lutas, das vossas lágrimas, dos vossos esforços, do 

trabalho, mas também da tristeza, do sangue, das ruínas e do ódio. Este equilíbrio doloroso trouxe o 

agora último ano antes da minha presença. 

25 Um novo ano eu te concedo, e antes do teu olhar ele aparece no horizonte como uma raia de luz 

que acende a tua esperança para o futuro. Essa luz é a voz que lhe dirá diariamente: Luta! 

26 Sim, povo, luta pela paz, luta pela renovação, luta pela justiça! 

27 Quatro anos a minha palavra só te dará para dizeres adeus a este "dia". Saiba como usar este 

tempo precioso. O meu trabalho não terminará em 1950 porque pertence à eternidade, nem a sua tarefa 

terminará nessa época. Pelo contrário, a vossa luta só começará realmente nessa altura, porque durante 

o tempo da minha proclamação só estais em preparação. 

28 Compreendei unir a tarefa espiritual e a terrena numa só lei, para que possais oferecer um bom 

cumprimento ao Pai. 
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29 Não só vos ensino a dar-me o que me é devido; também vos ensino a dar a César o que é de 

César. 

30 O mundo logo aprenderá de você, e através de você os homens aprenderão da minha vinda, dos 

meus milagres, e dos meus ensinamentos. Os homens vão investigar estes locais de encontro e julgar as 

vossas vidas. Entre eles virão homens de poder, clérigos de seitas e igrejas, cientistas, e aqueles que 

investigam o futuro. É meu desejo que no seio das vossas assembleias e no seio dos vossos lares, se não 

a perfeição, possais mostrar a mesma harmonia, moralidade, respeito, amor recíproco e espiritualidade. 

31 O que pensariam aqueles que vieram em desejo de verdade se descobrissem o fanatismo entre 

vós nas vossas devoções espirituais, e encontrassem na vossa vida privada os esposos separados ou os 

filhos abandonados porque os pais não sabiam como cumprir os seus deveres? 

32 Veja as aves que constroem os seus ninhos nos ramos das árvores, e tome como exemplo, se 

necessário. Não me pergunte como aqueles que estão unidos no casamento devem se amar e como eles 

devem amar seus filhos. Olhe para estes ninhos e descobrirá aí uma lição de fidelidade e ternura. Se ao 

menos todos os homens se amassem assim! 

33 Observai e lutai, para que, quando o ano 1950 chegar ao fim, possais oferecer ao Pai frutos 

dignos d'Ele. Pois se você não estiver equipado, haverá grande dor entre as multidões no momento da 

minha partida. 

34 Se vocês não se prepararem para suportar a ausência da minha Palavra ─, como será doloroso 

para vocês o meu adeus e também o que o meu Mundo Espiritual lhes diz. 

35 Neste dia em que o Meu Espírito vos encheu de paz e bênçãos ─ o que mais podeis pedir de 

Mim? 

36 Agora sou eu quem vos peço, batendo às portas dos vossos corações, pedindo-vos que se amem 

uns aos outros. 

37 Reze sinceramente pela paz das nações, sinta profundamente a dor da humanidade. 

38 Em verdade vos digo, pragas e morte cercam a vossa nação. Você não tem meios científicos para 

parar a invasão de pragas e dificuldades. Mas faça uso da oração, e descobrirá nela armas e poderes para 

combater estes perigos calamitosos. Reza e une a tua oração com boas obras, então terás verdadeiro 

mérito diante do teu Senhor, que é Todo-Poderoso, que por causa da tua humildade te concederá 

milagres capazes de surpreender o mundo. 

39 Quando as forças da natureza são libertadas, dando sinais de julgamento, rezam, permanecem 

compostas e choram não por ti, mas pelos outros. Mas enxugue as lágrimas daquele que pergunta por 

você, ouça seu lamento e lhe dê o bálsamo curativo. 

40 Querida humanidade, não penseis que voltei neste tempo para vos exigir o Meu Sangue 

derramado na Segunda Era ─ não, que a essência da vida permanece ancorada nas vossas almas. Esse 

sangue vai falar em cada um de vocês quando chegar a altura certa. Até então, muitos aguardam a volta 

do Filho de Deus para reclamar novamente o Seu Sangue dele. Em cada coração dos meus filhos, eu 

estou vivendo atualmente a minha Paixão Divina. 

41 Eu nasci no homem na sua inocência quando ele desperta para a fé. Eu sofro nele quando as suas 

paixões são desatadas e o açoitam. Eu carrego a pesada cruz dos seus pecados, da sua ingratidão e do 

seu orgulho. Eu morro em seu coração quando ele Me nega e declara que não tem outro Senhor, nem 

nenhum outro Rei além do mundo. Ali, no mais profundo e mais escondido do seu ser, encontro o Meu 

túmulo. 

42 s vezes esse coração ouve, como se fosse um eco distante, a voz do Mestre ─ aquela que ele 

gostaria de matar dentro de si mesmo, para não colocar obstáculos em seu caminho. É a voz da sua 

consciência que consegue superar o muro do materialismo que envolve aquele coração, até que 

finalmente se faz ouvir. 

43 Assim como encontrei uma cruz e um túmulo em cada coração da humanidade ─ em verdade vos 

digo que também haverá um terceiro dia em todos eles, quando eu me erguerei cheio de luz e glória. 
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44 Hoje os campos de sementes são áridos. Às vezes você quer dar valor à sua vida, semeando 

bondade em qualquer uma de suas formas. Mas depois desistes e lamentas o teu empreendimento, 

porque em vez de terra cultivável, que te permitiria semear, só encontraste pedras; e isto porque não 

compreendeste que antes de semear deves conhecer os campos em que o pretendes fazer. Caminhe-as, 

prepare-as, limpe-as e torne-as férteis. Isto, meus filhos, vocês ainda não sabem como fazer. É por isso 

que as suas boas intenções, ideias e inspirações muitas vezes falharam. 

Mas não desespereis, portanto, na vossa luta; pelo contrário, podeis despertar os vossos 

semelhantes, abrindo-lhes os olhos para a verdade e para a luz deste tempo, para que os homens 

possam tomar consciência de que toda a dor que os homens são forçados a beber como um copo de 

sofrimento é a foice criadora de justiça que corta as ervas daninhas pela raiz. É a justiça sábia e 

implacável que lavra e prepara os campos. 

Pois depois despertará os homens, os povos e as nações, e não será mais necessário que a dor lave 

todas as transgressões; pois em seu lugar permanecerá o arrependimento, a reflexão e a renovação 

daqueles que desejam atingir o mesmo objetivo, que é o da purificação. 

Mas quando você tiver alcançado isso, chegará um momento em que esta palavra será ouvida em 

todo o mundo como uma canção de amor e um retorno à paz. 

45 Hoje vejo-vos sem compreender tudo o que vos espera, porque há completa ignorância e 

confusão entre as pessoas. 

46 A maioria das pessoas se autodenomina cristã e, no entanto, na maioria das vezes, eles provam o 

contrário com suas vidas e atos. 

47 Quando fazem algo de bom, fazem-no conhecido e vangloriam-se dele, e quando cometem um 

erro, lamentam-no e Me pedem perdão, fazem-no de tal forma que provam que nem sequer sabem em 

que consiste o Meu perdão. 

48 Agora podeis dizer ao mundo, ó povo, que ouvis esta palavra, que a minha luz chegou uma vez 

mais à humanidade, especialmente porque também podeis anunciar-lhes que a humanidade em breve se 

livrará da sua letargia. 

49 Eu não te darei sangue humano novamente para te salvar do pecado. Se o meu Sangue Divino, 

derramado naquela Segunda Era, vos falou de amor Divino e infinito, de sublime perdão e vida eterna, 

compreendereis que aquele Sangue não cessou por um momento de derramar-se sobre vós, sobre o 

vosso ser, para mostrar com o seu traço o caminho para a vossa evolução ascendente. 

50 Ninguém me deve esperar ou procurar como ser humano. Pois se eu estivesse disposto a 

conceder-vos esse desejo, tal manifestação não seria oportuna, e deveis compreender que o Mestre 

nunca fará nada que não seja perfeito, porque os Seus ensinamentos são sempre perfeitos, porque Ele 

ensina o que é perfeito. 

51 Do mesmo modo, quando esta forma de proclamação que agora usei convosco chegar ao fim, 

não haverá súplica nem súplica que Me leve a não cumprir o que vos anunciei. Esta proclamação terá 

terminado para sempre porque o seu tempo terá expirado e a sua tarefa estará terminada. 

52 Em breve passarão 2000 anos desde que estou entre vós como ser humano, e o sangue que vos 

legei como prova do Meu amor é a herança que ainda está fresca. 

53 No entanto, o mundo exige o Meu Sangue mais uma vez, e eu o darei a ele; mas não o que anima 

o corpo, mas o que dá a vida eterna à alma. Com a minha luz vou enviar vida e saúde aos homens. Será 

como um sol que deixa o seu calor alcançar os corações gelados desta humanidade. 

54 Sobre toda a minha misericórdia se espalhará, como se fosse... 

seriam as asas de uma cotovia a cobrir as suas crias. Meu amor será mais gentil e mais belo do que o 

firmamento azul que seus olhos admiram tanto. Vais sentir o meu sopro de vida como se fosse uma brisa 

celestial que só a tua alma pode perceber. Eu sou o tempo, a vida e também a eternidade. Eu sou a 

Primavera e o Verão, o Outono e o Inverno da vossa vida, e cada uma destas fases da vida é um 

ensinamento tangível e vivo que o Divino Mestre dá aos seus filhos. 
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55 Que o orvalho da manhã divina penetre em sua alma, para que ela possa experimentar uma 

eterna primavera. Que o coração se canse sob o sol ardente da luta da vida, mas que as flores da virtude, 

da fé e do amor permaneçam frescas nas profundezas do seu ser. 

56 Porque estás triste? Você não sabe. Sei muito bem que essa tristeza vos pesa porque permitiste 

que as vossas almas ficassem doentes ao mesmo tempo que os vossos corpos. Quando a tempestade de 

paixões ou provações te açoita, ou a "neve do inverno" te faz congelar, você perde toda a esperança e 

desejo de viver. 

57 O meu espírito também se entristece porque Ele vê sempre esta humanidade chorando, que não 

quer despertar e tomar consciência de que esta Terra ainda é um paraíso terreno. Vejo-o a morrer de 

fome, embora esteja rodeado de fertilidade e vida. É a esta humanidade que me refiro quando vos digo: 

"Eles têm olhos e não vêem". 

58 As pessoas correram atrás da ciência sem medida ou objetivo, e descobriram muitos "milagres". 

Mas esse milagre, que dá verdadeira paz, verdadeira saúde e verdadeira felicidade, eles não descobriram 

entre todos os bens da Terra, porque está além do humano, onde o homem simplesmente não queria 

chegar. Esta "ciência divina" foi ensinada por Jesus quando Ele vos disse: "Amai-vos uns aos outros". 

59 Procurai o reino de Jesus, que não é deste mundo, e encontrareis nele a luz e a paz necessárias 

para tornar esta vida terrena mais bela e mais fácil. 

60 Agora você vem para receber o mandato divino. Vejo-o pronto para obedecer à minha lei, 

tentando seguir o rasto que Jesus deixou. 

61 Há muito tempo que não estou entre vós, mas mesmo agora estou a bater às portas dos vossos 

corações para que se amem uns aos outros. 

62 Bendito aquele que soube preparar-se para receber no seu coração o Pai celeste, pois lhe dá a 

oportunidade de fazer sempre o bem, em vista do desejo do discípulo de estar com o seu Mestre. 

63 Se você enfrentar um teste neste ano que está começando para você, seja forte e não desespere. 

Então você será capaz de provar aos seus semelhantes o poder que existe no seu espírito. Então eles vão 

querer saber a fonte da qual você bebeu e vão descobrir que eu, Cristo, sou a fonte da qual eles se 

desviaram até agora. 

64 Em verdade vos digo que a esta fonte virão pessoas de todas as raças e religiões, porque em 

todas as formas de culto que as pessoas me consagrarem haverá espiritualidade e, finalmente, todos se 

aproximarão muito da verdade, da unidade. 

65 discípulos, houve momentos em que vocês sentiram a Minha justiça e eu os vi humildemente 

confessando diante do Meu Espírito Divino. Então eu desviei meu olhar de seus pecados e o concentrei 

apenas no fato de que vocês são Meus filhos a quem eu amo e perdôo. É assim que eu vos ensino a amar 

e a perdoar os vossos vizinhos. 

66 Não deixe o tempo passar sem usá-lo, pois ninguém sabe quanto tempo ele viverá neste mundo. 

Por isso vos digo: Não espere um momento mais adequado do que o presente para começar a trabalhar. 

Não, enquanto espera por tempos melhores, seja surpreendido pela morte, sem colheita e sem o 

cumprimento da sua missão. 

67 Aproxima-se o ano de 1950, quando vos despedirei desta proclamação, e essa despedida será 

sentida por vós como foi sentida pelos Meus discípulos da Segunda Era, quando lhes anunciei que a hora 

da Minha partida tinha chegado. 

68 Se aqueles tiveram o consolo de Me ver novamente depois da Minha morte, foi para imprimir a 

verdade da Vida Espiritual com fogo em sua alma. Mas entre vocês, só alguns verão a forma humana de 

Jesus. Os outros o sentirão profundamente, e esta será a maneira de se conectar comigo de espírito em 

espírito. 

69 Vigiai e orai pela paz da terra, para que as muitas dificuldades cheguem ao fim, pois sobre ela 

está a semente das novas gerações. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 178  
1 Pessoas: Sempre que um novo ano começa, ouço perguntas deste tipo da vossa parte: "Senhor, 

este ano também trará provas para nós?" A isto respondo-lhe que a vida é uma prova constante, mas 

que não precisa de ter medo. Pois se souberdes observar e rezar, podereis progredir na vossa reparação 

até alcançardes o objectivo do vosso destino. 

2 Essas provas que as pessoas experimentam são o fruto que colhem, são o resultado da sua 

própria semeadura ─ uma colheita que às vezes é o resultado da semente que semearam no ano 

anterior, e em outros casos o fruto do que semearam em anos mais atrás ou em outras encarnações. 

3 Um novo ano começa? ─ Então faça como fazem os bons semeadores, que primeiro limpam a 

semente, esperando o momento certo para colocá-la em solo fértil. Portanto, você também deve 

primeiro limpar seu coração, para que amanhã você possa colher uma boa colheita de paz, amor e 

satisfação de suas boas obras. 

4 Você já viu a harmonia em que toda a criação vive? Não tens a impressão de que em tudo o que 

existe, as criaturas se amam umas às outras? Olhe para o sol: não é como um pai que estende os braços 

para abraçar todas as criaturas num abraço cheio de vida e amor, luz e energia? Veja como, ao toque de 

seus raios quentes, as flores se abrem, os pássaros cantam e as criaturas se agitam, oferecendo seu 

tributo de amor agradecido ao Estrela Rei. 

5 É um belo exemplo de como você deve estar em harmonia com tudo o que o rodeia na natureza 

e com tudo o que é espiritual. 

6 Da compreensão que o homem ganha com esses ensinamentos e pela obediência às leis que 

regem o universo depende a sua felicidade, que alguns pensam que não existe na Terra e que outros 

pensam que só eu tenho em abundância, mas que se manifesta muito bem na paz da sua alma. 

7 Agora sabeis, ó povo amado, que a vossa felicidade está em vós, que podeis ensinar aos homens 

que no âmago do seu ser, onde eles pensam que só há amargura, ódio e ressentimento, remorso e 

lágrimas, há uma luz que nada pode extinguir, que é a do espírito. 

8 De formas tortuosas a humanidade tem dirigido seus passos, porque cada geração assume como 

herança os erros das gerações anteriores, e à medida que o tempo passa sobre você, seus erros se 

multiplicam. Esta humanidade está agora colhendo o fruto das sementes de dor que semeou antes no 

mundo, assim como as gerações vindouras colherão o fruto do que vocês estão semeando hoje. 

9 Por que não direcionas as tuas convicções, esforços, ciências, ideais e desejos para o único 

caminho de retidão que o meu Ensinamento te indica? Quando é que as pessoas vão finalmente 

perceber a verdade da minha Palavra? 

10 Minha lei imutável e eterna se levanta diante dos homens e lhes mostra o caminho para a 

verdadeira felicidade ─ um caminho que leva aos campos onde, semeando o bem, se colhe a colheita da 

paz. 

11 Bem-aventurados aqueles que sentiram o meu chamado no fundo do coração e se apressaram a 

ouvir a instrução divina, pois através do seu significado espiritual o seu conhecimento aumentará. Eles 

serão como baluartes entre os seus parentes, e através da sua fé serão capazes de suportar as 

provações. 

12 Eu vos removerei toda a injustiça, para que as vossas obras sejam agradáveis aos olhos do Pai. 

13 Nesta escola de Cristo houve muitos iniciantes que, quando aqui chegaram, disseram ao Mestre 

de toda a sabedoria: "Senhor, se és Cristo que ensina desta maneira, e descobres em cada um de nós a 

tarefa e as capacidades que possui ─ concede-nos a realização do nosso destino para chegar até Ti". 

14 Depois mostrei-te a tua herança, dei-te missões e fiz-te "trabalhadores". Mas em verdade vos 

digo que não tenho privilegiados entre os Meus filhos, pois todo aquele que se aproximar com o desejo 

de Me servir receberá a Minha graça no seu coração. Mas da mesma forma, chegará o momento em que 

tudo o que tiverdes feito com os dons que vos foram confiados será julgado por Mim e tereis que 

responder a Mim. 
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15 Agora eu ainda não exijo de você um relato, pois você está tentando aplicar Minha Lei às obras 

de sua vida e ainda é imaturo demais para suportar a sentença. Mas cada um de vós será um zeloso 

guardião da minha instrução. Este cumprimento da missão não vos impedirá de cumprir também as 

obrigações do vosso mundo. ─ Olha para aqueles que rejeitaram esta herança: Neles há tristeza e vazio. 

Mas a minha misericórdia é grande e manifesta-se perdoando-as. 

16 Aquele que cumpriu corretamente sente a Minha paz, e aquele que não cumpriu, eu o procuro 

através da sua consciência para mantê-lo acordado, para que a alma não se surpreenda com a hora da 

morte sem boas obras; pois sem estas não poderá elevar-se. 

17 Leva o meu ensinamento de coração para coração. Quando os vossos semelhantes a receberem, 

alguns dirão: "Esta palavra contém profecia"; outros a julgarão como sendo um ensinamento de pouca 

importância. Enquanto alguns o julgarão progressivo, outros o considerarão muito atrasado. Cada um o 

interpretará de acordo com a sua capacidade espiritual e a pureza das suas obras. 

18 Seja humilde para que você possa ser um exemplo vivo para o povo e para que o meu trabalho 

seja reconhecido. 

19 Mas mostrem-se humildes não só no pouco tempo que me ouvem, mas em toda a vossa vida, 

para que possam mudar a mente dos vossos semelhantes, pois só a palavra não convencerá. Preparem-

se para o exemplo e até para o sacrifício. 

20 Se me amas, vai e perdoa aquele que te ofendeu. Se você me ama, vá para o campo dos doentes 

ou para a masmorra do prisioneiro. Conforte-os e reze com eles. Então o teu amor dobrará qualquer 

arrogância que possas ter dentro de ti. 

21 Minha Palavra é uma chamada de despertar, pois enquanto você estiver comigo, você é como um 

cordeiro gentil. Mas quando vocês voltam à sua vida cotidiana, vocês "se destroem" e se negam a si 

mesmos o perdão. 

22 O tempo da complacência acabou e deveis sair da vossa estagnação para uma maior evolução das 

vossas almas. 

23 Adquira o manto branco da espiritualidade para que, quando falar das minhas palavras aos 

homens, o faça com a imparcialidade de uma criança pequena. Então não terás medo de falar das 

minhas obras, porque as tuas obras e a tua vida falarão por ti. 

24 A minha palavra através dos porta-vozes é a mesma no sentido. Falo a cada comunidade de 

acordo com a sua compreensão e capacidade. 

25 Hoje, ao começar um novo ano, vocês já uniram suas forças em suas primeiras horas para 

continuar sua luta. Foi assim que me fizeste saber. Sua resolução é levantar-se como um bom semeador 

que coloca a semente no sulco preparado ─ com o desejo de trazer uma rica colheita no final do 

trabalho. 

26 Essa semente é a palavra cheia de luz que vós semeais no coração dos vossos semelhantes. 

27 Terás de enfrentar o mundo, o saber do homem; porque aqueles que foram treinados te darão 

luta, e se não fores firme na tua fé, sairás derrotado. 

28 Não vos enchi a mente de ciência para vos fazer discutir com os cientistas. Eu iluminei a sua alma 

para penetrar o "insondável" através da elevação e da inspiração. Ninguém poderá afirmar que você já 

sabia o que recebeu durante este tempo. Para muitos dos ensinamentos que vos dei durante este tempo 

através da mente humana, são novas revelações. 

29 Você fala da alma, da sua imortalidade, porque lhe é concedida a vida eterna. Mas antes de 

poder falar destas revelações, deve primeiro senti-las. Só então vos podeis chamar meus discípulos. 

30 Espiritualista não é aquele que entra nestes lugares de encontro onde eu te dou a Minha Palavra. 

Espiritualista é aquele que reza espiritualmente e que voa no espírito a partir de qualquer lugar. 

Espiritualista é aquele que luta pela perfeição de sua alma, e também aquele que vive para aliviar a dor 

dos outros. 
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31 Entenda que o espiritualista pode estar em qualquer lugar. Ele será reconhecido mais pelos seus 

actos do que pelas suas palavras. É por isso que estou sempre a dizer-te: Seja um exemplo de amor, 

humildade e misericórdia. 

32 Reconhecer que nem todos os que se dizem espiritualistas são um só. 

33 Simplifiquei a sua prática religiosa e adoração sem lhe dar novas leis. 

34 Fiz-vos compreender que a adoração da minha divindade por meio de imagens era imperfeita e 

que devíeis abandonar todo o fanatismo. 

35 Você não sabe que o poder do seu Deus é limitado para vir até você? Já não te disse que quando 

acreditas, desço ao teu coração para lhe dar vida? Não vos ensinei que se sois puro de coração e alma, eu 

habito dentro de vós? 

36 Você não poderia ter experimentado esta era de luz mais cedo porque o pouco desenvolvimento 

que você tinha não lhe teria permitido. Mas agora que você está vivendo e refletindo sobre isso, parece 

ser o mais natural para você experimentar o cumprimento das profecias. 

37 Até mesmo o cientista descobriu "milagres" e fez avanços que em tempos pensou serem 

impossíveis. 

38 Por que não hás-de chegar à conclusão de que todas essas obras maravilhosas são devidas à 

graça do seu Senhor? 

39 O Espiritismo ensina as pessoas e as convida a Me descobrir à sua maneira, porque Eu me 

expresso em tudo como Criador, como Poder, como Vida, Perfeição e Harmonia. E quem pode manter 

essa harmonia no universo senão Deus? Este Deus não tem forma, e você não deve imaginá-lo de forma 

limitada; pois então, ao sair deste mundo, você seria confrontado com uma realidade que você não 

poderia entender. 

40 A minha instrução não é apenas conhecimento; é carinho e é também consolo. Minha 

misericórdia se espalha sobre todos os que sofrem, que derramam lágrimas, que suportam injustiça. 

Conforta a mãe e a esposa, protege a virgem, fortalece o jovem e sustenta o homem velho. Ela acende a 

luz da esperança para aquela felicidade inefável que vos espera a todos. 

41 Neste tempo derramo a Minha graça sobre vós, para que continueis a seguir o caminho da luz e 

nem a dor nem a derrota sejam suficientemente fortes para vos separar deles. 

42 Na tua alma já vive o desejo de alcançar o seu verdadeiro lar, o mundo da paz do teu Pai. Aqui 

vocês se purificaram no cadinho da luta da vida, na mudança da sorte e nas provações. Mas eu vos digo: 

chegai ao objetivo com firmeza e devoção; porque se não houver paciência em vós, fareis a viagem ainda 

mais longa. 

43 Por mais longa que seja esta vida terrena, ela é transitória e fugaz ao lado da vida espiritual, que 

é imperecível. 

44 Glória na vida que te prometo, para que não tenhas medo de perder o corpo que tanto amas. 

45 Vou fazer com que todas as pessoas que habitaram esta terra se reconheçam no além, se amem 

e vivam em paz. Então compreenderás o sentido da existência que deixaste para trás, com todos os seus 

sofrimentos e provações, por vezes incompreensíveis para o homem. 

46 A vida espiritual está tão próxima de você que às vezes basta fechar os olhos do corpo e abrir os 

do espírito para poder contemplar as maravilhas daquele reino. 

47 Você está tão perto do "vale espiritual" que um momento pode ser suficiente para que você 

passe deste mundo para aquele. 

Em todas as ocasiões falei a homens sobre estas revelações através dos meus profetas que 

testemunharam a minha verdade. Neste tempo eu vos falo do único caminho que conduz ao meu reino, 

e o faço através de homens e mulheres que foram preparados para ele, em nome da minha misericórdia. 

48 Perceba que você não é deixado sozinho nesta vida. Se você vivesse espiritualmente, você 

poderia ver e sentir o mundo espiritual muito próximo de você. Que a verdade e a glória desse mundo se 

reflictam em todas as acções da tua vida. 
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49 Dedica sempre momentos dos pensamentos mais puros ao Pai que está no céu, para que sem 

vacilar e iluminado pela luz do teu espírito possas alcançar o tempo em que entras em diálogo direto 

com o Meu espírito, que será depois de 1950, quando já não me ouvires nessa forma. 

50 Sem a elevação não serás capaz de alcançar esse diálogo da tua alma com o teu Criador. Fazei 

vosso desejo de vos elevardes a Mim e dedicai a Mim parte do tempo que ainda viveis na Terra, para que 

o passo transitório para o além se torne fácil para vossa alma. 

51 Veja como os seus sentidos, coração e alma entraram em harmonia enquanto me escutava. O 

corpo e a alma pensaram profundamente no seu futuro. O primeiro conhece e aceita o seu fim, o outro 

se alegra ao contemplar o horizonte sem fim que se apresenta ao seu olhar. Mas quem é capaz de medir 

a distância espiritual que deve percorrer para Me alcançar, quem é o objetivo da sua perfeição? Quem 

pode ao menos saber a hora indicada pelo relógio da eternidade quando ele deixa o seu corpo na terra? 

52 Viver preparado, assistir e rezar. Reúne o mérito e não terás medo da morte. Pois quando a tua 

alma deixa o corpo, ela abrirá as suas asas e saberá voar, como os filhotes quando deixam o ninho para 

fazer o seu primeiro vôo. 

53 Não deves ficar triste com o pensamento das renúncias. Só o materialista tem desejos e sofre 

quando pensa nas satisfações desta vida. Não sejais materialistas, preocupai-vos com o que diz respeito à 

vossa alma sem omitir a atenção que deveis à parte humana do vosso ser. 

54 Entenda que tudo foi preparado para o seu refresco. Quem quiser comer esta festa de amor, 

sente-se à minha mesa e banqueteie-se nela como os anjos. 

55 Vocês não vieram aqui por acaso, foram conduzidos por Mim para assistir às Minhas 

Manifestações. Eu encontrei muitos de vocês mortos para a vida espiritual, e a minha Palavra os 

levantou. Hoje você respira vida e há esperança no seu coração. Eu recebo todos os ─ aqueles que têm fé 

e aqueles que não têm. Ao povo das várias igrejas e seitas digo: Bem-aventurados os que crêem na 

minha Palavra. 

56 Se você perceber minha inspiração e transformá-la em 

Se quiserem expressar seus pensamentos e palavras, trabalhem em si mesmos: Vocês podem ser todos 

meus mediadores. O Pai quer ser compreendido por Seus filhos, e é por isso que Ele os convida a entrar 

no templo espiritual. 

57 Procurai-me de coração puro, sempre ouvindo a voz da vossa consciência, e em verdade vos digo, 

muito em breve Me encontrareis. Mesmo antes da tua alma voar, eu virei até ti para te levar àquele lar 

de paz que te prometi. Mas é necessário que você conheça o caminho que me leva até Mim: O seu 

caminho é para a espiritualização. Para subir ao topo, você deve rezar e fazer um esforço. 

Ainda não vejo entre os povos da Terra o desejo santo de espiritualizar-se a si mesmos. O 

materialismo ainda não atingiu o limite estabelecido por Mim; mas o fim desse período está próximo. 

Depois disso, vocês retornarão ansiosamente à prática do amor e da misericórdia, a fim de obter a 

ascensão da sua alma através do mérito. 

58 As faixas escuras que o pecado e a confusão conceptual produzem serão dissolvidas, e a 

verdadeira lei iluminará todos os seres. 

59 Concedo-vos grandes visões que vos falam do futuro, para que as possais interpretar e estar 

preparados. Testemunhe-os aos seus semelhantes. Mas chegará o tempo em que pessoas de diferentes 

raças e diferentes povos no infinito verão os meus sinais, e isso será consolo para uns e feliz 

cumprimento para outros que verão nele o cumprimento da minha palavra. 

60 O meu ensinamento contém todo o conhecimento espiritual que você poderia desejar. Na vossa 

alma ireis descobrir as experiências que acumulastes durante o vosso caminho de desenvolvimento, e 

elas servir-vos-ão para encontrar o caminho para o desenvolvimento espiritual ascendente, se souberdes 

como vos preparar. 

61 Você manda um cântico de louvor com a sua oração que chega até Mim. Você Me oferece sua 

luta no Meu trabalho e espera que a semente que você plantou seja boa e agradável para Mim. Eu 
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confirmo-o: Espalhas a Minha semente em campos abençoados, pois sabes que os bens que te dei não 

são só para ti, mas que também pertencem aos teus semelhantes. 

Nesse esforço não vos pedi nenhum sacrifício, mas apenas a observância da Lei; que vivais como 

filhos dos Meus e expresseis as virtudes que vos fiz possuidores. Sede puros vasos dentro e fora, que a 

perfeição divina possa abundar para vós. 

62 Às vezes tenho visto protestos e insatisfação com o seu destino. A vida temporal que você tem na 

Terra não o satisfaz. Mas o Mestre diz-te: O verdadeiro lar da alma está no além. Seja paciente, passe 

corajosamente pelos julgamentos e siga a minha lei durante esse período. Cuide para que os maus 

tempos se tornem bons, e quando ouvir notícias de guerra e destruição, reze e não interfira, não tome 

partido. Estes e muitos outros eventos calamitosos são desencadeados e estão realizando o trabalho de 

purificação entre a humanidade; mas é para o bem e o desenvolvimento das almas. Depois desta grande 

batalha que o Espírito está travando, uma terra melhor espera-vos, e então terão atingido um estágio 

mais elevado onde descansarão do vosso trabalho. 

63 Abre os teus olhos espirituais e contempla o tempo em que vives, então poderás confirmar as 

minhas palavras da Segunda Era, que anunciavam grandes provações para a humanidade. 

64 Tudo se passou como está escrito. Levantai-vos espiritualmente, segui o Meu ensinamento com 

uma mente pura e não vos esqueçais que vos disse que a luta é universal, que a alma luta não só na 

Terra, mas também em outros planos do ser. 

Ajude com seu exemplo aquelas legiões de almas desencarnadas que ainda vivem vinculadas à 

matéria. Sinta como eles se aproximam de você em seu desejo de oração e ajuda. Não os afaste, ajude-os 

a encontrar a saída do seu estado de confusão, influencie-os com a sua compaixão antes que eles o 

influenciem a si. Então aqueles que, através do vosso amor, alcançarem a luz do meu ensinamento, 

tornar-se-ão os vossos defensores, cheios de gratidão, e vos ajudarão no cumprimento da vossa missão. 

Tudo se desenvolverá no quadro das minhas leis de amor e justiça. Amar tudo em Mim, mesmo que você 

habite planos espirituais diferentes. Também deviam perdoar-se uns aos outros. 

65 Lute com todos os poderes do seu espírito para alcançar a realização do seu destino. 

Dependendo da sua decisão, você tornará possível que sua virtude seja expressa e você será capaz de 

provar sua fé com palavras e obras de amor. 

66 Nesta época, como na Segunda Era, o Mestre aparece entre os Seus discípulos, e vendo neles 

tanta simplicidade e humildade, Ele lhes concede a graça de ouvir a Sua Palavra. 

67 Lembre-se que todo trabalho virá até Mim quando for fundado sobre a Minha Lei. 

68 Minha Lei é a boa semente que recebestes de Mim e que colocareis no coração dos vossos 

semelhantes e no coração dos vossos filhos. Há corações que se acendem como tochas de fé em Meu 

chamado e que permanecerão em Meu trabalho. 

69 Em suas lutas você tem muitas vezes vencido a tentação, impelido pelo alto objetivo de que meus 

ensinamentos possam florescer entre os homens. 

70 Quero iluminar a tua alma com a minha sabedoria, para que quando encontrares aquele que não 

partilha a tua fé, lhe dês provas convincentes de que sabes a verdade e ao mesmo tempo o ajudes a 

acreditar. 

71 Eles vão perguntar se vocês pensam que são profetas, e se vocês têm poder sobre o espírito, e os 

colocam à prova como Elias na Primeira Vez. Vais dar-lhes as provas. 

Mas para isso será essencial que tenham fé a esta hora, cumpram a minha lei e se submetam à minha 

vontade. 

72 Aqui está o Mestre falando através da mente humana, que é a imagem da inteligência divina, um 

dom que coloquei na criatura mais perfeita que habita a terra: o homem. Por que duvidar que eu me 

manifeste desta forma, quando eu me expressei em cada um de vocês? A sabedoria que irradia desta 

palavra é o horizonte infinito que eu abro ao espírito, para que você possa conhecer a verdade e assim 

sentir a mais alta felicidade. 



U 178 

31 

73 Quem abrir os olhos para essa luz não poderá mais Me buscar através de criações pictóricas 

criadas por sua própria mão, pois pertencerá àqueles que se inspiram na elevação de sua alma e 

comungam com a Minha divindade. 

74 O homem deve aprender a desprender-se do corpo no momento de sua elevação, de modo que o 

curto tempo em que seu espírito habita no além lhe sirva para se iluminar e fortalecer. Assim, ele sempre 

encontrará o caminho para o desenvolvimento ascendente e o marcará para aquele que não o conhece. 

Vou dar-lhe a oportunidade de testemunhar estas revelações. 

75 Hoje eu vos digo que se esforcem não só para salvar a vossa alma, mas também a dos vossos 

semelhantes, através da qual a humanidade verá cumprida a minha Palavra que vos ensina a amar-vos 

uns aos outros. 

76 Muito do que me pedes, eu concedo-te. Mas se Me pedisses para mudar o teu destino, em 

verdade te digo, não te concederia isso, porque o teu destino, que te fala de virtude, perfeição e amor, 

foi escrito por Mim. 

77 Aquele que foi criado para ser trabalhador nos meus campos deve semear neles, e a semente 

deve ser de fé, amor e boa vontade. 

78 Bebei desta fonte, ó almas sedentas, vós que estais na 

Você está à procura de luz sem a encontrar. Sinta esta doce paz que o seu coração não conhece, e 

quando a tiver sentido, conclua quem Ele é que está falando com você. Então vocês não precisarão mais 

perguntar porque eu vim à humanidade mais uma vez, porque vocês encontrarão a resposta dentro de 

vocês mesmos. 

79 Se não houvesse ignorância no mundo, se não houvesse sangue, se não houvesse dor e miséria, 

não haveria razão para que o meu Espírito se materializasse, tornando-Se perceptível aos vossos 

sentidos. Mas tu precisas de mim. Sei que só o Meu amor pode salvar-te nestes tempos, e é por isso que 

eu vim. 

80 Se eu não vos amasse ─ o que significaria para vós arruinarem-se, e o que significava a vossa dor? 

Mas eu sou o vosso Pai ─ um Pai que sente a dor da criança dentro de si, porque cada criança é uma 

pequena parte Dele. Portanto, em cada uma das Minhas palavras e em cada inspiração, eu vos dou a luz 

da verdade, que é vida para o espírito. 

81 Seu coração bate mais rápido quando ouve esta palavra e você estava perto de abençoar Meu 

nome com uma voz alta. Mas não era necessário que os vossos lábios expressassem a alegre excitação 

que se apoderou das vossas almas, pois eu sabia de antemão da vossa exultação quando Me ouvistes. 

82 Eu sou o vosso Mestre, o mesmo que o mundo sacrificou na Segunda Era e que agora vem à 

humanidade com o mesmo amor. Eu sou Aquele que, na agonia da cruz, sentiu uma sede infinita de 

amor e em vez de água ─ que teria sido uma forma ou prova de compaixão por parte dos homens ─ 

recebida em Seus lábios fel e vinagre, como sinal de desprezo, desprezo e ignorância. 

83 Mas não censuro a humanidade; pelo contrário, trago-lhe uma nova mensagem que a elevará, 

fazendo-a sentir a paz tão necessária para a alma. 

84 "Tenho sede", disse eu naquela hora; "Tenho sede", volto a dizer-vos ─ pelo vosso amor, por vos 

sentirdes próximos do Meu Espírito, por vos amardes uns aos outros. 

85 Você também está com sede; a dor está abrasando seu coração e você precisa 

desesperadamente do frescor da água espiritual para que a fé, esperança, conforto e paz possam saciar 

sua sede de alma, coração e mente. 

86 Você pede força? Leva-o contigo. Precisas de bálsamo curativo? Receba-o. Você tem um 

problema difícil? Eu concedo-lhe a solução. Você apresenta-me a sua pobreza? Leva as chaves do 

trabalho e do pão de cada dia. Você está sofrendo? Chora e depois seca as tuas lágrimas no Meu manto, 

sente a Minha carícia e ressuscita com nova força. 

87 A partir deste dia, começa uma nova vida. Regozijar-me-ei com as vossas vitórias e ajudar-vos-ei a 

ultrapassar os obstáculos. Mais uma vez eu vos digo: "Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida". 
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A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 179  
1 Eu falo com o mundo através dos meus escolhidos. Bem-aventurados aqueles que se inspiraram 

em Mim, pois a sua palavra floresceu, foi eloquente, e Nela tornei conhecida a Minha sabedoria e a 

Minha vontade. 

2 No início dos tempos, o homem, dotado de inteligência e razão, começou a ganhar 

conhecimento, formar idéias e oferecer sua adoração ao seu Senhor. Seu espírito se fortaleceu, e quando 

se desenvolveu após grandes experiências, enviei Abraão, Isaac e Jacó para serem o modelo e porta-

enxerto de uma árvore espiritual ─ pais de uma família numerosa cuja linhagem suportaria as idades, 

multiplicando-se e espalhando-se pelo globo terrestre. Dele surgiram as doze tribos cheias de força e 

poder para transmitir às nações a tarefa de ensinar a verdadeira adoração do Criador e eliminar o 

pecado. 

Confiei esta tarefa ao povo de Israel, porque nos primeiros tempos da humanidade vi muitas 

dificuldades iniciais e más interpretações da Minha Lei. A adoração espiritual, simples e pura que eu 

exigia de Meus filhos degenerou em idolatria, em atos de adoração sem sentido e em abominações. 

Embora eu estivesse perto deles, eles me "sentiam" longe, e pensando que estavam cumprindo a Lei, 

eles pecaram. 

Quando enviei profetas à humanidade, eles os julgaram mal, e quando ouviram sua palavra cheia de 

zelo e veracidade, me disseram: "Não podemos seguir-te, Senhor, o caminho é muito longe". Mas o Pai, 

que é Amor e que anima e acompanha todos os Seus filhos, continuou a esperar pelo seu 

reconhecimento. 

3 Hoje vocês vivem na Terceira Era, pessoas escolhidas, e eu os enviei com a mesma missão de 

despertar e aconselhar o mundo. Se vos preparardes, a vossa inspiração será inesgotável, e depois de 

1950, como meus discípulos, dareis a conhecer a instrução através das vossas palavras, e com ela, a 

minha vontade, as minhas revelações e a minha misericórdia. Seu amor pelas pessoas realizará milagres 

e você viverá uma vida de constante compromisso. Mas, uma vez dados os passos para a espiritualização, 

não deveis sentir superioridade em relação aos vossos semelhantes cujo espírito ainda não tenha 

atingido a vossa receptividade. 

4 Suba para cima, e se for necessário descer para salvar uma alma, faça-o. Assim como o pastor 

desce ao abismo em que suas ovelhas caíram, a fim de salvá-las e uni-las às outras que formam seu 

rebanho. Sede bons pastores e aprendei a cultivar o coração dos vossos semelhantes com este 

ensinamento, que é vida, desenvolvimento ascendente e glória. 

5 Nunca fecheis o vosso coração ao amor, e através dele podereis reconhecer a obra infinita do 

vosso Pai. 

6 Sede indulgentes com as transgressões dos vossos vizinhos, ó discípulos amados. 

7 Bem-aventurados aqueles que não julgam as transgressões dos seus semelhantes e que evitam 

ser escandalizados, pois demonstram pureza de coração e sabem exercer misericórdia. 

8 O direito de julgar só tem Aquele que sabe fazê-lo e que também é capaz de corrigir e instruir 

com verdadeiro amor. Nas aflições atuais que a humanidade está passando, posso dizer-lhes que sou o 

único que tem o direito de julgar. Porque entre todos os homens não vejo um justo que tenha o direito 

de o fazer. 

9 Se você ama a virtude e lamenta as falhas dos outros ─ se finalmente dedicar toda a sua vida à 

melhoria da sua alma ─ você será capaz de ser um verdadeiro exemplo. E se você ensinar e iluminar o 

caminho dos seus semelhantes com obras, palavras e pensamentos, você estará pronto para se tornar 

como o Mestre Divino que, quando Ele estava na Terra, lhe mostrou como ser um juiz perfeito. 

10 Eu permiti que grandes pecadores entrassem em Minha presença, homens e mulheres. Permiti 

que grandes hipócritas cruzassem meu caminho, permiti que me testassem, me questionassem, 

zombassem de mim ou tentassem me humilhar. Eu sabia bem que eles não fariam frente ao Meu 

julgamento e que todos acabariam por sentir a Minha Presença Divina. Em algumas ocasiões, uma frase 
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era suficiente para mover uma pessoa, em outras, um olhar ou simplesmente o silêncio era suficiente. 

Mas quero que saiba que no meu trabalho houve humildade, dignidade, amor, compaixão. 

11 Humildade, bondade e amor eram a essência da justiça de Jesus, e mesmo assim a humanidade 

não tinha um juiz tão inexorável como ele. Quem poderia resistir ao amor verdadeiro, à pureza absoluta, 

à luz divina? 

12 Em verdade vos digo que não há poder a que vos possais opor ao Meu amor. Os inimigos provam 

ser fracos, as forças contrárias são fracas, as armas que tentaram lutar contra a verdade e a justiça 

sempre foram frágeis. 

13 A batalha travada pelas forças do mal contra a justiça Divina pareceu-vos um conflito sem fim. E 

ainda ─, diante da eternidade ─ será como um momento, e as transgressões cometidas durante o tempo 

da imperfeição da tua alma serão como uma pequena mancha que a tua virtude e a minha justiça 

amorosa apagarão para sempre. 

14 Quem aceita a Minha Palavra, que é como água cristalina, não terá mais sede. Quem Me 

reconhecer na Terceira Era, nestes ensinamentos que vos dou, será forte nas grandes provações que 

esperam a humanidade e não perecerá. 

15 Eu preparo-te para que não fiques surpreendido. Acende a tua fé, e mesmo que o vento da 

tempestade uiva e queira apagar a tua lâmpada, vigia, guarda-a cuidadosamente, e não ficarás na 

escuridão. 

16 Hoje o mundo já não sorri quando ouve os meus ensinamentos. A alma sabe que está vivendo o 

grande dia do Senhor, quando todas as suas obras devem ser julgadas, e quando o meu olhar penetrará 

na parte mais íntima do seu ser. Ela sabe que a sua colheita está misturada com a semente má cujos 

frutos lhe trazem sofrimento. Sua consciência lhe diz que não seguiu as instruções divinas, que se 

desviou do caminho da submissão e da obediência e que, portanto, sua cruz é muito pesada. 

Dei a todos os homens um cálice para encher de amor e boas obras; mas vós me apresentais apenas 

amargura e veneno. Você quer eliminá-lo porque sente que está morrendo, e você procura o antídoto. 

Mas eu digo-te: vem ter comigo, porque ainda podes recuperar a vida. Ouve-me e trabalha. 

17 Amar, banir o ódio, deixar para trás os velhos costumes que se afastam do caminho do bem. 

Ilumina o teu caminho com a palavra de todos os tempos. Buscai a herança divina no fundo da vossa 

alma, e lembrai-vos dos meus princípios dados a vós através de Moisés, e da minha palavra e exemplo 

através de Jesus. Lembrai-vos das Minhas revelações dadas a vós como o Espírito Santo na Terceira Era e 

sabereis porque chorais. Mas eu tiro-te a taça e ofereço-te a minha paz. 

18 Em Minhas palavras deste tempo você encontrará a mesma essência com a qual Jesus lhe 

ensinou, a mesma verdade que eu lhe entreguei nos Dez Mandamentos no Sinai. Todo aquele que quiser 

Me servir deve primeiro reconhecer que o Meu caminho é o do sacrifício e da devoção por amor ao 

próximo. Mas também vos digo que vos imputarei todos os vossos méritos para vos levar à verdadeira 

vida. 

19 Sintam o meu amor e venham a mim, pessoas de boa vontade. Levantem os vossos rostos e 

olhem para Cristo, que voltou à humanidade em cumprimento da Sua promessa. 

20 Eu penetro no interior do vosso coração e ali recebo a simples homenagem do vosso espírito, que 

Me fala em oração e Me oferece a sua resolução de seguir os Meus ensinamentos, de ser forte e de se 

mostrar composto nas provas. 

21 Em resposta a esta oração sincera e humilde, ofereço-vos que estarei sempre convosco, e que 

tornarei esta presença mais palpável para vós nas horas difíceis que possais estar a passar. 

22 A luz desta época rompe o véu escuro que envolveu o espírito dos homens; rompe as correntes 

que o tinham amarrado e impediu-o de alcançar o verdadeiro caminho. Em verdade, eu digo-te: Não 

pense que o meu ensino proíbe a exploração de todos os campos do conhecimento, pois sou eu quem 

desperta o seu interesse, a sua admiração e a sua curiosidade. Por isso, dei-lhe a capacidade de pensar, 

para que possa mover-se sem obstáculos na direcção que deseja seguir. Eu dei-lhe a luz da inteligência 

para que você possa entender o que vê no seu caminho. Portanto, eu vos digo: Descobri, investigai, mas 
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assegurai-vos de que a vossa abordagem para penetrar nos Meus mistérios é respeitosa e humilde, pois 

então será verdadeiramente permissível. 

23 Eu não vos proibi de conhecer os livros que os homens escreveram, mas deveis ser treinados para 

não tropeçardes e cairdes em erro. Então você vai aprender como o homem começou sua vida e sua luta 

e como ele chegou longe. Quando estiveres pronto, deves recorrer à minha fonte de ensinamentos e 

revelações para que eu possa mostrar-te o futuro e a meta que te espera. 

24 Que cada homem se prepare da maneira que a sua consciência ditar. Entendam que a hora da 

batalha virá, e que não devem então procurar a sombra de um eremitério para meditar, mas que devem 

enfrentar o mundo e as tentações e não escapar dessa batalha por um momento. 

25 Se não se prepararem, se não entenderem os meus ensinamentos, amanhã poderá surgir uma 

teoria entre os homens que ─ embora falsa ─ terá a aparência da verdade, e não é minha vontade que 

sejam enganadores. Pois eles tentarão provar que a minha vinda nesta altura não foi de acordo com a 

verdade. 

26 Usem suas próprias forças para se preparar e não as desperdicem julgando as obras dos outros. 

27 Muitas vezes eu já te disse: une-te. Mas quando vos falo de união, compreendei que não estou a 

falar apenas das vossas comunidades, mas que esta palavra engloba toda a Terra. 

28 Perceba que não vim para inspirá-lo com nenhum ato de adoração. Nem na Segunda Era, nem 

nesta procurei um trono ou lugar de honra nas salas de reunião que vocês reservaram para a Minha 

adoração. Hoje eu vos digo que não Me ofereçais tesouros da terra nem vaidades humanas, porque 

então estareis fazendo o mesmo que o tentador fez com Jesus no deserto: oferecendo-lhe o seu reino 

pelo meu. 

Você já sabe que o Meu Reino não está neste mundo. Por isso me tornei homem, nasci em humildade 

e vivi da mesma forma para provar-vos que o poder e as glórias da terra não são necessários para ganhar 

o Reino dos Céus. 

29 Mas por que você deveria me oferecer riquezas materiais quando você já sabe que tudo é meu? 

Dá-me o que eu ainda não possuo: o teu amor. 

30 É ao vosso espírito que me dirijo, pois ele faz parte do Meu e deve voltar para Mim. Mas para o 

salvar, tive de ir até ao fim. Hoje é o vosso espírito que deve elevar-se pela virtude até alcançar o Meu 

seio. 

31 Meus discípulos, procurais dentro de vós os pensamentos e as obras que Me agradam para 

obterdes a Minha graça, e Eu, que conheço o vosso amor e o vosso esforço, concedei-vos o que pedis. 

Não são bens terrenos que Me pedis, não vos esforçais tanto pelos prazeres transitórios como pelos que 

duram. Você está caminhando no caminho para a vida eterna, onde descansará da sua luta. 

32 Satisfaçam-se com a essência contida na minha palavra, e quando forem afetados pela dor, 

consolem-se com o pensamento de que nela descobrirão uma luz que sempre lhes mostrará o caminho 

para a vida eterna. Esta mesma dor não permitirá que a alma durma ou se torne presunçosa, será como 

orvalho que refresca e reaviva o coração. 

33 Em todos os momentos vos falei da vida eterna, daquele caminho que a alma percorre e que não 

tem fim, no qual se desenvolve, se aperfeiçoa e alcança o seu Senhor. 

Para que você possa ter um exemplo a entender e seguir, eu vim nos tempos. Eu me limitei em Jesus, 

nasci e vivi como homem, obedeci às leis divinas e humanas, senti as dificuldades desta vida, trabalhei 

pelo pão de cada dia. Mas para além deste cumprimento do dever, dei ao mundo a minha mensagem de 

amor e mansidão. 

34 Quando chegou o momento de pregar e agir, dediquei o meu espírito ao cumprimento desta 

missão. 

35 Nem todos vocês entenderam que a alma é mais importante do que o corpo. E deste 

ensinamento de amor que te dei, tu me presenteaste com muito pouco fruto. Como é frágil o teu 

coração! Muitos dizem amar-Me e não reconhecem os benefícios do Meu ensinamento. 
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36 Naquele tempo, quando revelei aos Meus discípulos que voltaria à humanidade, eles me 

perguntaram quando seria a realização das Minhas profecias, e eu lhes disse: "Vigiai e orai, e os vereis". 

Muitos me esperavam muito em breve, mas só neste momento eu vim como juiz para preparar o 

caminho para todas as pessoas. Se abrissem os olhos espirituais, me veriam descendo sobre a "nuvem 

branca" e dali enviando inúmeros raios de luz sobre a terra. 

37 Quem poderia sondar a essência do Meu Espírito, já que Eu sou Luz, Amor Divino, já que não há 

forma material em Mim? Eu vim até ti no meio da pobreza. A virtude que vos ensinei é a mesma que 

preguei na Segunda Era. Eu quero aproximar os vossos corações de Mim e quero que reconheçam a 

Minha manifestação renovada. 

38 Há muitos que, por medo ou por falta de diligência, não desenvolveram e só seguem a Lei de 

Moisés sem reconhecer a vinda do Messias, e outros que, embora acreditando em Jesus, ainda não 

esperavam o Espírito de Consolação prometido. Agora eu desci pela terceira vez e eles não me 

esperavam. 

39 Os anjos anunciaram estas revelações e a sua chamada encheu a sala. Já os reconheceu? É o 

mundo espiritual que veio até vós para testemunhar a minha presença. Tudo o que está escrito vai 

acontecer. A destruição que foi desencadeada derrotará a arrogância e a vaidade do homem, e ele ─ 

tendo-se tornado humilde ─ procurará-Me e chamar-Me-á Pai. Ama-me e vais conhecer-me. Desta 

forma, a súplica pela paz das nações brotará dos vossos corações. 

Eu amo a todos vocês e uma vez que retornem a Mim espiritualmente preparados, farei um pacto de 

aliança com os homens e haverá grande alegria no Pai e nos filhos. 

40 Aqueles que Me esperavam não se surpreenderam com as Minhas palavras dadas através do 

homem. Os outros negaram que o Mestre tenha vindo novamente para se fazer conhecido ao mundo 

nesta forma. Mas eu digo-te: Ore e procure, estude as profecias, escute a voz da consciência no seu 

íntimo, e saberá responder a todas as perguntas que lhe forem feitas. 

41 Eu abençoo-vos, pessoal. Eu te dei vida e te encorajei no caminho do desenvolvimento porque te 

amo. Eu dei ao homem e aos seres inferiores os elementos necessários para viver. Todos vocês vivem em 

Mim e estão sujeitos à Minha Vontade. Já vos disse que "a folha da árvore não se move sem a Minha 

Vontade". Para viver, você tem o ar que respira, o sol que aquece o seu corpo, as águas e os frutos que o 

alimentam. Mas a vós, que sois dotados de espírito, concedo-vos entrar nos meus tesouros secretos, 

para que saibais tudo o que é necessário para a vossa ascensão espiritual. Seu espírito não morrerá, 

enquanto a natureza material existe hoje e não será mais amanhã. Pois eu a criei para ser a serva do 

homem, e depois de ter cumprido o seu destino, ela desaparecerá. 

42 A terra, as plantas, os animais pagam um tributo de gratidão ao seu Deus. Toda a criação se curva 

e se submete às leis. Os animais selvagens da floresta amam-se, não matam seres da sua própria espécie, 

e se o fazem, é para se alimentarem. Eles respeitam o companheiro, não se multiplicam antes do tempo, 

não criticam uns aos outros. 

Mas vocês humanos fazem exactamente o contrário, porque têm liberdade de vontade e vontade 

própria. Mas eu dei-te a consciência e a lei para iluminar o teu caminho. Acorda, abre os olhos para a luz 

da Minha instrução. Já que você deve vir até Mim ─ por que você abranda seus passos? Não entristeça a 

jornada da vida. Permita que a alma Me procure, Me ame, Me compreenda, e cresça forte e reviva na 

sua oração e no seu trabalho de amor. 

43 Estou a prepará-lo para cumprir a minha Lei com zelo. Desta forma, você pode instruir os seus 

semelhantes e ser um apoio para eles. 

44 Quero que Me ameis como Pai e que Me vejais na obra perfeita da Minha criação. Não Me 

negues nas águas cristalinas dos rios, no verde dos campos, no ar que acaricia as tuas bochechas, no 

firmamento estrelado. 

Não me faças essa dor. 

45 Veja como eu me derramo em Meu poder criativo para nutrir sua alma. Eu curo os leprosos de 

corpo e alma. Pois assim como o corpo precisa de alimento para viver, também a alma precisa de 
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alimento espiritual. Precisa de amor, de comunhão com seu Pai, do cumprimento de seus deveres. Nesta 

harmonia você poderá viver feliz hoje na Terra e amanhã no lar espiritual. 

46 O meu amor está contigo. A minha inspiração é traduzida em palavras através do intelecto destas 

criaturas preparadas para isso. Eles são meus intérpretes, e eu me manifesto de acordo com sua 

preparação espiritual e capacidade. Todos vocês podem ser os meus porta-vozes. O homem é muito 

pequeno para receber o poder da Minha Divindade. Mas eu envio um raio limitado ao seu órgão de 

entendimento para tornar-Me inteligível, e que a Minha Palavra possa ser pronunciada através dos seus 

lábios. Eu vos digo: Vinde receber o amor do vosso Mestre e a instrução para saciar a vossa sede de 

conhecimento. 

Alguns de vocês sentem medo, mas eu pergunto-vos: Por que você tem esse medo, quando eu 

sempre estive com todos os Meus filhos, quando você Me carrega no seu coração? 

47 O meu amor por vós tem sido grande, e é por isso que vos escolhi de diferentes regiões e nações, 

porque tendes uma grande necessidade de Mim. Você fez um acordo comigo porque em tempos 

passados você não cumpriu sua missão e é necessário apressar os passos para que você possa vir até 

Mim puro e alto como você veio de Mim. 

48 Vocês ainda não se aperfeiçoaram e já estão na consumação dos tempos. Há muito tempo que 

falo nesta Era através da mediação do homem. Falei-vos em parábola, e se lerem os escritos em que a 

Minha Palavra foi transmitida e escrita pelos primeiros portadores da voz, admirarão a Minha paciência e 

sentirão dor pela vossa negligência. Em todas as igrejas onde o povo se reúne, eu tenho dado a Minha 

Palavra de Vida em abundância, e tenho dito a vocês: estudem-se para que vocês possam entender seus 

semelhantes. Sente a dor deles, ama-os como eu te amo. 

49 Eu vim em desejo daquela parte do Meu Espírito que está em vós e que me pertence, para 

recuperá-la. Venho fazer uma declaração de guerra ─ mas não para a humanidade, mas para o pecado, 

para o mal. Nesta batalha que já está a decorrer dentro de ti, deves permanecer forte. Faça uso de seus 

dons para que eles possam aumentar e se tornar inesgotáveis à medida que você faz o bem. Se vos falo 

de renovação, é porque perdestes a graça e a pureza com que vos adornei e que devíeis ter preservado 

ao longo dos tempos. 

50 Eu disse-te que viria "na nuvem" e que os Meus anjos também viriam. Estas profecias não se 

tornaram realidade? Será que o meu mundo espiritual não falou e confirmou todas as minhas palavras? 

Grandes provações virão e destruirão a Terra. 

tremer. Não quero então que Me busqueis como Juiz ─ Procurai-me como Pai e Mestre. Vou mostrar-vos 

o verdadeiro caminho da vida, do amor e da humildade, para que não desejeis nem coroa nem ceptro. Se 

queres ser óptimo, sê humilde. 

51 Eu quero que vocês estejam unidos. Porque depois de 1950 não ouvireis mais a palavra do vosso 

Pai através dos portadores da voz, e a vossa alma ansiará por encorajamento para continuar neste 

caminho, e muitos de vós serão fracos como Pedro, e outros duvidarão como Tomé. Mas quem vai tomar 

o John como exemplo? Em verdade vos digo, se Me amardes como aquele discípulo escolhido, Me 

contemplareis em toda a Minha glória e Eu vos direi: Vinde a Mim, corações aflitos, Eu sou Pai e sinto a 

dor de todos os Meus filhos. Reza e sentirás o Cireneu muito próximo que te ajudará a carregar a tua 

cruz. Seja dedicado e forte nas provas e o seu sofrimento será mais leve. 

52 Eu preparei esta nação e seus habitantes para a manifestação dos meus ensinamentos, para que 

o povo possa elevar suas almas e ver no além a Segunda Jerusalém, a terra espiritual prometida, onde 

eles se unirão aos patriarcas no fim dos tempos. Minha vontade é que nesta nação as diferentes raças 

possam se misturar, que aqueles que estão cansados de guerras e disputas possam encontrar a paz e 

buscar um lugar para refletir sobre meus ensinamentos, e que aqueles que têm fome de espiritualidade 

possam ter a manifestação do meu Espírito para enchê-los de luz e consolo, para que desde o vale da 

terra possam já ver os umbrais para a vida superior, onde a alma habitará e experimentará o 

cumprimento da minha palavra. 
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53 Eu vou dar esplendor a esta nação. Ela não só se elevará espiritualmente, mas também alcançará 

o poder material. Seus campos serão férteis, seus habitantes terão energia e força moral, e o espírito 

treinado por Mim dará provas de elevação e conhecimento da Minha Lei. 

54 Então, quando o homem do mundo vier e contemplar o Meu trabalho contigo, sentirá o desejo 

de melhorar a sua vida e procurará os princípios naturais que o ajudarão a reparar. Ele vai refletir sobre a 

Lei, vai desejar a Minha Palavra, e sua alma vai estar em contato comigo novamente. Falarei com ele em 

segredo e com amor e o colocarei no início do caminho. Então, quando ele tiver completado este trecho 

do caminho, começará a subir para subir a montanha onde eu o espero. 

55 Nem todos ouvirão a Minha Palavra neste momento, na mesma forma em que Eu vos falo, Meus 

discípulos. Mas saiba que todos os que me procuram me encontrarão. A minha inspiração estará em 

todos os que Me amam, e disso dareis testemunho. Se você começou a cumprir a missão diante deles, 

prepare o caminho para eles, dando um exemplo de amor e humildade. 

56 Estejam perto de Mim, deixem os olhos do vosso espírito abrir-se e o vosso coração sentir o Meu 

amor, deixem que tudo o que ouvem e sentem seja preservado no vosso ser, para que amanhã, quando 

se lembrarem da Minha Palavra e a interpretarem, possam instruir os vossos semelhantes. 

57 Não perca estas lições, que são páginas do Livro da Sabedoria que estou lhe dando agora para sua 

salvação. 

58 Eu recebo-te e em ti recebo todos os meus filhos. A minha sabedoria desce sobre todos os meus 

discípulos que souberam preparar as suas percepções e os seus corações. 

59 Eu venho aos vossos corações como luz e força, como paz e amor, para que não se sintam fracos 

em relação às pessoas. 

60 Armai-vos de paciência porque sabeis que tendes a nobre tarefa de espalhar a fraternidade e a 

paz no mundo; porque sabeis que deveis vigiar para que a vontade do Pai Celestial se cumpra. Vocês 

devem ser como sentinelas que zelam por esta missão que ainda não foi cumprida. 

61 A minha voz chama incessantemente o homem para o caminho da lei. Mas vós, que fostes os 

primeiros a receber as Minhas revelações neste tempo, tornastes-vos os últimos, para que possais 

testemunhar as multidões que vêm até Mim. Mas como você pertence àqueles que Me reconheceram 

primeiro, você é obrigado a ser um exemplo em torno do Meu ensinamento, a ser como um bastão para 

os seus semelhantes. 

62 Vejo que, em vista da grandeza da sua tarefa, ainda lhe falta coragem e fé para ser os apóstolos 

da Terceira Era. Vocês ainda têm momentos de fraqueza, desespero e luta com vocês mesmos em suas 

vidas. Superar todos os obstáculos. O teu coração já sentiu a grandeza do meu trabalho. Descobriste que 

a minha palavra é encorajadora. No meu ensino, vocês aprenderam a rezar para se libertarem da 

tentação. 

63 O Mestre não quer que você continue a perder tempo. Veja como a humanidade progrediu em 

alguns aspectos. Mas quero que o seu progresso seja completo, que a vida humana e a vida espiritual 

estejam em harmonia. 

64 Esta vida é uma bela oportunidade para a sua alma progredir. Partir, crescer, evoluir. Veja como 

tudo na criação evolui e se transforma. No princípio, na tua imaturidade, eras como um átomo; mas por 

causa da inteligência com que te dotei, finalmente tomaste em tuas mãos as substâncias que a Natureza 

possui para fazer uso delas. Mesmo quando você começou a habitar a terra, a lei que o esperava já 

estava em vigor sobre ela. O Pai, desde então, revelou-vos a vida espiritual e enviou-vos a caminho 

daquele lar ao qual deveis chegar para descansar e desfrutar da paz depois da luta para alcançar a vossa 

purificação. 

65 Ouça sempre a voz da sua consciência, para que ela lhe diga se você cumpriu ou não a lei. 

(Parábola) 

66 Ouve: Um homem estava numa montanha alta. Ele conhecia as montanhas, as florestas e os 

caminhos ao longo dos quais ele se movia em busca de alimento para os seus companheiros de tribo. Um 
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dia, no meio da sua solidão, ele ouviu uma voz que dizia: "Estou de olho em ti, homem, e vejo as tuas 

dificuldades. É por isso que eu venho até você, pois sou a vida que pulsa em tudo o que é criado. 

Mas escuta: Levanta-te, olha e vai ter com aqueles que te pertencem, e diz-lhes o que ouviste e o que 

sentiste mas não conseguiste ver. Então, quando eles estiverem convencidos do que você já acredita, 

forme com eles o núcleo de um povo. Coloque-os a caminho do cumprimento da promessa de uma terra 

que preparei para eles". Quando aquele homem ouviu esta voz, sentiu o seu coração palpitar com força e 

não ousou levantar o rosto para olhar para aquele que lhe falava assim. Ele sentiu uma força 

desconhecida entrar no seu ser, como se uma luz celestial inundasse a sua alma de vitalidade. 

Enquanto essa voz se calava, ele sentia o cansaço do seu corpo desvanecer-se, ao mesmo tempo em 

que sentia o peso de uma responsabilidade sobre a sua alma. 

Depois, ele partiu para os seus para dar testemunho do que tinha acontecido, e sendo um homem 

justo, todos acreditaram na sua palavra. O homem disse: "Aquela voz que ouvi me falou de um caminho; 

mas não sei qual de todos os que conheço é". Talvez haja uma que leve a alguma grande cidade, ou 

talvez leve a uma vasta terra de vinhedos". 

Uma noite, enquanto descansava em sua cama, ouviu uma voz clara em seu espírito ─ não mais em 

seus sentidos ─ dizendo-lhe: "Seus olhos não sabem o caminho, porque é conhecido apenas pelo 

espírito". É a maneira da minha lei". Depois disso, ele ouviu os seus mandamentos, que falavam de amar 

a Deus mais do que todas as coisas criadas, de não adorá-lo através de entidades criadas pela imaginação 

ou superstição; ele também ouviu falar em amar uns aos outros. Este era o caminho, o do amor e da 

bondade. 

Quando o homem acordou, compreendeu que tudo isso tinha sido uma revelação divina dada ao seu 

espírito. Mais uma vez ele deu testemunho à sua família do que tinha recebido em sonhos, e cheio de fé 

e obediência, uniu toda a sua tribo para que, pela união deles, formassem a semente de uma nação forte 

e grande. 

(fim da parábola) 

67. É a minha parábola deste dia, em que vos falo de Moisés, aquele espírito com o qual os líderes da 

igreja deste tempo 

Aquele que rezava em silêncio e comungava com seu Pai; aquele que conduziu seu povo em uma longa 

viagem pelo deserto; aquele que, diante da fraqueza das multidões, esmagou as tábuas da lei no chão. 

68. Já passaram três eras, e hoje pergunto-vos: Quem de vocês conhece o caminho? Quem é aquele 

que verdadeiramente se prepara para ouvir a voz do Eterno? Onde estão aqueles que me poderiam 

dizer, como os teus irmãos teriam feito em outros tempos: "Senhor, se o sacrifício da minha existência é 

necessário para o bem da Tua obra, fazei-me segundo a Tua vontade". 

69. Hoje não encontro ninguém que fale assim ao seu Mestre. Como vai dar a minha palavra ao 

mundo neste momento? É necessário que vocês se unam para que o meu trabalho de amor e pureza 

possa ser reconhecido. Se o apresentardes por meio de ritos, símbolos ou credos, não conseguireis 

abalar as almas dos vossos semelhantes. Se, por outro lado, você der um exemplo de amor com suas 

obras, minha lei será reconhecida e respeitada. 

70. Estudai a minha Palavra, porque nela ouvireis a voz do Pai, que sempre vos mostrará o caminho 

através da vossa consciência e vos fará contemplar a perfeição que gradualmente alcançareis sobre ela. 

71. Assim como estudais o corpo humano e vos maravilhais com a sua visão, que é apenas a forma 

exterior do ser humano, também vós deveis mergulhar na contemplação e no estudo da alma, pois só 

assim reconhecereis a sua grandeza. 

72. Lute, e mesmo que sua luta seja feroz, você não deve se cansar de testemunhar a minha verdade. 

Façam o bem, mesmo que isso signifique sacrificarem-se a vocês mesmos. Você tem a tarefa de salvar os 

seus semelhantes. 

73. Dou-te a minha bênção e o meu perdão. 
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A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 180  
(dada durante a Segunda Guerra Mundial) 

1 Eu vos dou luz para que possais sondar a minha palavra e compreender os meus ensinamentos, 

amados discípulos. 

2 O "operário" continuará a cultivar e a lavrar o campo no qual deve plantar a semente com fé e 

com o desejo de fazer uma rica colheita. Mas o Mestre diz-te: Tenha o cuidado de escolher o solo 

adequado para que a semente não se estrague e você sempre colhe frutos que correspondem ao amor 

com o qual você cultivou sua terra. 

3 Todos vocês podem ser "trabalhadores nos Meus campos"; mas primeiro é necessário sentir e 

compreender esta missão. O propósito desta instrução é remover a venda escura dos ignorantes e fazer 

andar os "coxo", mostrando-lhes assim que eu sou o único Deus que eles devem servir. Por isso vos digo: 

Estou a preparar-vos para vos mostrar como um exemplo para os outros, uma vez que abristes os olhos 

para a Luz e confessastes humildemente que éreis ignorantes. Semearei através de vós da mesma forma 

e colherei os frutos da minha misericórdia. 

4 Os vossos semelhantes perguntar-vos-ão como recebestes este ensinamento, como procederam 

as minhas manifestações e porque seguis este caminho. Você deve responder a cada pergunta com 

absoluta veracidade. Pois se você não se apegar à verdade, não será forte e será derrotado. Então a 

semente não germinará. 

5 Não quero que fiques de mãos vazias, nem que fiques sem colheita no fim da tua luta, depois de 

te ter afastado do mundo para seguir o meu caminho e te ter chamado "meus discípulos". Não seria 

justo para você colher decepção e amargura simplesmente porque você não aprendeu a defender Meu 

Trabalho estudando-o e sondando-o para ganhar força suficiente, paz de espírito e conhecimento para 

suportar as provas. 

6 Meu ensinamento é uma única lição, expressa de muitas formas para que você possa entendê-la, 

e à qual você não tem nada a acrescentar. Mas, embora seja lei, não quero forçá-lo, porque então cairíeis 

na hipocrisia fingindo segui-la, enquanto o vosso coração a viola. 

7 Eu coloquei consciência em seu ser para que ela possa estar presente em todos os seus 

caminhos, pois a consciência é capaz de discernir o bem do mal e o certo do errado. Guiados por esta luz, 

não poderás ser enganado, nem serás capaz de ser chamado de ignorante. Como poderia o espiritualista 

enganar o seu próprio próximo ou tentar enganar a si mesmo, quando possui em seu próprio ser a luz do 

seu Criador? 

8 Naquele tempo, um jovem rico aproximou-se de Jesus e disse-lhe: "Mestre, creio que mereço o 

Reino que prometeste, porque sigo o ensinamento". Jesus perguntou-lhe: 

9 "Você cumpre a lei?" E o jovem respondeu: "Sim, Senhor, eu jejuo, trato bem os meus 

semelhantes, não faço mal a ninguém". 

mal e dar parte da minha riqueza para apoiar o templo." 

Jesus então disse-lhe: "Se me queres seguir, deixa para trás tudo o que tens e segue o Mestre". Mas 

havia tanta coisa que o jovem possuía no mundo que não queria separar-se das suas riquezas e preferia 

separar-se do Senhor. Ele pensava que estava a cumprir a minha lei e estava a enganar-se a si próprio. 

10 Quantas vezes já vos disse: Praticai o amor ativo ao próximo, manifestai esta virtude, mas não vos 

vanglorieis dela, pois então não será mais misericórdia e estareis enganando-vos a vós mesmos! 

11 Discípulos: Se você não quer cometer erros ou erros, examine suas ações à luz da sua consciência. 

E se houver alguma coisa que a turve, examinem-se minuciosamente e descobrirão a mancha para que a 

possam corrigir. Há um espelho dentro de vocês, no qual podem olhar para si mesmos e ver se são puros 

ou não. 

12 O espiritualista deve ser reconhecido por seus atos, os quais, para serem puros, devem ser 

ditados pela consciência. Quem agir desta maneira sentirá que tem razão em se chamar meu discípulo. 
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13 Quem me poderia enganar? ─ Ninguém. Julgo-te não pelo que fazes, mas pela intenção com que 

o fazes. Eu estou na sua consciência e além dela. Como você pode acreditar que não posso conhecer seus 

atos e seus motivos? 

14 Preparai-vos para a batalha para que o meu Trabalho não seja atacado por causa das vossas más 

obras. Pois em muitos casos o reconhecimento ou não reconhecimento do meu Trabalho pela 

humanidade dependerá de vocês. 

15 Mas o que pode anular o meu trabalho, uma vez que é a própria verdade, uma vez que é pureza 

imaculada? Você, no entanto, perderia muito bem as oportunidades de adquirir mérito e elevar a alma. 

16 Se alguém não conhece a minha verdade, é porque não se preocupou com ela, e bebeu desta 

fonte que jorra a sua água cristalina para todos os lábios sedentos de amor. 

17 A verdade que revelei aos patriarcas, aos profetas e aos justos é a mesma que vos estou 

revelando hoje. Pois a Minha Doutrina, que recebestes hoje, é a Lei de todos os tempos, com a qual vos 

mostrei o caminho para ascenderdes, a fim de que possais continuar a vossa jornada de vida até à meta. 

Nos Meus Ensinamentos nunca vos contei nada que não tenha uma explicação verdadeira. Mas se você 

der explicações diferentes e complicadas, se alterar o Meu ensinamento ou der uma interpretação 

errônea para aqueles que precisam de uma explicação, você irá colher uma má colheita. 

18 Preste atenção em como você passa e como você fala. Entenda que você é responsável por um 

presente muito grande. 

19 Eu sou o dono da semente, vocês são os operários. Se alguém for preguiçoso e não cumprir sua 

tarefa ─ se alguém se desviar do caminho, não me culpe quem o chama a todos os lugares. Perceba que 

aquele que quer ganhar a sua salvação deve fazer um certo esforço. 

20 Eis que me dirijo aos vossos corações para que vocês, sentindo-Me, possam dizer: "Mestre, eu 

vou segui-lo." 

21 Ouçam com atenção: em todos os momentos o Pai deu a conhecer o seu amor à humanidade 

através de mensagens aos seus mensageiros. Este amor que você está tentando entender e sentir até 

este momento é o próprio amor que sempre o acariciou. 

22 Quero que vocês se encham desta luz, pois sem amor não Me alcançarão. Sem este poder, não 

podes agarrar a Minha glória. 

23 Minha Palavra toca as cordas mais ternas do vosso coração, para que possais despertar para o 

amor e compreender que, se viverdes apenas para ganhar as riquezas do mundo e não tiverdes espaço 

nem tempo para o coração e a alma desenvolverem as suas faculdades, elas não se desdobrarão no seu 

caminho de desenvolvimento. 

24 Que o vosso coração não se envaidece, pois ele simboliza o fogo da eternidade d'Aquele de quem 

todas as coisas saíram e onde todas as coisas são reavivadas. 

25 O espírito usa o coração para amar por meio do corpo. Se você ama apenas de acordo com a lei 

da matéria, seu amor será transitório porque é limitado. Mas se você ama espiritualmente, esse 

sentimento é como o do Pai, que é eterno, perfeito e imutável. 

26 Toda a vida e todas as coisas criadas estão relacionadas com o Espírito porque ele possui a vida 

eterna. Não vos limiteis, amai-vos a Mim e amai-vos a vós mesmos porque possuís aquela centelha de 

Deus do "ser" que não conhece limites no amor, que é o próprio Deus. 

27 Entenda que tudo o que existe está lá para você, assim como tudo é, de acordo com seu destino, 

um tributo incessante e uma homenagem ao Criador. 

28 De todos os seres recebo seus frutos, mas tudo recebe de Mim a força que dá vida. 

29 Explico-vos todos estes ensinamentos para que a vossa alma não seja mais prisioneira dos vossos 

sentidos ─ para que, quando partirdes para difundir os meus ensinamentos, possais fazer saber que a 

alma, como todas as coisas criadas, está sujeita à lei da evolução. 

30 "Desenvolvimento" ─ uma palavra que estará nos lábios das pessoas quando lidarem com a alma; 

pois significa progresso, ascensão, transformação e perfeição. 
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31 Quando será que o homem finalmente estará livre de preconceitos, para que não se volte mais 

para as formas, nem veja tudo o que o rodeia maior do que ele mesmo? Então, quando ele alcançar a 

liberdade de espírito. 

32 Agora você pode bem entender que quando eu sempre me fiz conhecido pelos homens em 

sabedoria, foi para libertar as almas aprisionadas por mentes limitadas. 

33 Ainda há pessoas com mentes limitadas e sem inspiração neste tempo. Embora as pessoas já 

devam ter uma mente brilhante e desperta devido ao seu desenvolvimento, muitos ainda pensam e 

vivem como nas eras primitivas. 

Outros fizeram grandes progressos na ciência, mas ao fazê-lo se cortaram em sua vaidade e egoísmo, 

acreditando que alcançaram o auge do conhecimento. Mas eles pararam no caminho para o seu 

progresso espiritual. 

34 A vocês que me ouviram neste tempo e ouviram a palavra "espírito" constantemente repetida 

em Meu ensinamento, digo que a grandeza e a luz que esta palavra contém abalará esta humanidade 

uma vez que a entenda. 

35 Continuem a fazer-se dignos desta graça através da humildade corretamente compreendida. 

"Humildade não significa pobreza, nem pobreza material. 

36 Mantende a força moral, porque vos fortalecestes como aço na bigorna através dos sofrimentos 

desta vida. 

37 Vejo que estás a concordar com o teu destino. Se o seu passado foi doloroso, não olhe mais para 

ele. Esquece isso e vive pacificamente no presente. Não temam o futuro, pois "amanhã" sou eu. 

38 Todas as minhas profecias se realizarão e esta vossa pequena nação será considerada pela 

humanidade como a "Terra da Promessa". Vou fazer com que os corações sintam paz nela e as almas 

sejam iluminadas. Altos governantes de outras nações virão a ela e serão inspirados em seu seio para 

governar com amor. 

39 As "tribos perdidas de Israel" virão para se reunir nesta terra preparada pela minha misericórdia e 

sentir a minha paz. 

40 Você deve estar preparado, pois os seus semelhantes se voltarão para você. Você não sabe como 

ou quando, mas minha palavra se tornará realidade. 

41 Portanto, peço-vos que vos unais para que os vossos semelhantes sintam que chegaram ao seio 

do povo do Senhor, onde receberão o que o Meu 
O Will está. 

42 Eu o faço saber com antecedência de todos os eventos do futuro. Quanto a essas "tribos", eu lhes 

digo que, movidos pela Minha sabedoria, eles virão para receber a herança que vocês receberam. Eles 

não virão por acaso; mas é necessário que vocês estejam unidos para que possam ver a Minha palavra 

cumprida. 

43 Na Segunda Era, quando o Imperador governou a Palestina, ela foi dividida entre si. O povo de 

Israel era escravo dos pagãos, e sobre os seus ombros sentiam o peso do jugo da tirania. 

44 Foi precisamente nessa altura que o Filho de Deus veio ter com o povo. 

45 Quanta dor havia naquele povo, e quão grande era o egoísmo do povo! Mas a minha palavra foi 

ouvida, e foi como um bálsamo em todas as feridas daquele povo deserdado. Saciei-lhes a sede de amor, 

e por isso aqueles que creram em Mim disseram: "Só o Nazareno sabe amar". E mesmo assim fui mal 

julgado. 

Quando o povo me fez oferecer o sacrifício, perguntaram-me: "Jesus, onde estão aqueles que te 

seguiram?" Naquele momento eu olhei para Jerusalém e disse: "Ainda não é hora de a semente 

germinar. Mas chegará o momento, e a humanidade conhecerá então o fruto." E verdadeiramente ─ 

depois da minha partida ─ os meus discípulos partiram e tornaram a minha palavra conhecida. 

46 Agora eu digo-te: No ano de 1950, aqueles que não obedecerem à Minha palavra aparecerão e 

Me farão sofrer novamente a morte sacrificial que é a desobediência e a discórdia entre vós. Então direi, 
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como fiz então: "Pus a Minha semente nestes corações, e ela florescerá, e do seu fruto comerão as 

nações que conhecerão a Minha Palavra registrada nas Escrituras". 

47 Este legado é destinado a ti. Lembre-se que você deve sempre semear o bem no seu caminho. 

48 Aproximam-se os dias em que o mundo cristão se concentra em recordar o drama que ocorreu 

no Gólgota há cerca de dois mil anos. Então alguns refletem para descobrir se as ações de suas vidas 

estão em harmonia com sua consciência, ou se foram fracas diante da tentação. 

49 Mas este povo, que me ouve atualmente, sente que não tem necessidade de contemplar a 

imagem do Crucificado, porque compreende que aquele Sangue derramado no Calvário ainda é eficaz no 

coração dos homens. Pois foi "regado" para lhe mostrar como cumprir uma missão. 

As pessoas espiritualistas não precisam reviver esse drama; elas aprenderam a subir espiritualmente 

até sentirem e contemplarem as glórias que existem no espírito. Quem gosta de 

Tomé duvidou, deixei-o pôr os dedos na ferida de Jesus e ver o Meu Sangue, ainda fresco e que, como 

fonte inesgotável, continua a derramar em amor e força em cada alma. 

50 Eu lhe disse que estou tão perto de você que sei até o mais secreto dos seus pensamentos, que 

estou em todos os lugares que você está, porque sou onipresente. Eu sou a luz que ilumina sua mente 

através de inspirações ou idéias luminosas. 

51 Eu estou em vós, pois sou o Espírito que vos anima, a consciência que vos julga. Estou nos vossos 

sentidos e no vosso corpo, pois estou em toda a criação. 

52 Sintam-Me cada vez mais dentro de vós e em tudo o que vos rodeia, para que, quando chegar o 

momento de deixar este mundo, possais entrar plenamente na Vida Espiritual, e não haja perturbação na 

vossa alma pelas impressões que o mundo dos sentidos possa deixar para trás; e possais aproximar-vos 

de Mim mais um passo, que é a fonte da pureza infinita da qual bebereis eternamente. 

53 Você não sabe quanto tempo lhe resta para dar este passo. Por isso, observe, pois a tentação 

tentará fazer você tropeçar. Estou a preparar-vos e prometo-vos que a minha misericórdia estará pronta 

para vos resgatar da tempestade. Eu lhe oferecerei Minha ajuda quando você estiver em perigo de cair, 

pois para Mim não há um que valha mais, nem outro que valha menos. Eu sou o Pai, e sempre que vieres 

a Mim arrependido, eu te receberei e te darei a tua recompensa de acordo com os teus méritos. 

54 Reflictam e examinem as vossas vidas. Deixa que a luz do teu espírito te ilumine. Vou fazer-te ver 

o teu progresso espiritual. 

55 Interprete minha palavra corretamente, sabendo que não é a sua forma que deve ser sondada, 

mas o significado que ela contém e o objetivo para o qual ela aponta. Os portadores da minha voz 

podem cometer erros, mas o que vem de Deus é puro e não pode ser manchado. 

56 Eu dei-vos uma semente da qual ireis colher uma rica colheita. Toma-me como exemplo e 

espalha amor e misericórdia entre os teus semelhantes no caminho da vida. Então a humanidade 

reconhecerá a fé e a força que você alcançou. 

57 Tente entender o significado do Meu Trabalho como compreendido e interpretado por aqueles 

que Me seguiram até o fim. 

58 Quando tiveres preparado o teu coração como um santuário onde esperas a visita do teu Pai para 

que ele sinta nele o calor do teu amor, então poderás verdadeiramente dizer que "a cotovia" tem estado 

contigo. Homens, mulheres e crianças rodeiam-me, e todos são como os filhotes na árvore da vida. 

59 Vagueaste incessantemente, procurando dentro da terra as raízes de certas árvores para julgar os 

seus frutos, e muitas vezes, nessas raízes, descobriste o verme roedor. Então você Me procurou nas 

montanhas e nos vales ─ com a esperança de ouvir uma voz paternal ou pelo menos amistosa que te 

livraria da incerteza e te conduziria no caminho da verdade. Agora que você ouve Minha Palavra, você 

Me agradece por ter concedido a você ouvir Meu ensinamento, que o prepara para uma comunicação 

espiritual mais perfeita do que aquela que você tem no momento. 

Hoje tenho de limitar a minha luz para ser compreendido por vocês. Mas chegará o momento em que 

a tua alma e a tua mente serão capazes de suportar directamente a Minha sabedoria. Hoje, um pouco de 

luz e paz no coração é suficiente para muitos ─ uma carícia para as crianças, o olhar amoroso dos seus 
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filhos para os idosos cansados; pois através disso eles sentem um raio de luz no seu coração cansado e 

dolorido. Mas depois tudo se lançará em desejo de uma luz que ilumine o seu caminho na vida. 

60 Se você perguntasse a muitos dos meus filhos neste momento se eles tinham o desejo de ouvir os 

meus ensinamentos, eles responderiam que são indignos disso. Mas digo-vos que nenhum dos meus 

filhos é indigno de me ouvir. Todos precisam da Minha palavra: os justos para se refrescarem ao ouvir o 

seu Deus; os ignorantes para aprender e alcançar o desenvolvimento das suas almas através dos 

ensinamentos do Mestre; os pecadores para se renovarem através do seu arrependimento quando 

escutam o Pai. 

61 Uma voz vem a Mim e diz-me: "Vem e vê como estou fraco na terra, como a minha alma está 

manchada". Eu sei que Tu me amas e me podes perdoar, que Tu és um guia na minha escuridão e um 

ajudante na minha solidão. Vem em meu auxílio, pois nos julgamentos desta hora sinto a dor da agonia 

da morte". 

62 Quem fala comigo desta maneira? Quem deixa que as suas chamadas me alcancem desta forma 

no desejo de misericórdia? É um coração? Não, gente, é a humanidade que não esqueceu que eu sou 

Amor. Ela reconhece a sua vergonha e pede a redenção. 

63 Eu chorei pela sua partida do momento em que você deixou a casa espiritual para ir à Terra. 

Desde então, têm sido minhas lágrimas e meu sangue que perdoaram seus pecados, e minha voz amável 

e calma tem lhe aconselhado constantemente em sua jornada pela vida. A minha sombra tem-te seguido 

em todos os teus caminhos. Eu é que senti a tua falta na realidade, não tu. Pois quando você saiu, você 

se sentiu forte e acreditou que não precisava mais da minha ajuda. O teu caminho foi o do livre arbítrio, 

os teus sentidos expandiram-se para respirar e tocar em tudo o que te rodeava, e tiveste de cair muito 

baixo para voltares os teus olhos novamente para Mim. 

Mesmo assim lembraste-te que tinhas um Pai em cuja mesa te sentaste. Então chamaste o teu 

Senhor, mas eu já te tinha chamado antes e não tinha ouvido a tua chamada. 

Presença na minha mesa. Eu o tinha procurado como um pai que viu seu filho ir embora como um 

pequeno, com inocência no coração e sem conhecimento do caminho. 

64 Se você sondar Minha Palavra, você entenderá que a intenção do Pai quando Ele o enviou ao 

mundo para caminhar por seus caminhos cheios de perigos e tentações não era que você se perdesse 

neles. Pois foram concebidas com antecedência para que recebesses as lições necessárias para o 

desenvolvimento da alma, para te dar a experiência que te faltava e, finalmente, para te fazer regressar a 

Mim cheio de luz. 

Quando o teu espírito saiu de Mim, foi como uma centelha que os ventos tiveram de transformar em 

chama, para que, quando voltasses para Mim, a tua luz se tornasse uma só com a da Divindade. 
65 Eu falo contigo do cume da nova montanha. Aí vos espero, e digo-vos sinceramente: No dia da 

sua chegada haverá um banquete neste reino. Você virá pelo caminho da dor e assim purgará suas 

transgressões ─ um caminho que eu não tracei antes, mas que o homem criou. Tu também me deixaste 

percorrer este caminho. Mas desde então, o caminho do sacrifício e da dor tem sido glorificado através 

do Meu Sangue. 

66 Ouve o som da minha voz no infinito enquanto ouves o som de uma campainha. 

67 Lembrai-vos que é tempo de julgar, porque em verdade vos digo que toda ofensa será expiada. A 

própria terra vai chamar a atenção para o mau uso que o homem fez dela e dos seus reinos da natureza. 

Tudo o que foi destruído vos chamará à responsabilidade e assim fará as pessoas perceberem que foram 

criadas pelo Criador com intenções de amor, e que a própria Vontade que as poderia destruir cuida 

delas, as protege e as abençoa. 

68 Pode uma alma sair calmamente deste planeta quando aquilo que profanou e destruiu a chama à 

responsabilidade? Estes são os que tiveram de criar um mundo em que o remorso, o materialismo e as 

consequências de uma vida de desobediência à minha lei são como nuvens escuras de névoa em que 

vagueiam de dor até que se torne luz dentro deles, para que possam começar a restaurar tudo o que 

destruíram. 
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69 Para ajudá-los, eu lhes digo: Eis aqui, mais uma vez, o Mestre entre os seus discípulos. 

70 Hoje venho para acender a fé naqueles que estão desanimados por um curto período. 

71 Se eu vim até ti, também virei a todos aqueles que se levantarem para mim. Meu amor, minha luz 

é para todos. 

72 Quando a manifestação do Senhor se dá entre os seus discípulos, vós sentis um prazer infinito na 

vossa alma, e mesmo que a minha manifestação seja curta, vós vos mostrais satisfeitos. 

73 Quero que sintas aquela paz e alegria que experimentas quando Me ouves e quando Me procuras 

em oração, para que sempre que atingires aquela elevação interior, os teus pensamentos sejam como 

um orvalho fecundo que desce sobre os campos estéreis. 

74 Enquanto o mundo está em tumulto, a sombra do caos se instala sobre as nações e a guerra 

sacode a humanidade, ouço aqueles que dizem: "Se nada é impossível para Deus ─, por que Ele não pára 

a guerra e cria um novo mundo cheio de paz"? Mas digo-vos que, tal como há guerra no homem, 

também há paz nele. Cada homem possui uma consciência severa e sábia, e através dela é capaz de 

escolher o caminho que lhe é útil. 

75 Já começou uma nova batalha no mundo. Nações inteiras estão lutando com o objetivo de 

derrotar seus inimigos. Outros lutam pela superioridade para subjugar povos e manter escravos, e outros 

ainda para que sua raça possa provar que é a mais elevada de todas; mas na sua cegueira não 

reconhecem o abismo que a todos espera. 

76 Nesta atmosfera de escuridão e confusão, deixe seus pensamentos penetrarem como um raio de 

luz. Com eles você ajudará os seus semelhantes a pensar claramente nos momentos de provação. Desta 

forma, cumprirás a missão que te ordenei. 

77 Seja forte para controlar suas paixões, então não tome partido de um lado ou do outro. Seu 

coração deve estar inflamado de compaixão e fraternidade por todos e participar interiormente dos 

sofrimentos e das dificuldades que afligem esta humanidade. Desta forma o teu coração baterá em 

uníssono com o meu. 

Todo o bem que fizeres terá a sua recompensa. Ou você não acha que a vinda da paz entre os 

homens seria uma recompensa por suas orações? 

78 Eis que não é um sacrifício que eu te peço. Eu não vos envio a pregar entre as multidões 

libertadas; não vos entrego nas mãos dos pagãos. Agora basta-vos purificar as vossas mentes para que 

com elas ilumineis o caminho dos vossos semelhantes. 

79 Luta, reza, vigia, para que a tentação, que tem o poder de se apresentar a ti envolta nas formas 

mais atraentes, não te distraia das tuas boas intenções e te impeça de cumprir o teu dever. Aprenda a 

lutar com ela e a derrotá-la. Não durma, pois ela vai lutar até ao fim. 

80 Sua luta é maior do que você pode imaginar, porque este adversário é invisível. Pois muitas vezes 

vocês o procuram em muitos lugares e ainda assim o carregam escondido dentro de vocês, em seus 

sentimentos e em suas paixões. Não há melhor arma para esta batalha do que a oração. 

81 O Pai deu-te o seu conselho. Ainda que cada discurso de ensino seja diferente, sua essência, seu 

significado e propósito é o mesmo: dar-te meu amor e mostrar-te o caminho da perfeição que te dará a 

salvação. 

82 Nos dias de lembrança, até o coração mais duro sente a minha presença. No infinito o som do 

sino divino, que anuncia a manifestação deste novo tempo, ressoa incessantemente. Mas quão surdo é o 

coração desta humanidade! 

83 Quando as pessoas despertarem e vierem em desejo pela Minha Palavra, já será tarde demais, 

porque eu não estarei mais lá. Então eles só poderão receber o testemunho da Minha manifestação. 

Muitos reclamarão para si mesmos porque não Me visitaram nos lugares onde Me fiz conhecido e não 

ouviram a Minha voz. 

84 Neste momento, a humanidade está afligida por grandes provações. Em todos os lugares do 

mundo há uma lamentação. A razão disso é que as almas vieram à Terra para colher os frutos do que 

semearam em outros tempos; pois ninguém escapa à Minha justiça. Eu não seria mais perfeito se eu não 
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deixasse isso claro para você, se eu não deixasse você colher o fruto de suas obras. Mas eu também 

equipo as pessoas através da luz desta mensagem. 

A cada ouvido virá a notícia do Meu regresso, dos ensinamentos que deixei para a humanidade. Meus 

discípulos partirão para levar o bálsamo curativo aos doentes, eles serão portadores da cruz para aqueles 

que são pesados pelo peso da sua cruz. Repito-lhe frequentemente estas instruções para que não se 

esqueça delas depois da minha partida. 

85 Observa e reza para que possas ser forte. Mas orai com o espírito para que possais alcançar e 

gozar de perfeita comunhão com o Senhor. Quando vedes que o que recebestes por inspiração nos 

momentos de oração se tornou realidade, esta será a prova de que tivestes um momento de comunhão 

espiritual com o Mestre. 

86 Traz a tua maneira de Me procurar, de rezar, para a perfeição. Lembre-se: quando a Minha 

Palavra não for mais ouvida dentro de suas salas de reunião, os homens das igrejas irão se dispor a 

reconquistar você, eles tentarão reconquistá-lo de volta. Será então capaz de fechar os olhos a esta luz e 

pôr de lado a tarefa que recebeu para se contentar com a execução de um rito? 

87 Não tenha medo quando eu às vezes falo de você ser caluniado e perseguido. Só vos digo que, se 

cumprirdes a minha Lei Divina, e se obedecerdes às leis da Terra, nada tendes a temer. 

88 Provem já agora que não ouviram Jesus falar em vão durante este tempo, que ─ quando vos 

chamei "discípulos" ─ vós sabeis carregar este título com dignidade. Em vista da veracidade e pureza de 

suas ações, os mais teimosos irão se curvar. Então, quando o tempo de conflito entre doutrinas e idéias 

religiosas estiver sobre o mundo, quando os homens se opuserem mais fortemente à proclamação do 

Meu ensinamento espiritual, os milagres que Eu vos concedo serão maiores, e essas provas farão o 

mundo tremer. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 181  
1 Vós, multidões de ouvintes, vinde à luz, fechai os olhos do corpo por alguns momentos e 

contemplai com o espírito o brilho da Minha Presença que vem a vós. É a luz divina do amor e da 

sabedoria que eu quero dar-te como uma peça de vestuário. É a luz que dissipa a escuridão da 

ignorância, do fanatismo e da malícia. 

2 Eu vos dou minha instrução neste dia que consagrais ao descanso físico e aos cuidados da alma. É 

o sétimo dia quando descansas do trabalho da semana, quando colhes o fruto do teu trabalho e recolhes 

forças para continuar a tua jornada. 

3 Tomai este dia como símbolo da sétima etapa da vossa evolução - aquela em que o último selo se 

abrirá, na qual descansareis depois da longa jornada da vida. 

4 Muitos pensam que a minha luz desce apenas nos lugares onde a minha palavra se manifesta; 

mas a verdade é que a minha presença espiritual está com todos. É por isso que chamei à luz que te 

enviei o Raio Universal. Pois ao mesmo tempo em que brilha através dos porta-vozes, todas as criaturas 

o sentem de formas diferentes. Sim, pessoas, como sou onipotente e onipresente, eu me manifesto de 

diversas formas, todas elas espirituais. ─ Quando Me viste como um homem na Segunda Era, foi porque 

procurei alcançar o teu coração. Mas agora você me "vê" vir espiritualmente, porque é a sua alma que eu 

quero iluminar. 

5 "Salvador" que me chamaste, e "Salvador" que continuarás a chamar-me, porque eu te estou a 

afastar dos maus caminhos. 

6 Não amaldiçoe as provas que o afligem a si e a toda a raça humana. Não diga que são castigo, ira 

ou vingança de Deus, pois então blasfema. Eu vos digo que são precisamente estas aflições que 

aproximam a humanidade cada vez mais do porto da salvação. 

7 Chame-lhes justiça, expiação ou lições, e será verdadeiro e correcto. Raiva e vingança são paixões 

humanas, próprias de seres que ainda estão longe da paz de espírito, da harmonia e da perfeição. Não é 

só que deves dar o meu amor por ti, que determina todas as minhas obras, o nome vulgar de "castigo" 

ou o nome indigno de "vingança". 

8 Considerai que vos colocastes voluntariamente em caminhos espinhosos ou em abismos escuros, 

e que não escutastes o meu chamado amoroso nem a voz da vossa consciência, razão pela qual se 

tornou necessário que a dor viesse em vosso auxílio para vos acordar, para vos deter, para vos trazer à 

razão e para vos fazer voltar ao verdadeiro caminho. 

9 Tem sido necessário admitir que a dor está presente nas trevas e que a paz habita na luz, para 

que você possa escolher voluntariamente o estado espiritual ao qual aspira. 

10 Quando vejo que vos permitis ser derrotados pela dor e que, em vez de aprenderdes com ela as 

lições que cada provação contém, estais contentes em chorar, amaldiçoar ou simplesmente esperar pela 

morte como o fim dos vossos sofrimentos, então eu me aproximo de vós para amorosamente dirigir o 

vosso coração, para lhe dar consolo e esperança e fortalecê-lo para que ele possa vencer a si mesmo, a 

sua fraqueza e a sua falta de fé, e possa triunfar sobre as provações; pois nesse triunfo está a paz, a luz e 

a felicidade espiritual, que é a verdadeira felicidade. 

11 Para isto vim, pessoal, para remover a noite interminável que vos cobriu e para vos dar um novo 

dia cheio de esplendor. Minha Palavra realizará o milagre de derreter o gelo do seu coração para que ele 

comece a sentir o espiritual e a bater por tudo o que é bom. A minha palavra abrirá as grades da prisão 

em que a tua alma se viu presa. Mas cabe-lhe a si realizar o outro milagre: alcançar a paz e a ascensão 

através dos méritos das suas obras. 

12 Quão distantes estarão então os caminhos onde você machuca seus pés, deixando um rastro de 

sangue e lágrimas, e onde você bebeu a taça do sofrimento ao máximo! 

13 O meu desejo divino é salvar-vos e conduzir-vos a um mundo de luz, de belezas e de amor, onde 

vibreis alegremente por causa da elevação da alma, da altivez dos sentimentos, do ideal de perfeição. 
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Mas você não reconhece o meu amor paterno neste desejo divino? Sem dúvida, aquele que não entende 

isto deve ser cego. 

14 Alguns dizem que Me compreendem com o seu intelecto, pensando que Me compreendem desta 

forma. Outros, que são ainda mais imaturos e materialistas, querem Me ver em forma humana para 

acreditar em Mim, sem pensar que existe um sentido superior em seu ser através do qual possam Me 

entender, sentir Minha presença e Me contemplar. Mas este sentido só se pode manifestar através da fé 

e da espiritualização. 

15 Quanta alegria é dada ao meu espírito por aqueles discípulos que verdadeiramente lutam pela 

elevação; pois eles, embora insignificantes e insensatos aos olhos do mundo, sabem sentir a minha 

presença nos seus corações, interpretar ou compreender as minhas inspirações, e concordam com o que 

a minha Vontade lhes concede. 

16 Sejam como eles para que todos vocês possam Me sentir e desfrutar dos Meus benefícios, pois 

Eu sou para todos. Eis que, tendo aberto o caminho com o Meu Ensinamento, volto o Meu olhar para 

vós, vós, pequeno número de corações que estais entre os mais jovens, chamados neste tempo a seguir 

o Meu caminho. 

17 Esta Palavra de Luz que vos dou é o pão espiritual com o qual vos alimento na Terceira Era. Todos 

os meus filhos, nas suas convicções de fé, anseiam por isto. 

Alimentos ─ alguns na sua forma exterior, e outros no seu significado. Eu recebo tudo com amor e 

concedo a minha graça a todos. 

18 Eu disse aos meus apóstolos durante a Ceia do Senhor: "Tomai o pão, é o meu corpo". Tomai o 

vinho, que é o meu sangue, e depois da minha partida recordareis esta instrução". 

19 Agora eu digo-te: Acredite na minha palavra, que é vida eterna, e preserve o seu significado. 

Lembrem-se disso depois de 1950, quando não for mais ouvido, e alimentem-se com ele. Assim como os 

meus discípulos souberam pôr a sua vida em ordem através dos meus ensinamentos e espalhá-la 

humildemente, assim também vós deveis ser, para que possais levar este pão da alma a todos os que 

têm fome. Porque está escrito que a minha palavra não passará e será ouvida em toda a humanidade. 

20 Eu vos disse: ouvi a minha palavra e encontrareis na sua essência o pão da graça de Deus. Eu vos 

disse: Desejai o amor do Pai, porque o que é necessário para a vossa vida na Terra vos será dado em cima 

dela. 

21 Com respeito a esta semente terás que responder a Mim, uma vez que Eu a confiei a ti em todo o 

momento. Quem pode dizer de si mesmo que cumpriu sua tarefa e que está livre de toda mancha? 

22 Praticar a caridade é a tarefa mais elevada do seu destino. Espalhe-o em obras, em palavras e até 

em pensamentos, pois um pensamento enviado com amor traz conforto aos seus semelhantes. 

23 Quero que aprendas a perdoar. Convido-te a pegar na Minha cruz de amor e a seguir-Me. Eu 

ouço e recebo aquele que interiormente me diz: "Senhor, eu seguirei os teus passos". 

24 Mas, ao mesmo tempo, pergunto-lhe: Quem vai ser quem me trai nesta terceira vez? Revistem-se 

e responder-me-ão quando chegar o momento. 

25 Quem não obedecer à Minha Lei, quem Me negar, quem profanar ou profanar de alguma forma o 

Meu trabalho, será aquele que Me abandona para a máfia, que grita através das suas obras: "Crucifica-o! 

Pois a sua maneira de agir levará os homens a perguntar: "São estes os discípulos do Mestre? 

Foram estes os que ouviram a sua palavra?" 

26 Amai o povo, não façais conhecer as vossas boas obras, que serão suficientes para serem os 

apóstolos da Terceira Era. 

27 Hoje estou diante do mundo, presente com os homens, e digo a eles: De que me acusa? Eu disse 

a verdade, aconselhei o bem, cumpri a minha promessa de voltar. Não nego o que te disse no Segundo 

porque sou um modelo de veracidade. Eu continuo a carregar a pesada cruz, e é o homem que me faz 

mal ao corpo. 
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28 Lembre-se que naquela época o Filho de Deus se aproximou do povo e eles não O entendiam. 

Mas hoje podes finalmente compreender-me. 

29 Ainda estou crucificado, pois estou cortado em pedaços na forma de cada um de vocês. Diz-me: 

não posso sentir a tua própria dor? Então porque não me sentes? 

30 Vou ser sacrificado novamente. Quais vão me crucificar neste tempo? Quais vão gritar para mim: 

"Vá em frente, continue com isso! 
31 O meu olhar é penetrante e ao mesmo tempo amoroso. Quando uma lágrima vem dela, ela não 

cai no chão, mas penetra nas vossas almas. Eu estarei sempre contigo. O mundo ainda precisa de mim. 

32 Chegará o momento em que a fraternidade será sentida entre vós quando entrardes no santuário 

dos meus pensamentos. 

33 De onde eu venho e para onde eu vou, você não pode ir no momento. Mas chegará o dia em que 

você entrará em Minha presença e Me reconhecerá através desta Palavra. Você verá então o 

Conquistador da morte que lhe deu a vida eterna através do Seu sacrifício. Pois eu sou a Ressurreição e a 

Vida, eu sou o Consolo que procura toda alma aflita para lhe dar paz. 

34 Esta luz que eu estou brilhando sobre vocês neste momento é para ser paz e moralidade nas 

gerações vindouras. 

35 Na verdade, volto a dizer-vos, eu sofro em todos os que sofrem. A fome e a sede de amor dos 

homens é também a fome e a sede do Meu Espírito. Neles eu sofro, e neles sou trespassado. Mas o Meu 

Amor diz-vos: discípulos, sede firmes, porque hipócritas, fariseus e pagãos se aproximarão de vós e vos 

perguntarão se Me reconheceis e se Me amais. Com estas perguntas você terá medo, e se for fraco, dirá 

como aquele apóstolo: "Eu nunca conheci aquele galileu". 

36 Não se esqueça que a sua recompensa não está neste mundo. Se te deves magoar por mim, não 

desesperes. Perdoem e amem, sejam meus discípulos. 

37 Não faça o sinal da cruz externamente, pois eu mesmo estou pendurado na cruz em você. 

38 Far-me-ei sentir na consciência de todos aqueles que celebram a Minha Paixão Divina com 

celebrações pagãs e mundanas, e farei com que sintam contrição e com que o seu coração vibre e chore. 

Aceitarei o arrependimento deles, pois nunca será tarde demais para lhes abrir os olhos para a verdade. 

39 Limpai-vos do pecado e amai-vos uns aos outros, para que tireis o corpo de Jesus da cruz e o 

vosso coração seja o seu pano de enterro. 

40 Conheça o cumprimento da Minha promessa: o "templo" foi destruído e eu o reconstruí em três 

dias. O santuário espiritual em que o Senhor habita agora foi construído. 

41 Encontrei uma mulher piedosa, e quando a vi a chorar, perguntei-lhe: "Porque estás a chorar?" E 

ela respondeu, como naqueles dias, "Estou chorando porque o Mestre desapareceu". Eu fui em busca do 

Seu corpo; mas Ele não está lá". Então eu disse-lhe: "Olha para cima e sabe que o Mestre está contigo." 

42 "Ide e dizei a vossos irmãos e irmãs que se reúnam porque o Mestre os surpreenderá e que eu 

mostrarei a vida eterna àquele que é capaz de Me sentir por causa de sua fé". 

43 Amados discípulos, vós me olhais atualmente com o olhar de vossa fé, pois eu tomei forma na 

essência desta Palavra, na inspiração do homem. Mas também descubro que Thomas que colocou os 

dedos nas Minhas feridas para poder acreditar. Hoje não podes tocar no meu corpo porque eu sou 

intocável. Não é mais o momento em que você pode me tocar. 

44 Eu vim até vós em espírito, e chegará o momento em que abraçareis os meus ensinamentos com 

o coração e com o espírito. Eu, o conquistador da matéria, da tentação e da morte, penetrei nas cavernas 

das trevas e trouxe luz às almas daqueles que habitaram este mundo e passaram para a outra vida. 

Encadeado em cadeias de remorso e auto-acusação, eu os fiz ver a luz da Minha glória e os libertei. Pois 

embora eu habite na luz, eu também desço aos abismos onde as almas se purificam, porque eu sou a 

ressurreição para todos. 

45 Sejam testemunhas fiéis destas manifestações. Sinta-os e lembre-se deles com devoção para que 

possa plantar as suas sementes em solo fértil. 
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46 Em verdade vos digo que esta geração não falecerá sem que os meus ensinamentos sejam dados 

a conhecer. 

47 Serás mal julgado e repreendido; mas eu te digo: Não tema o ridículo, nem mesmo a morte do 

corpo. Ninguém será capaz de te matar, pois estou contigo. 

Depois deste confronto, o mundo conhecerá a alegria espiritual da comunhão com o Pai. A paz 

chegará às nações porque, na sua mudança de coração, seguirão as minhas instruções. Sede discípulos 

fiéis, lembrai-vos de que vos dei tempo e oportunidades suficientes para conhecerdes o mundo. O que 

você pode esperar disso? 

48 Se você é fraco em termos materiais, você é forte em espírito. Você entendeu o sentido da vida 

humana, e agora está tentando entender o sentido da vida espiritual. Quem entre vós não sentiu dentro 

de si os dons que eu lhe dei? Tende fé em Mim, para que possais penetrar no invisível e fortalecer-vos, 

pois ainda deveis lutar convosco mesmos. 

49 Eu criei-te para uma nova vida, pois estavas morto. Eu te abri a minha glória, eu adornei a tua 

alma com a luz da minha Palavra. Guarda esta graça e sente que a verdadeira vida está a chegar até ti. 

50 Agora perdoa e ama aqueles que te possam ter ofendido, e pensa que a ofensa não foi para ti, 

mas para Mim, que estou em cada um dos Meus filhos. Se eu perdoo tudo ─ então por que você não 

pode perdoar? Por causa do egoísmo e da vaidade da carne! Mas para onde vai a tua carne? Onde ela se 

funde com os elementos a partir dos quais foi formada, enquanto a alma sobreviverá para responder por 

todos os seus atos cometidos por meio de sua concha corpórea, enquanto a luz infinita do Criador a 

espera para fundir-se com a criança num abraço de amor. 

51 Quem não gostaria de ser digno dessa recompensa naquele momento? 

52 discípulos, quero que sintam neste tempo a alegria vivida por aqueles que Me viram subir ao céu. 

A minha manifestação perante os discípulos foi para cumprir a promessa que lhes fiz no dia anterior à 

morte sacrificial. 

Ensinei-lhes então sobre a vida da alma e o que significa a morte corporal. Eles não entenderam e por 

isso tive que anunciar-lhes que eu voltaria como ser espiritual para confirmar tudo o que lhes tinha dito. 

Então, quando eu estava entre os discípulos ─ já como um Ser Espírito ─ e um deles colocou seus dedos 

em Minhas feridas frescas, eu lhes disse: "Eu estarei sempre com vocês e virei como a luz do Espírito 

Santo". 

Quando aqueles que tinham a intenção de encostar a cabeça no peito do Mestre, a forma de Jesus 

desapareceu porque a prova que eu lhes havia dado da Minha verdade era suficiente. Eu prometi voltar 

ao povo "na nuvem", e esses discípulos também testemunharam o cumprimento da Minha Palavra a 

partir do seu lar espiritual, e vocês viram essa promessa se tornar realidade no seu mundo. Esta é a 

ressurreição que vos revelei neste tempo. 

53 Eu deixo-te a minha paz. Mantenha meu ensinamento e deixe-o guiá-lo para que você não se 

perca nas sombras escuras. Depois de 1950, vocês entrarão no santuário da minha inspiração divina, 

para que possam se lançar a ensinar esta Boa Nova, como fizeram seus irmãos, meus apóstolos, na 

Segunda Era. Você verá o meu puro ensino florescer, livre de ritos, tradições e vaidades. Porque não 

tenho desejo de igrejas materiais, mas do coração de meus filhos, de transformá-lo em um verdadeiro 

santuário onde habita o amor de Jeová. 

54 O que me traz à frente neste dia? Porque choras quando te dei a Minha paz e te fiz sentir o Meu 

amor e a Minha ternura? ─ Você está em silêncio em resposta à minha pergunta. Eu te enchi de graça, 

mas você sente que não soube como usá-la. É por isso que há dor nos vossos corações. Mas o que é que 

o impede de cumprir a sua missão? 

O mundo que vocês habitam é uma pedra de toque, e quanto mais vocês se purificarem, mais livres 

vocês se sentirão. Suas dívidas passadas não mais pesarão sobre sua alma e você será capaz de 

desenvolver sua alma para cima. 

Não tenha medo da pobreza. Quando o mundo te rouba os teus bens, quando exige os teus bens, 

desiste deles e não terás perdido nada. Teme aquele que te quer roubar a paz ─ aquele que tenta 
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extinguir a tua fé. Pois estes bens não são apenas o vosso tesouro, mas também pertencem àqueles que 

vos foram confiados. É o meio pelo qual vos darei a salvação, juntamente com o daqueles que confiei aos 

vossos cuidados. 

55 A Mim vem a intercessão de Maria, a Mãe amorosa e abnegada, e o Pastor Elias põe o povo sobre 

o Meu coração. Ternura divina, o Pastor e os seus anjos da guarda suplicam incessantemente por si. Mas 

eu, o Pai, conheço e sinto a tua dor, e a Minha misericórdia está contigo. Torne-se inteiro, povo, e salve a 

humanidade. Eu vos mostrei o caminho, e se quereis paz, sede pessoas de boa vontade, bani o egoísmo e 

dai do que há no vosso coração. 

Hoje vocês não se amam em espírito, mas chegará o tempo em que verão em cada ser humano uma 

encarnação de Mim, uma imagem da Minha Divindade, e esse amor dissipará a dor. 

56 Entendam que todos vocês pertencem a Mim. O preço da vossa salvação é o exemplo marcado 

com o Meu Sangue, a Minha morte sacrificial de amor, e é necessário que percebais que venho por vossa 

alma para levá-la até as portas da "Terra Prometida". 

Minha Palavra não vos deixará antes da hora marcada, e depois, quando vocês tiverem se equipado, a 

Boa Nova será conhecida através de vocês e através dos meus mensageiros em várias nações. A minha 

palavra será explorada e eventualmente estudada e compreendida. Por volta do ano 2000, as faculdades 

espirituais da humanidade começarão a se manifestar, dando testemunho da minha Palavra. 

57 Preparem-se e, em pouco tempo, perceberão seus dons espirituais. Todos vocês tiveram uma 

herança desde o momento da vossa criação. Portanto, todos vocês podem tornar-se activos e ser os 

meus "trabalhadores". 

58 Os campos estão preparados e aguardam a semente e os cuidados. Não se atrasem, comecem a 

cumprir a vossa missão. O tempo é favorável e a vossa oração e actividade na lei encherá as vossas almas 

de paz. 

59 Apenas alguns momentos se passaram desde que você, concentrado em seu espírito, se lembrou 

da hora em que viu o Filho de Deus crucificado. 

60 Vim dizer-vos que o pouco tempo que passou desde então tem sido benéfico para a humanidade. 

Vim para dar testemunho do Meu amor e estarei muito perto de vós para me fazer conhecer a cada 

espírito, a cada coração e a toda a carne, pois é a era da luz, o tempo do Espírito Santo. 

61 Pegue os meus ensinamentos como medida de comparação e ponha-os em prática. Mas não 

pense que isto significa um sacrifício para si. Se assim fosse, isso indicaria que a sua alma não se 

preparou e, portanto, não experimenta a felicidade. 

62 Se você quer seguir Jesus, você deve sofrer. Mas no fundo dessa dor estará a felicidade do 

sofrimento pelo bem do seu próximo. Agora o vosso sacrifício não será de sangue, porque os tempos 

mudaram e a humanidade evoluiu; será de amor. 

63 A tua alma está a arrastar laboriosamente atrás dela uma corrente criada pelas vidas que te dei 

como oportunidades para a tua perfeição e que tu não usaste. Cada existência forma um elo na cadeia. 

Mas se você dirigir sua vida de acordo com meus ensinamentos, se cumprir a Lei, você não virá mais a 

este mundo para sofrer. 

64 Se você deixar o tempo passar sem estudar minha Palavra, eu, que sou tempo, o surpreenderei. 

Estude para que você possa ocupar seu lugar em Meu Trabalho. 

65 Quero que a falta de compreensão e as diferentes opiniões sobre a minha divindade acabem. 

Entendam que todos vocês emergiram de um só Deus. 

66 Continuo a mostrar-vos o único caminho que leva ao meu peito. É largo, é áspero, há um rasto de 

sangue nele. Mas no final da jornada da vida você encontrará flores de deliciosas fragrâncias e frutas de 

bom gosto. 

67 Alguns de vocês estão de luto pelo momento em que tiveram felicidade e paz. Eu digo-te: não 

suspires. Trouxe-vos de novo felicidade e paz, e estes dons de graça duram para a eternidade. 

68 Quando eu vos digo: "Pedi, e vos será dado", vós Me pedis coisas terrenas. Mas verdadeiramente 

─, quão pouco você me pede! Pede-me, acima de tudo, tudo o que é para o bem da tua alma. Não 
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recolham tesouros na terra, pois aqui há ladrões! Recolhei tesouros no reino do Pai, pois ali a vossa 

riqueza estará a salvo, e servirá a felicidade e a paz da vossa alma. 

69 Os tesouros da terra são as riquezas, o poder e os títulos da falsa grandeza. Os tesouros do 

espírito são as boas obras. 

70 Eu não nego o conhecimento e a ciência que os homens alcançaram. Pelo contrário, eu ilumino 

sua faculdade de conhecimento para que suas obras tenham um objetivo nobre e elevado. Pois então 

eles certamente alcançarão a verdadeira grandeza. 

71 Na Segunda Era eu mostrei ao mundo o que o homem é capaz de fazer por meio da fé. Eu criei 

aquele que estava morto, dei vista aos cegos, limpei o leproso, fiz o coxo andar. 

72 Eu abençoo a ciência do homem que curou e salvou da morte aquele que estava à beira da 

sepultura. 

73 Agora vim mostrar-vos mais uma vez a Minha sabedoria, que está acima de todas as ciências, e 

digo-vos: O mundo conhecerá o Consolador da Terceira Era. Mas enquanto sabeis que estou mais uma 

vez com homens, eles ainda Me esperam, embora a Minha partida já esteja próxima. 

74 Em Minha Palavra da Segunda Era eu lhes digo que irei até vocês de novo, que Meus hospedeiros 

espirituais descerão comigo. Mas a humanidade não entendeu e interpretou corretamente o significado 

da Minha Palavra. 

Portanto, toda comunidade religiosa Me espera no meio deles, por isso esperam Me contemplar com 

seus olhos mortais; mas aqueles que agora Me esperam desse modo são os mesmos que um dia 

negaram que Jesus era o Messias e O consideraram um sonhador. 

75 Enquanto você tiver fé, você verá seu caminho iluminado. 

76 Eu vim desta vez para construir o meu templo. Eu reconstruirei o templo do teu coração, que 

destruíste, em "três dias". 

77 Todos vós mantendes a vossa armadura e é assim que vos mostrais a Mim. Sempre que você 

abriu o seu coração para receber a Minha Palavra, você sentiu paz. Quem entre vós que Me procurou 

com amor não teve um diálogo comigo? Mas se você alcançou essa misericórdia ─, por que não a ensina 

aos seus semelhantes? Se você encontra a vida na atividade do amor, ame de forma altruísta. Se o 

cumprimento dos deveres o enche de saúde, trabalhe incansavelmente. 

78 Quero encontrar-te digno de Mim. Quero ver a paz em vossas casas e ver cada um de vocês 

cultivando e promovendo o bem, para que possam viver comigo e tornar-se um com seus irmãos e irmãs. 

(Parábola) 

79 Era uma vez um humilde mestre que instruía os seus discípulos. Entre eles havia corações cheios 

de fé, ansiosos por partir para o cumprimento de sua missão. Pouco tempo depois de terem recebido os 

ensinamentos do Mestre, perguntaram-lhe: "Tu que és sábio e ensinas amor puro e a libertação da alma 

─ diz-nos: Quando poderemos sair para ensinar o que aprendemos em nome do nosso Pai? 

Mas o Mestre respondeu: "Ó discípulos, já quereis transmitir os meus ensinamentos? Já se saciaram? 

Não tem medo dos perigos, não se assusta com a descrença? 

não está desligado? Você já é forte o suficiente?" 

Mas um discípulo insiste: "Você nos deu um antídoto, nós nos sentimos fortes e queremos colocar 

seu ensinamento em prática". 

Esse Mestre, cheio de ternura e bondade, abençoa os seus discípulos, dá-lhes autoridade e deixa-os 

ir. E assim o discípulo se põe a caminho, trabalha nos corações, dá-lhes dessa grande instrução. 

Muitos o procuram, e quando ouvem a sua palavra, convertem-se ao seu ensinamento e o seguem. 

Mas depois de ter equipado aqueles novos discípulos, o "operário" diz à multidão que o segue: "Vocês 

devem se mostrar perante Aquele que me instruiu para receber a última lição. Pois esse Mestre está 

prestes a partir, e deseja deixá-lo cheio da sua sabedoria. Vais seguir-me?" 
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80. Em grandes multidões eles foram até aquele Mestre e viram com surpresa que era o Mestre dos 

Mestres, o Deus infinito, o Criador de todas as coisas criadas. Então se ajoelharam, sentiram profundo 

remorso, e suas almas se uniram a ele, e a paz correu através do coração dos discípulos. 

(fim da parábola) 

81. Hoje eu vos digo, meus discípulos: chegará o momento em que Me vereis em toda a Minha 

glória. Naquele tempo, a terra e seus habitantes serão purificados, e a virtude e beleza da alma 

restaurada. A dor desaparecerá e tudo será felicidade, será um "dia" infinito sem fim para você. Não 

queres ver estas maravilhas? Você não quer que seus filhos comunguem com o meu Espírito e criem um 

mundo de paz, livre do pecado? 

82. Dei-vos os dons do espírito para que possais aplicar os meus ensinamentos. Seja perseverante no 

bem. Se a sua determinação for grande, você conquistará o aparentemente intransponível, e o mundo 

que não acreditou na Minha vinda neste tempo vai me amar e será salvo. 

83. Gente, vocês se alegrarão quando virem as Minhas manifestações se tornarem mais espirituais a 

cada dia. Vem ter comigo por amor, não por medo. 

84. Seja forte, pois as provações estão chegando e você deve superá-las com confiança. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 182  
1 Rezem mais pela humanidade do que por vocês mesmos. É como um náufrago no meio de um 

mar de trevas e tribulações, que na sua confusão não descobre o "farol" que o deve iluminar para se 

salvar. 

2 Todo aquele que acredita em Mim e obedece aos Meus mandamentos está em uma arca 

salvadora onde quer que esteja, seja no "vale espiritual" ou neste mundo. Aquele que ama 

espiritualmente e verdadeiramente está comigo. Toda criatura humana tem em si mesma os meios para 

se salvar, e estes são: a luz da consciência e o conhecimento intuitivo do bem que vive na alma. São 

qualidades que eu te concedi. 

3 A oração é um conforto e um bastão para o coração nas horas do julgamento. Para serem fortes, 

têm de se unir na minha Lei. Então, mesmo que você esteja em caminhos diferentes ─ se você seguir 

meus ensinamentos de uma forma espiritual ─ você eventualmente se amarão e entenderão um ao 

outro. 

4 Nem todos os que ouviram a minha palavra acreditam, e nem todos os que afirmam me amar 

realmente me amam. Para vos chamardes Meus discípulos, deveis obedecer à Minha lei e seguir o Meu 

caminho. 

5 O meu amor é o mesmo para todos. Não viram que não neguei a ninguém a luz, o calor e o pão? 

Mesmo que as provações da alma sejam difíceis ─ A minha protecção nunca te deixará. 

6 Você quer Me ver em forma corporal para acreditar em Mim e Me sentir próximo? Então, 

mergulhem na essência e na vida deste globo que vocês habitam, e vocês Me verão revelado em todos 

os seres que pertencem a ele. 

7 Eu dei-vos o pão de cada dia. No entanto, vejo alguns cheios e outros famintos, e isso é porque 

não partilhas os frutos do teu trabalho ou da tua casa com os outros. 

8 Coloquei-vos no início do vosso desenvolvimento para que todos possam vir até Mim. O meu 

amor, que vocês recebem nestas manifestações, é por todos os Meus filhos. Vem ter comigo, procura-

me com a tua alma preparada e eu estarei contigo. Todos vocês podem sentir a Minha Presença e 

alimentar-se comigo. 

9 As grandes obras espirituais são realizadas praticando a humildade, prestando atenção à pureza 

da alma e à palavra de luz que vem de seus lábios. Mas não fales das tuas obras, fala da obra divina e 

deixa-me julgar-te e recompensar os teus esforços. 

10 Não se esqueça de rezar pela paz do mundo, pois o grande mal a ameaça. Mas não se presuma a 

intrometer-se nos Meus altos conselhos. Deixa-me com sabedoria puxar as árvores más pela raiz e afligir 

as instituições com severidade. 

11 Você deve rezar e pelo menos ajudar o maior número possível. Esse tempo está próximo e eu vos 

previno para que possais viver vigilantemente e viver para ver o cumprimento dessas profecias. 

12 Uma vez que tenham compreendido a Minha Palavra, serão todos como um só rebanho e eu, 

vosso Deus, vos conduzirei como pastor à fonte da vida eterna, onde não tereis mais sede. 

13 O Mestre está entre vós e é meu desejo deixá-los preparados até o momento certo. 

14 Estou a ensinar-te neste momento em que o mundo está em aparente descanso. 

15 O homem rendeu-se ao materialismo, e só por momentos pensa no exemplo que o Filho de Deus 

lhe deixou, só para voltar diretamente à luta pela vida em seu mundo e àquela que diz respeito à vida 

puramente material. Ele não está preparado para a espiritualização. 

16 O homem tem certas datas anuais para comemorar a Paixão de Jesus. 

para se lembrar, e só então ele é capaz de mover o seu coração. 

17 Mas vocês que ouviram minha palavra entendem que não há horas ou dias específicos para 

lembrar ou seguir aqueles ensinamentos que o Divino Mestre lhes dá. Finalmente compreendeste que a 

cada momento podes fazer obras para o bem do teu próximo inspirado por esse exemplo de amor e 

misericórdia divina. 
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18 Quero que transmita esta lição que está aprendendo aos seus semelhantes. Tudo o que é 

necessário é que o seu coração esteja pronto para semear. Então a primeira colheita vai enchê-lo de 

prazer e vontade de continuar com o trabalho do dia. 

19 Quando a minha palavra chegar a todos os meus filhos, será como um raio de luz para os 

cientistas espantados, iluminando as suas mentes. E assim que descobrirem a aliança que existe entre 

Deus e o homem, a relação entre a ciência humana e o Mistério da Criação, terão dado um passo em 

frente que será para o bem das gerações vindouras; pois tudo então progredirá em perfeita harmonia. As 

pessoas e os acontecimentos evoluirão então para a perfeição sem pausas. 

20 No presente século a ciência humana alcançou um grande desenvolvimento, razão pela qual lhe 

chamaram o século da luz, sem compreender que este tempo também provou ser o tempo da luz para a 

alma. Eles não sabem que o Espírito Santo está presentemente se manifestando e iluminando todos os 

homens no cumprimento das profecias. 

21 Nas grandes obras humanas há a influência e o trabalho de seres espirituais elevados que 

incessantemente agem e irradiam através dos órgãos da mente, introduzindo ou revelando o 

desconhecido aos seus irmãos encarnados. 

22 Portanto, direi a estudiosos e cientistas a todo o momento: Não vos deveis vangloriar do que 

compreendeis, nem do que fazeis, pois nem tudo é vosso trabalho. 

Quantas vezes você serve aos espíritos dos quais lhe falo apenas como ferramentas! Você não se 

surpreendeu muitas vezes com a realização de suas descobertas? Não confessastes muitas vezes 

interiormente a vós mesmos que sois incapazes e incapazes de empreender aquilo que já realizastes? 

Pois aqui você tem a resposta. Porque te gabas disso? Entenda que o seu trabalho é guiado por seres 

mais elevados. Nunca tente mudar as suas inspirações, pois elas são sempre orientadas para o bem. 

23 Ilimitada e profunda é a minha doutrina; nela está a essência da qual todas as religiões se 

alimentam. Nos meus ensinamentos, eu vos faço irmãos e irmãs de todos, sem consideração pelos 

credos. Nunca se tranquem em uma cela para rezar, pois isso seria como se estivessem se separando da 

humanidade, e como se estivessem fugindo das tentações por medo de cair. Jesus ensinou-te a enfrentar 

todas as batalhas. Jesus sabia que Ele era a Verdade e que, como a luz, ela não pode ser escondida. 

Mesmo assim ensinei-te o caminho a seguir o meu rasto. 

24 Fui condenado, fui caluniado, mas nunca foi possível encontrar qualquer imperfeição em Mim. 

Como a natureza é perfeita como o trabalho que lhe foi confiado ─ quem poderia descobrir uma falha 

ou imperfeição neste trabalho criado por Mim? Quem poderia fazer isso como ela? 

25 Sempre que não compreenderem a Minha Palavra, levantem-se em oração antes que caiam em 

erro. Pois como podes pensar que estou a pensar que não contém razão ou verdade? Levantem-se para 

que os vossos pensamentos possam alcançar o brilho divino. 

26 Proclamareis o meu ensino sem acrescentar as vossas próprias ideias, pois não sereis capazes de 

enganar ninguém. A mentira será mais cedo ou mais tarde conquistada pela verdade. 

27 Se sois honestos convosco mesmos, reconhecereis a verdade, porque a descobrireis em vós 

mesmos e nos vossos semelhantes, se os amais, se há cordialidade no vosso olhar, se as vossas palavras e 

os vossos actos são marcados pela caridade. Não considere a fé como algo simples, com essa convicção 

infundada de que o milagre será realizado pela força. Lembrem-se que devem provar que são dignos de 

tais benefícios. 

28 A confiança convencida na minha Palavra e o poder da sua oração irá prepará-lo para ganhar fé e 

realizar grandes obras. 

29 Eu vos dou a luz e a explicação do mistério no qual muitas profecias permaneceram por séculos. 

30 Pede luz e ela ser-te-á dada. Eu quero que haja comunhão entre o teu espírito e o meu. 

31 Esta graça, que exalto com cada uma das Minhas palavras, será o que vos conforta quando eu 

não mais me fizer conhecido através da faculdade humana do intelecto. Por esta graça sereis mestres 

entre os vossos semelhantes, pois sabereis guardar a Minha lei. 
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32 Não haverá nada que te confunda, nem ideólogos nem doutrinas te desviarão, porque tudo o que 

aprendeste de Mim ficará gravado com fogo na tua alma. 

33 Em todas as denominações, o homem é apresentado com dois caminhos: um ─ o do dia de 

descanso para a alma, e o outro ─ o do castigo eterno. Quanto mais o homem tem lutado para 

reconhecer a realidade, mais ele só encontra mistérios nos quais sua mente fica enredada. 

34 Mas vós, simples discípulos, que não conheceis as ciências, por outro lado, recebestes a minha 

inspiração e a minha sábia palavra, através da qual se rasgou o véu do mistério, e aprendestes que 

depois desta vida, depois da batalha, das batalhas e da purificação, a paz e a tranqüilidade que anseiam 

vos esperam a todos. 

35 Vocês que já conhecem esta realidade saberão como revelá-la àqueles que não a conhecem. 

36 Tu serás o profeta que proclama a minha vontade. 

Então aqueles à tua volta poderão ver que falaste verdadeiramente, pois verão que o que os teus lábios 

anunciaram se tornou realidade. 

37 A paz não está nas nações. Para todas as aparências, a confiança calma reina na mente dos 

homens; mas a guerra ameaça o Leste (do México, ou seja, a Europa). Na verdade, a guerra vai rebentar 

e o mundo vai encontrar-se numa situação sombria. Isto vai acontecer "em breve". 

38 Minhas forças da natureza serão libertadas e devastarão extensões inteiras de terra. Os cientistas 

vão descobrir um novo planeta e uma "chuva de estrelas" vai iluminar o seu mundo. Mas isso não 

causará nenhuma catástrofe para a humanidade, apenas anunciará às pessoas a chegada de um novo 

tempo. 

39 Eu vos dou a conhecer estas profecias para que não vos surpreendam quando elas se realizarem. 

40 Também vós deveis estar em harmonia com as minhas forças da natureza, pois também elas são 

meus servos e instrumentos da minha justiça. Grandes catástrofes serão vividas no mundo que ocupará 

os cientistas que procurarão a causa de tudo isso na própria natureza. É o cientista que procura a sua 

existência nas células e assim perde o essencial, ou seja: o reino do espírito, a primeira e única fonte da 

qual brota tudo o que existe. 

41 Muito vos revelarei enquanto ainda estiverdes neste mundo. Mas quando fechais os olhos físicos 

para esta vida e os do espírito se abrem para contemplar o infinito, vereis que, na vida do espírito, há 

mais clareza e luz. Vontade, inteligência e razão não vos deixarão, pois são faculdades inatas do espírito. 

42 Nas comunidades religiosas, as pessoas reconhecem o poder do mal e personificaram-no numa 

forma humana; atribuem-lhe um reino poderoso e deram-lhe vários nomes. As pessoas sentem medo 

quando pensam que está próximo, sem entender que a tentação está enraizada nas paixões, nas 

fraquezas, que tanto o bem como o mal agitam dentro do homem. ─ Neste momento, o mal prevalece no 

mundo e criou uma força, um poder que se manifesta em tudo. E no espiritual há legiões de almas 

imperfeitas e perturbadas, inclinadas ao mal e à vingança, cujo poder se une à maldade humana para 

formar o reino do mal. 

43 Esse poder levantou-se contra Jesus na Segunda Era e mostrou-lhe o seu reino. A minha carne, 

sensível a tudo, foi tentada; mas a minha força espiritual venceu a tentação. Pois eu tinha que ser o 

vencedor do mundo, da carne, da tentação e da morte. Pois eu era o Mestre que desceu aos homens 

para dar um exemplo de força. 

44 Depois de Jesus ter dado seu último suspiro na cruz, ressuscitou entre os mortos, desceu aos 

abismos das trevas onde residem as almas confusas para conduzi-las à luz, e depois retornou em espírito 

aos apóstolos para mostrar-lhes a vida superior do espírito. 

45 Eu vos disse neste tempo: não vos apegueis à idéia que existe entre a humanidade sobre o 

inferno; pois neste mundo não há outro inferno senão a vida que criastes com as vossas guerras e 

hostilidades, e no além não há outro fogo senão o arrependimento da alma quando a consciência lhe 

mostra as suas transgressões. 

46 Os meus ensinamentos falarão ao teólogo, ao filósofo, ao cientista, e eles descobrirão que o meu 

trabalho é uma fonte inesgotável de revelação. 
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47 Através da sua renovação, o homem apagará o seu inferno e, quando a sua alma entrar no além, 

encontrará apenas luz, harmonia e graça. Porque no mundo da vida da alma não pode haver aquilo que 

só a superstição humana criou. 

48 Preparem-se, descansem, pois agora vocês estão recebendo a luz que estou enviando. Torne o 

seu coração receptivo e não me diga apenas com os seus lábios que me ama. Ama-me de verdade, 

porque quero que vivas em harmonia comigo. Cuide para que aquela característica que você carrega na 

sua alma, e que você manchou, brilhe novamente. Quero que vocês sintam que são os donos dos Meus 

dons eternos e que dão testemunho de Mim. 

49 Tive paciência infinita contigo, à espera do teu reconhecimento, mas mesmo assim dizes-me para 

não perturbar o teu sono, que não queres viver na realidade. Mas está escrito que eu viria novamente 

para levantar o meu povo escolhido e dar-lhes armas para combater a escuridão. Como é que vocês 

desconsideram a luz, embora estejam destinados a trazê-la à humanidade? ─ Muito em breve vocês se 

transformarão em soldados de paz, verdade e amor. As provas que vos envio suavizam os vossos 

corações e colocam-nos no caminho certo. Você está prestes a assumir o seu fardo e começar o 

"trabalho do dia". Outros se lançarão à realização quando estiverem no espírito e habitarem outros 

planos da vida. 

50 Não quero ver entre vós um discípulo que trai o seu Mestre, que troca os seus dons por falsas 

riquezas; pois então as minhas feridas se abrirão de novo e águas de compaixão e sangue correrão para 

lavar a mancha do discípulo amado. 

51 Sejam abençoados ─, vocês que se apressaram a vir aqui à minha chamada. Recebereis grandes 

provas de amor e sereis fortalecidos para o tempo de luta que se aproxima. Seus sofrimentos serão 

aliviados e você terá paz de espírito. 

52 Quando Me pedir comissões, procure o livro que lhe dou e encontrará em cada palavra uma 

comissão, uma lei imutável que fala ao seu espírito do mundo que está para conquistar. Quando você 

sentir que chegou a hora de trabalhar, verá com surpresa e alegria como são vastos os campos que lhe 

confiei, e como é abundante a semente. 

53 Quero que o que vos ensinei seja transmitido sem adulterações para aqueles que não ouvirão a 

minha palavra neste momento. Na virtude das vossas vidas encontrareis o necessário para guiar, 

aconselhar e consolar os homens. Espero receber neste tempo do coração humano a compreensão, a 

colheita que não recebi em tempos passados, para ajudar-vos a subir a alta montanha onde estou e 

aguardar todos os Meus filhos. 

54 Humanidade: O que você fez com a semente que eu lhe trouxe na Segunda Era como um 

presente de amor? Vós vos chamais cristãos, mas não sois realmente, pois não encontro amor entre os 

homens, nem misericórdia, nem justiça. Sem estar consciente disso, você ama outro Deus e criou outro 

mundo. Aí tens os teus afectos, ambições, posses, ideais e riquezas; para além de tudo isso, não há nada 

para ti. Onde está a sua fé? Onde está o verdadeiro seguimento dos meus ensinamentos? Só os tens na 

tua mente, como outra das tuas teorias. Quantos de vós pensam que o que vos estou a dizer é um 

exagero, e quantos daqueles que amanhã conhecerão estas palavras terão de ficar indignados. 

Mas em verdade vos digo que, nesta terceira vez, Elias vos provará que adorais um falso Deus, 

embora acrediteis que Me amais. Eu vos digo novamente: Assim como na Primeira Vez ele surpreendeu o 

povo de Israel quando adoraram Baal, e com a autoridade que Deus tinha dado ao seu profeta, ele 

submeteu aquele povo a uma prova que tinha caído nas trevas e estava em um caminho errado ─. Da 

mesma forma, neste Tempo, Elias irá piscar o raio de Deus sobre as almas, causando a queda de seus 

ídolos no chão. Quais são os seus ídolos? O mundo, a carne, a ciência, o fanatismo religioso, o vício, o 

dinheiro. 

55 Quando a luz se eleva em cada alma, compreenderá que o mundo e a ciência não podem ser o 

objetivo a que aspira, nem podem ser a mais alta perfeição, mas que são apenas meios que Deus colocou 

em seu caminho para que você possa ir passo a passo em direção àquele que é o Espírito perfeito. 
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56 Elias é o pioneiro, o profeta, o mensageiro; eu sou a luz que, através de Elias, provarei de novo 

aos homens que pensam que podem mover o mundo com sua ciência e que podem fazer tudo. Mas 

quando chegar o momento do julgamento, quando a desolação se espalhar por toda parte, Elias dirá aos 

estudiosos e cientistas: convoca a tua ciência e detém o avanço dos elementos libertados. Use o seu 

poder e acalme a fúria de uma tempestade. Se fizer isso, eu reconhecerei o seu poder e sabedoria. No 

entanto, eu vou inspirá-lo com um poder e conhecimento que está acima da sua ciência, e esse poder é o 

da oração. 

57 Agora é o momento em que o indicador de Elias aponta para vós, povo, e a sua voz chama-vos 

para provar ao mundo, através dos novos discípulos, a verdade da oração e o poder da espiritualização. 

58 De uma forma espiritual você viverá as provações que os antigos, o povo de Israel, receberam. 

Pois o significado dessas lições, a própria razão daqueles apelos que o Senhor dirigiu aos Seus filhos, 

ainda não foi suficientemente interpretada. 

59 É verdade que as pessoas se convenceram de seus erros e se arrependeram, assustadas com a 

justiça divina. Mas eles não chegaram ao cerne da verdade, onde a luz é ─ a única coisa que dá a 

verdadeira sabedoria à alma. 

60 Eu vos disse que neste tempo de luz todas as revelações Divinas de épocas passadas são 

corretamente compreendidas e interpretadas. Pois a alma do homem, tendo atravessado o vasto deserto 

da sua peregrinação e percorrido os inúmeros caminhos da sua experiência, atingiu a maturidade para 

fazer contacto com o espiritual, para entrar em contacto com a sua consciência em 

para estar em harmonia e compreender o verdadeiro significado da sua existência. 

61 O homem está prestes a despertar do sono para se levantar e realizar as grandes obras para as 

quais foi destinado ─ obras inspiradas pelo Espírito, ditadas pela consciência e refletidas nas emoções. 

62 Quando o grande número de espiritualistas formar uma comunidade unida e forte, seu passo 

deixará um rastro de luz na terra. Será para a humanidade como um irmão maior cuja mão se estende 

generosamente para ajudar o seu irmão menor a levantar-se. 

63 Falei-vos com palavras de amor para que o vosso coração se torne bondoso e a aspereza do vosso 

carácter seja suavizada. Pois amanhã serás tu quem terá de tornar a Minha Obra conhecida dos teus 

semelhantes. Mas se você quer mover as cordas ternas desses corações, você deve usar de grande 

cordialidade e ser permeado de amor e misericórdia em todas as suas obras. 

64 Aprende a comunicar comigo de espírito em espírito, com a oração sem palavras ─ a oração que 

se pensa, que é sensação. Esta é a que vos trará mais perto da Minha Divina Presença. Lembrem-se que 

amanhã terão de ensinar todas estas lições, e por isso é necessário que os meus novos discípulos 

pratiquem mesmo agora o que a minha Doutrina lhes ensinou. Se você ensinar com suas obras e pregar 

com seus bons exemplos, a humanidade se sentirá movida a fazer o mesmo, e deixará de adorar ídolos 

que são surdos e sem vida, e finalmente buscará o Deus verdadeiro, vivo e eterno que habita apenas no 

espiritual. 

65 A oração é o barco salva-vidas de todos os náufragos neste mar tempestuoso; pois quem sabe 

orar com razão se fortalece, está cheio de fé. Ele se sente igual a todas as provas e pode esperar com 

confiança a chegada da paz. 

66 Muitos dos ensinamentos que vos dei têm como base avisar-vos dos perigos que vos ameaçam 

nos tempos de maior amargura. Pois vós fareis parte das Minhas hostes de luz e paz, que estão sempre 

unidas com os Meus exércitos de seres espirituais. 

Para cada um de vocês haverá uma hoste de seres invisíveis que serão os guardiões e protetores. A 

tarefa de ambos será a de se unirem para alcançar o objetivo mais alto: a paz universal. Já hoje vos digo 

que desta harmonia espiritual entre todos os meus servos nascerá um poder que tornará esta 

comunidade invencível. 

67 Os pobres espirituais serão inspirados; os preguiçosos na fala e na compreensão terão à sua 

disposição uma corrente de palavras imbuídas de verdade e vida. 
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68 Já lhe disse que vai haver tropeços pelo caminho. Mas também vos digo que aquele que se 

preparar será capaz de os evitar. Somente aqueles que estão dormindo agora, enquanto eu falo com 

eles, serão aqueles que tropeçarão, cairão e finalmente voltarão para trás, pensando que as rochas que 

aparecem em seu caminho são intransponíveis. 

69 Oração, meditação, alegria e elevação são valores que devem entrar na sua vida diária como 

parte essencial da mesma, para que nada lhe possa acontecer inesperadamente. 

70 Entendam porque, durante todos os tempos passados, vos disse uma e outra vez: "Observai e 

rezai!" 

71 Neste momento, ofereço-vos o pão que vos alimentará. É sem fermento, tem nele a vida eterna. 

72 Em vez de te expor nos Meus ensinamentos, quero curar o teu coração e aliviar a tua alma. 

Convido-vos a levantar-se ao Meu lugar de paz e lá confessareis todos os vossos pecados a Mim. Vou 

levar a tua dor em conta e não te julgarei com severidade. Se esta dor é causada pelo seu remorso, não 

se preocupe. Pois eu vim para procurar precisamente aqueles entre vós que não encontraram clemência 

nem compreensão entre os seus semelhantes. Eu quero salvar-te para que em breve estejas comigo. 

73 Estou treinando seu intelecto, seus lábios, para que não se sinta constrangido demais para falar e 

testemunhar o meu Trabalho. Se você sente amor, pode falar; se você tem fé, pode fazer grandes obras 

em meu nome. 

74 Dou-te uma folha branca para anotares a tua vida, e a consciência falar-te-á claramente. Através 

disto saberá quando tiver honrado o seu Pai e quando o tiver desobedecido. 

75 Você me pergunta neste dia; no entanto ─ o que você precisa que o Meu amor não lhe conceda? 

Mas se beberes um cálice amargo em reparação das tuas transgressões, não me culpes, não me 

perguntes porque não te dei o cálice de leite e mel para beberes, já que pertences ao povo escolhido. 

Cabe-lhe a si alcançar a paz. Eu vos dei liberdade de vontade para que possais escolher o caminho e vos 

elevardes a Mim pelos vossos méritos. Por que você não toma os bons discípulos como exemplo? Por 

que você não vive a vida dos patriarcas? Porque ainda não Me glorificas através das tuas obras. 

76 Dá, tens sempre algo para dar. Não aja como um rico avarento. Não afaste os doentes, os 

necessitados, porque você acha que eles são tolos. Não despreze os famintos. Se você souber empatizar 

com seus corações, você descobrirá sua dor e terá compaixão por eles. 

Dei-te o bálsamo com amor para curar todo o sofrimento. Tens medo de ser criticado porque, quando 

praticas a misericórdia, és parecido comigo? O que você teme desta humanidade injusta e egoísta que 

nada sabe de Mim? Venha e cumpra as minhas leis imutáveis, beba a minha essência espiritual e sinta-se 

cheio do espírito da verdade. 

77 A verdade é o meu reino de amor, de luz e de 

Justiça ─ uma verdade que vos ensina a Lei que vos revelei. A verdade é o caminho marcado pelo Meu 

amor, para que você possa finalmente tornar-se grande, feliz, perfeito e imortal. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 183  
1 Mantenham a minha palavra, discípulos, pois já se aproximam desta nação pessoas de diferentes 

credos, que exigirão de vós provas de que recebestes a minha instrução. 

2 Estou atualmente removendo o sofrimento e a doença de vocês para que possam aprender a se 

confortar e praticar misericórdia para com seus semelhantes da mesma forma que eu faço com vocês. 

3 O meu ensino vai encher de prazer aqueles que o recebem preparados. Será água cristalina nos 

lábios sedentos, pão para os famintos, descanso e paz para a alma cansada, e encorajamento e luz para 

todos. 

4 Estou iluminando este povo ─ dos governantes aos mais insignificantes, para que possam abrir 

seus braços a estes grupos que virão em desejo do Mestre. 

5 Alguns virão a Mim contritos, outros temerosos, pois a dor terá tomado conta do seu íntimo, e a 

sua consciência falará e lhes dirá que o julgamento chegou para cada alma. Mas por tudo o que tenho 

reservado, uma nova oportunidade de salvação. A alma receberá a confirmação de todas as suas 

faculdades, e quando sua fé despertar, perceberá através do mesmo por que vim aos homens mais uma 

vez, e o quanto os amo. 

6 Eu não venho com minhas palavras desta vez para apagar o que eu disse na segunda vez. Antes, 

quero lembrá-lo porque o esqueceu, e explicar-lhe porque não o entendeu. Só vos estou revelando 

aquilo que não vos disse então, e que vos estou guardando para o tempo presente, no qual a vossa alma 

está desenvolvida. 

7 Aqueles que escreveram a minha palavra com amor, com sangue e lágrimas, obedeceram à sua 

memória e à sua inspiração; transmitiram fielmente a minha vontade. Mas depois vieram outros, minha 

palavra foi distorcida, seu significado real foi perdido sob formas ideológicas e cultas que não pertencem 

ao meu ensinamento. Mas, neste momento, a luz rasga cada véu para revelar a pureza da minha 

verdade. 

8 Eu vos ensino a não vos julgardes mal por causa do Meu Trabalho, a não discutirdes 

injustamente. Mas também vos previno com estas revelações: Falsos professores e profetas aparecerão, 

mesmo no seio do povo de Israel. 

9 Muitos que hoje comem o pão na minha mesa buscarão apenas o seu bem-estar material, 

domínio e louvor amanhã, e você deve ter cuidado para não ser enganado. 

10 Grande é a vossa luta, discípulos fiéis, que velarão por esta causa. Deixo cento e quarenta e 

quatro mil equipados, sobre os quais esta responsabilidade recairá. Entre eles estão aqueles que virarão 

as costas para Mim ─ aqueles que usarão o Meu nome para dizer: Aqui está o Mestre diante de vós ─ e 

aqueles que não saciaram a sede, e também aqueles que não quiseram ouvir-Me a seu tempo. A eles se 

voltarão aqueles que têm sede da verdade e serão enganados. 

11 Pratique a humildade e não lisonjeie os seus semelhantes, nem permita que eles o lisonjeiem. 

Afasta-te daqueles que, desejosos de te fazer bem, despertam a tua vaidade e te corrompem. 

12 Não dê ouvidos à tentação. A autoridade que vos dei é para que a possais usar para obras 

espirituais, para obras de amor e misericórdia. 

13 Nunca se enriqueçam com os meus ensinamentos. 

14 Eu vos protejo, povo, eu vos escondo do olhar de vossos semelhantes para que possais ouvir 

Minha Palavra em paz até o ano 1950. Se estás "despedaçado" porque acreditas na minha vinda neste 

momento, eu vou defender-te. Se fores colocado na prisão, eu abro os portões e serás salvo. Digo-lhe 

apenas: cumpra a Minha lei, não caia em especulação e sigilo. Quando você é chamado para curar uma 

pessoa doente, pratique misericórdia e certifique-se de que suas obras sejam espirituais. 

15 Na Segunda vez, depois da minha partida, a vossa Mãe do Céu ficou para trás e fortaleceu e 

acompanhou os meus discípulos. Estes, depois da dor e da provação, encontraram abrigo no amoroso 

Coração de Maria. A sua palavra continuou a alimentá-los e, encorajados por vós, a quem ela continuou a 
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instruir em nome do Divino Mestre, eles continuam o seu caminho. E quando ela faleceu, a luta deles 

começou, e cada um tomou o caminho que lhe foi apontado. 

Nesta terceira vez você terá, muito perto do seu coração, o amor de Maria encorajando e 

fortalecendo sua alma em todas as suas provações. 

16 Vocês estão gradualmente abrindo seus corações para Me sentir e Me amar; mas eu lhes digo: 

Ouça as Minhas instruções e saiba como obedecê-las. Ama-me não só a mim, ama os teus semelhantes. 

Não se julguem uns aos outros injustamente. Deixa toda matéria justa ou injusta à Minha justiça, pois só 

Eu sei a razão disso, e só Eu é que tenho de julgar. Aqueles que não cumpriram a Minha lei, eu convido a 

entrar neste caminho. Logo virão até Mim e lhes direi: Não é uma nova lei que lhes estou apresentando 

neste momento. É o mesmo que escrevi na consciência do primeiro homem, e que depois tornei 

conhecido clara e precisamente através de Moisés. 

17 Não vos deixeis guiar pela palavra dos vossos semelhantes, se ela não for baseada na Minha lei e, 

portanto, entrai na das trevas, na opinião de que estais no caminho da luz. A expressão pomposa não é o 

que me agrada. Eu sempre falei simplesmente consigo. Mas se você descobrir a verdade com essas 

palavras, tire delas o que é verdade. 

essenciais, ─ aquilo que eles contêm de amor, misericórdia e paz, que me pertence, e você pode então 

usá-lo e interpretá-lo da maneira correta. 

Eu vos dei um juiz que nunca mente, e ele está dentro de vós; é a consciência. Para ouvir a sua voz, 

você deve entrar, rezar e meditar; então ele falará a você com verdadeira sabedoria e elevação. 

18 O mundo desapontou-vos, e hoje, ao ouvirdes a minha Palavra tornada conhecida através de 

criaturas tão insignificantes, em simples salas de assembleia, compreendeis que não precisais de 

construir palácios para os dedicar à adoração espiritual, que não deveis limitar os meus ensinamentos, 

nem representá-los através de imagens materiais. 

19 A fim de trazer esta missão ao mundo na Terceira Era, foi-vos ordenado encarnar novamente 

como espíritos de luz cheios de poder, e por causa destes dons de graça os vossos semelhantes julgaram-

vos mal. Eles olharam para a sua fé e confiaram em Mim sem compreender que eu não favoreci ninguém 

e que eu respeito e protejo a todos. 

Mas vós que viestes a Mim cheio de contrição ─ quão próximo estou de vós, e pelo vosso 

arrependimento sois dignos de levar o Meu dom de amor e misericórdia aos doentes, aos pobres 

espirituais. Sua fé falará e encherá de energias aqueles que estão enfraquecidos e sua alma se elevará 

para uma nova vida. Muitos "filhos pródigos" virão ao meu peito neste tempo e eu celebrarei uma festa 

por causa do seu retorno, e o coração da família israelita subirá, continuando a atrair corações. 

20 Se vedes um dos meus discípulos aumentar em sabedoria por causa da sua devoção a Mim, não o 

invejeis, ajudai-o ainda mais, porque através dele farei milagres e o benefício será para todos vós. 

21 O ressentimento mancha o coração e adoece a alma. É Minha vontade que todos vocês evoluam 

para cima e tenham uma comunhão perfeita comigo e vivam em harmonia. 

22 Faça uso da sua razão, para que você entenda como 

muita justiça está no destino de todas as criaturas. 

23 Você não vive inutilmente; mesmo as menores e mais estranhas provas têm um propósito que eu 

determinei. 

24 Pense na minha lei e estude-a. Deixe o seu 

alma para Me alcançar através da oração, para que ela possa ser preenchida com o Meu poder de cura 

quando ouvir a Minha Palavra, e possa receber o bálsamo de cura para curar os vossos corpos doentes. 

25 Se vocês se prepararem, o mundo vai tomar novos caminhos. A ameaça de guerra vai 

desaparecer e haverá paz. Mas se agirem mal, este mal vai encontrar um eco em vocês mesmos. Mais 

uma vez vos digo: "Com a bitola com que medis, sereis medidos". 
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26 Venham e alimentem-se com a comida da minha Palavra, e quando tiverem comido, não 

esqueçam os famintos e tragam-lhes a comida. Aprendei a tirar a essência da minha palavra e fazei uso 

dela, fortalecei-vos e partilhai-a com os vossos irmãos e irmãs. 

27 Do teu mundo terreno, sentes o lugar de paz que te prometi. Incessantemente você me pede 

para deixar você ver as luzes daquela "Terra Prometida". Mas eu vos digo que não estais longe disso, que 

estais no caminho que vos conduz a ele, e que não passará muito tempo antes de baterdes aos seus 

portões. 

28 O caminho é a minha lei. Se a seguir, pode ter a certeza de que chegará à Cidade Prometida, e lá 

encontrará tudo o que lhe ofereci. Seja corajoso e virtuoso nesta jornada, seja iluminado pela fé, para 

que você possa fazer sua jornada pela vida feliz e suportável. 

29 Tu conheceste os golpes do destino. Às vezes você treme de frio quando sente o egoísmo e a 

indelicadeza das pessoas e me mostra sua alma descoberta. Mas tu não desesperas, confias porque 

sabes que estou a olhar por ti e que Maria, tua Mãe, é uma estrela na noite que estás a passar, e por isso 

te sentes encorajada. 

30 Neste momento de comunhão, vós me recomendais silenciosamente o coração de vossos filhos 

aflitos, necessitados de paz, e eu vos farei depositários dos Meus benefícios, para que os tragais aos 

vossos entes queridos, a todos os vossos semelhantes, para que aprendais a dar, porque sois Meus 

mensageiros e os intercessores do vosso próximo. 

31 Se você for recebido por seus semelhantes e eles aceitarem seu dom, abençoe-os. Se não 

souberem usar o que lhes envio, abençoai-os do mesmo modo e deixai-Me a mim a suavizar e despertar-

lhes a alma com infinita paciência, até que os tenha transformado em corações ardentes e crentes. Esta é 

a minha vontade. 

32 Acolhei os que crêem na minha presença; acolhei também os que duvidam, pois eles, movidos 

pelas suas próprias almas, vieram; pois a fé estará também neles. 

33 Ai daqueles que não lutam para acender sua lâmpada neste tempo, pois eles perecerão. Eis que, 

embora este seja o tempo da luz, as sombras ainda reinam por toda a parte. 

Você sabe através da Minha Palavra que eu escolhi esta nação para me fazer conhecido na Minha 

terceira vinda, mas você não sabe a razão. O Mestre, que não quer segredos dos seus discípulos, tem sido 

um segredo para vós. Vou revelar-vos tudo o que precisais de saber, para que possais responder com 

certeza àqueles que vos interrogam. 

Vi que os habitantes deste canto da terra sempre Me procuraram e Me amaram e, embora sua 

maneira de adoração nem sempre tenha sido perfeita, recebi sua intenção e seu amor como uma flor de 

inocência, sacrifício e dor. No altar da Minha Divindade, esta flor cheia de fragrância sempre esteve 

presente. 

Vocês foram preparados para cumprir esta grande missão nesta Terceira Era. Hoje sabeis que 

reencarnei o povo de Israel no meio de vós, porque vo-los revelei. 

Você sabe que a semente que vive em seu ser e a luz interior que o guia é a mesma que eu enviei para a 

casa de Jacó na Primeira Era. 

34. Vocês são israelitas em espírito, vocês possuem espiritualmente a semente de Abraão, Isaac e 

Jacó. Vocês são ramos daquela árvore abençoada que dará sombra e frutos à humanidade. 

35. Esta é a razão pela qual vos chamo primogênitos, e por que vos procurei neste tempo para dar a 

conhecer ao mundo a Minha terceira revelação entre vós. ─ É minha vontade que o "povo de Israel" seja 

ressuscitado espiritualmente entre a humanidade para que conheça a verdadeira "ressurreição na 

carne". 

36. Sim, discípulos, a alma não morre, ela só voa para o além, para o espaço, quando o fim chegou 

para o seu corpo. A "carne" também não perece, ela se decompõe e se mistura com o 

elementos da natureza, dos quais a faço surgir de novo e dotá-la de alma. 

37. Assim a carne se eleva, assim as almas encarnadas aparecem na Terra, tendo-se tornado seres 

humanos, assim farei Israel ressurgir de novo na Terra. Mas não vou oferecer terras neste mundo, nem 
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vou dividi-las em tribos. Pelo contrário, farei de todos os seus membros uma única família, a fim de 

eliminar a divisão herdada dentro dela. Farei casamentos e famílias de filhos de Rúben, de Judá, de Aser 

e Zebulom, de Naftali ou de Benjamim. Desta forma farei desaparecer toda a separatividade, pois esta 

não é uma semente de Deus. 

38. Quem poderia fazer estes trabalhos senão eu? A quem poderia ser confiada a tarefa de 

convencer o povo escolhido do Senhor de que Canaã não era a pátria eterna, mas apenas um símbolo da 

mesma? ─ Só Eu, já que fui eu que escondi a tua alma noutra raça ou terra ─ Fui eu que te disse: "Tu és 

esses". "Mas se eu te mandei novamente, foi para que completasses na Terra a grande e difícil tarefa que 

te foi confiada desde o início. Esta é a tua cruz. 

39. Você também voltou para lavar manchas, para reparar erros e para pagar dívidas. Não cairás mais 

em enfermidades ou idolatrias como em tempos passados, embora sejas o povo que conhecia o 

verdadeiro Deus e tinha a lei. Mas a dor fez-te procurar a luz e a paz. 

Do mesmo modo, naqueles primeiros dias, quando havia escassez de trigo e, portanto, de pão na 

vossa terra, emigrastes para o Egito rico. Mais tarde, como escravos do Faraó, vocês partiram, 

enfrentaram as dificuldades do deserto e procuraram a "terra da promessa" porque ansiavam pela 

liberdade. No tempo presente, vós desafiastes a zombaria e a ira dos vossos semelhantes, porque Me 

buscais nesta forma; porque a vossa alma tem sede de elevação e de espiritualização. 

40. Você é "o filho pródigo" que, sempre que volta à casa de seu pai, encontra os braços do pai 

estendidos para abraçá-lo e a mesa posta para sentá-lo à mesa do banquete. 

41. Você chegou cansado da longa jornada, sua alma estava manchada e seu corpo fraco. Mas 

surpreendido, viste de longe que "as portas da cidade" estavam abertas, à espera que chegasses para te 

dar o meu amor, os meus ensinamentos e a bênção da minha nova vinda. 

42. Não era Minha vontade revelar-Me agora em Canaã, que foi vossa pátria em tempos passados; 

pois não é mais o tempo de Moisés, nem de Cristo: é a era do Espírito Santo. 

Ouvis a Minha Palavra Divina, e em verdade vos digo: Aquele maná da Primeira Era, que acendeu a 

vossa fé em Mim, e aquele pão que vos dei à mesa na Segunda Era, com o qual vos mostrei o caminho 

para a vossa salvação, são o alimento que também ofereço neste tempo, para que a vossa alma possa 

alcançar a paz e a luz eternas, e nunca mais sentir fome. 

43. Usando a simplicidade espiritual que vocês preservam, escolho dentre vocês Meus porta-vozes, 

Meus novos profetas e Meus discípulos, assim como em outro tempo eu ressuscitei deste povo 

patriarcas, profetas, emissários e apóstolos. Hoje estou a explicar-vos a Minha Lei através da Minha 

Doutrina. Eu vos ensino como orar neste tempo, como servir-Me e como viver para ser verdadeiros 

irmãos e irmãs de homens e filhos de Deus. 

44. Então, quando os meus novos discípulos forem fortes, a Nova Jerusalém do meu reino descerá ao 

povo, e sobre os seus muros indestrutíveis a maldade, a idolatria, a mentira e toda a escuridão que 

brotou da mente e do coração humanos será estilhaçada. 

45. Lembra-te que o teu Pai, por meio de um sonho, prometeu a Jacó abençoar todas as nações em 

seus filhos. Compreendei que se sois dessa raiz, o vosso destino é trazer a minha paz e trazê-la ao 

coração dos vossos semelhantes. 

46. Pessoas: Neste tempo há aqueles que ainda seguem a Lei de Moisés e outros que vivem de 

acordo com a era cristã. Nem todos suspeitam ou anseiam pelo amanhecer de uma nova era. A razão 

disso é que nem todos estão progredindo e se desenvolvendo da mesma maneira. Portanto, eu vos digo: 

aprendei estes ensinamentos para que sejais bons trabalhadores que são como um bom pastor e um 

bom semeador. Olha para aqueles que cultivam a terra: Eles semeiam em meu nome. Se o período de 

crescimento foi bom e sua semente prosperou, eles dizem suas orações e dão graças ao Criador. Se o 

tempo estava duro e a semente estragada, eles esperam com expectativa pelo próximo ano para semear 

novamente com o mesmo zelo até que tenham substituído e multiplicado a semente anterior. Se 

aproveitardes este tempo e vos puserdes cheios de esperança e de fé para semear no coração dos 

homens, o orvalho da minha graça tornará os campos, os campos estéreis, férteis pelo meu poder, e a 
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vossa semente semeada com amor e boa vontade brotará. Eu protegerei a vossa semeadura, e o sol 

radiante do meu Espírito dourará os ouvidos, para que a vossa colheita seja trazida com cânticos de 

louvor e glória ao vosso Senhor. 

47. Esteja ciente de que sou eu quem está cuidando desta nação para protegê-la das tempestades. 

Eu os mantenho em paz, pois em Meus altos conselhos os destinei a cumprir uma grande missão neste 

momento, no sentido humano e espiritual. 

48. O caos virá; enquanto existirem governantes e impérios na Terra, haverá também reivindicações 

de poder, inimizades e guerras, e não haverá paz. 

49. Não há caridade entre os homens, a minha lei não é obedecida. Não há verdadeiros irmãos e 

irmãs, nem pais, nem filhos, e, portanto, o caos ameaça a humanidade. 

50. Só vos anuncio isto, pois nada de mal pode vir de mim. O caos vem da falta de preparação 

interior do homem, que não ouviu a sua consciência e se deixou guiar por maus sussurros. Mas você ─ 

está esperando que todas essas provas aconteçam para que seus corações duros possam ser abalados? ─ 

Não, meus filhos, rezem, trabalhem incansavelmente mesmo agora, adquiram mérito e renovem-se. Esta 

é a tua tarefa. "Vigiai pela paz do mundo, atrai as minhas bênçãos com as vossas orações e permanecei 

fiéis à minha Lei como um exemplo para os vossos semelhantes". 

51. Qualquer um que esteja disposto a seguir-Me partilhará dos Meus ensinamentos e será chamado 

de discípulo. 

52. A totalidade das almas que Me rodeiam faz parte do povo de Israel. Da sua obediência depende o 

renascimento das virtudes na humanidade. Hoje usei este povo como meu porta-voz para falar ao povo, 

e recebi deles os primeiros frutos do cumprimento do seu dever. 

53. Vocês são os primeiros que treinei como lutadores pelo Meu Trabalho ─ aqueles que devem 

trabalhar com entusiasmo para colocar as primeiras pedras da "Grande Cidade" em solo sólido. Vocês 

devem fortalecer-se na fé e confiar em Mim. Falar-vos-ei incansavelmente até ao último dia de 1950 

através dos meus porta-vozes, e depois disso permanecereis entre a humanidade para dar provas da 

vossa autoridade. 

54. Enviar-vos-ei aqueles cientistas que trabalharam no desejo de penetrar nos mistérios da vida 

espiritual sem alcançá-los. Eles te procurarão porque sabem que és nativo desta nação, que possuis as 

Minhas revelações e que és "ungido" por Mim. Contigo eles absorverão avidamente a Minha Palavra, e 

tu saberás intuitivamente como te comportar com eles ─ sem orgulho, mansamente, como convém aos 

Meus discípulos, como Pedro pregou, ou como João falou. Da mesma forma, também vós falareis 

quando vos preparardes, e quando vos apresentardes no desejo da Minha ajuda, Eu falarei através de 

vós e alcançarei os seus corações. No seu desejo de conhecer os lugares e as pessoas que Me serviram, 

eles vos procurarão; mas só lhes dareis a conhecer a essência da Minha Doutrina. Muitos deles serão 

convertidos e tornar-se-ão parte deste povo através da verdade das suas palavras. 

55. O caminho deste povo tem sido longo. Em seu meio sempre enviei espíritos fortes e zelosos para 

apontar para o objetivo e ser defensores da Lei. Mas este povo, formado em três vezes através de 

provações, visitas e lutas, às vezes forte e às vezes fraco, às vezes livre e às vezes preso, às vezes 

incompreensível e depois amado e reconhecido, sempre possuiu as Minhas prerrogativas. 

56. Só eu te dei justiça. Recebestes a mais sublime prova de amor no Calvário, mas também a 

severidade da Minha justiça, se assim o merecestes. Estavas destinado a receber-me no Três Vezes. Hoje, 

como na segunda vez, procurei os humildes, os deserdados e os famintos de justiça, e levantei suas 

almas e os fiz tomar o lugar de um discípulo ou de um apóstolo. 

57. Vive-se numa época em que o homem se desenvolve materialmente, vangloria-se do seu 

conhecimento e não Me conhece. Ele esquece a sua missão espiritual e despreza a natureza que coloquei 

ao seu serviço, na esfera da experiência do seu intelecto, para a vida e o refresco do seu corpo e para a 

elevação da sua alma. Ele não reconhece aquilo que tem o maior valor nele e para cujo bem eu sempre 

vim, que é a sua alma que me pertence. Mas assim como a face da Terra vai mudar, o ser humano 
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também Me reconhecerá. Os seus ideais, que ainda hoje são materiais, transformar-se-ão em objectivos 

espirituais. Todos os homens foram submetidos a provas, e neles a alma se purifica e se dobra. 

58. Desde o ano de 1866, a humanidade entrou numa nova era na qual eu preparei gradualmente os 

eleitos. Este povo recebeu comissões, eu confirmei-lhes os seus dons espirituais. A cada criatura revelei a 

tribo a que pertence e qual é a sua tarefa particular. Eu uni Meus anfitriões espirituais ─ alguns na carne 

e outros no espírito, como está escrito. 

59. Eu nomeei líderes para que para cada comunidade houvesse um 

representante estaria lá, e eu lhes anunciei que é minha vontade que todos estejam unidos entre si para 

que o povo possa ser forte. 

60. Eu dei às criaturas treinadas por Mim a tarefa de portadoras da voz para se revelarem à 

humanidade com palavras humanas, e multipliquei o seu número para que o Meu ensinamento se 

espalhasse. Eu criei o Corpo de Trabalhadores para que o Mundo Espiritual se comunicasse com a 

humanidade e revelasse a sua misericórdia na cura e no aconselhamento. 

61. Era minha vontade chamar a única "pedra fundamental" que tinha que ser o apoio do líder, 

mediador entre o líder e aqueles que têm ordens, e confidente do povo em todos os lugares de 

assembléia. 

62. Eu nomeei videntes e os treinei para receberem visões a serem interpretadas pelo povo, para que 

permanecessem acordados. 

63. Eu dei àqueles que escreveriam a ordem de "penas de ouro". Treinei suas mentes e mandei 

buscar seus espíritos protetores que em outros momentos também vigiaram os escritos, para que minha 

palavra fosse impressa e preservada para todo o sempre. 

64. Treinei "guardas" para que supervisionassem a ordem na comunidade e os chamava de "pilares". 

65. Todas estas criaturas eu iluminei e a minha inspiração derrama-se sobre elas. Agora pergunto a 

todos os que receberam estes escritórios se entenderam o que eles contêm. 

66. Concedo-lhe mais três anos para o seu equipamento. Depois disso, esses ministérios se tornarão 

um só e todos vocês serão chamados de "operários no campo divino" e vocês serão confiados a todos 

aqueles que não ouviram a minha palavra, para que possam instruí-los. Vocês não serão mais discípulos, 

mas mestres. 

A minha paz esteja contigo! 



 

67 

Instrução 184  
1 Humanidade, você mergulhou na escuridão. Mas chegou a hora de você ascender à luz. 

2 Envio-te o Elijah para te despertar da tua letargia. Como poderias sentir a minha presença se não 

estivesses acordado? 

3 Não esperes que Eu venha ao teu mundo como homem; essa lição está terminada. No entanto, 

embora eu esteja convosco apenas em espírito, provar-vos-ei que é uma forma de revelação mais 

elevada do que aquela pela qual eu me revelei até agora. É a prova de que o considero espiritualmente 

mais capaz do que as pessoas de tempos passados. 

4 Não precisarei de um corpo para habitar entre vós, nem será absolutamente necessário que a 

Minha voz se torne humana para ser ouvida. No entanto, ter-me-eis convosco sem reservas, como 

Mestre, como Juiz, como Médico. 

5 A tua alma tem muitas faculdades e sentidos para que possas receber as Minhas mensagens 

através deles. Mas como você não conhece essas faculdades que existem em seu ser até hoje, você 

acredita que só pode Me ver com os olhos do corpo e Me ouvir com seus ouvidos. Agora vou provar-vos 

a insustentabilidade desta opinião quando sentirdes a Minha presença no silêncio do vosso quarto de 

dormir, e vos sentirdes inundados pela luz da inspiração nos momentos da vossa oração. 

6 Sois ainda almas sem luz, mas farei emanar de vós faíscas de luz sob a forma de inspirações, 

ideias elevadas, sentimentos nobres e boas obras. 

7 Você é como Lázaro no túmulo, morto para a vida espiritual. Mas, ao meu chamado, você se 

levantará para me seguir e dar testemunho da minha verdade. 

8 Os acontecimentos que sacodem diariamente os povos da terra são chamados à justiça, 

chamando-vos ao arrependimento, à oração, à recordação e à purificação. Mas este tempo de provação 

durará até que a teimosia e a loucura dos homens ceda, até que desistam da sua arrogância e da sua 

impiedade. 

Nem sempre serão os chamados da justiça que se ouvem na Terra; porque mais tarde, quando a 

humanidade for purificada, serão eventos muito diferentes que excitarão as pessoas. Serão inspirações 

divinas e manifestações espirituais, serão revelações da natureza. Alguns para a perfeição da tua alma, 

outros para o benefício da tua vida no mundo. 

9 Você sabe qual é o dom ou virtude pela qual as pessoas podem obter mais graça? ─ Caridade. 

Porque lhes enobrecerá o coração, dará à alma a oportunidade de se entregarem aos seus semelhantes, 

e será o que mais colhe na semente da fé. Pois os "campos" e os "campos" estão cheios de miséria, dor, 

pobreza e doença ─ campos que têm fome de amor e estão apenas à espera de uma semente e um 

pouco de chuva para florescer. 

10 Se parece impossível no momento para aqueles que pregam a Minha Palavra na Terra parar o 

avanço do pecado, o transbordamento de inimizades e paixões, o retorno das pessoas à bondade e 

justiça não é impossível para Mim, nem mesmo difícil. 

11 Você vê aquelas pessoas que governam grandes nações? Você conhece o poder de suas leis e 

doutrinas? Você vê cientistas precipitada e presunçosamente penetrando os segredos da natureza? Em 

verdade vos digo que eles ainda se prostrarão humildemente diante de Mim com toda a sua arrogância, 

sua habilidade e todo o seu conhecimento. Pois cada obra do homem acaba por atingir o seu limite, onde 

o homem deve então abrir os olhos de sua própria vontade à realidade e compreender o alcance de cada 

uma de suas obras, a gravidade de suas transgressões e a extensão de suas aberrações. 

12 Não quero dizer-lhe que tudo o que eles fizeram foi imperfeito ─ não. Mas há tão pouco bem que 

eles trazem para os seus semelhantes, tão pouco bem que eles fazem, que é melhor que a minha lei 

julgue o injusto e o mau que pesa mais sobre a balança da justiça. 

13 A humanidade ainda tem um curto período de tempo para terminar seu trabalho e para 

responder ao juiz divino quando ele o chama à responsabilidade. 

14 Entretanto, a minha luz avança, espalha-se e penetra por todo o lado e em todas as almas. 
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15 Era Minha vontade que, uma vez chegado este tempo das Minhas manifestações, todos os Meus 

marcados já estivessem preparados, observando e orando, esperando a hora da Minha vinda e formando 

um só corpo e uma só vontade de ouvir o que Eu vos revelaria. Mas eu não encontrei a verdadeira 

fraternidade entre vós. 

16 Este povo que recebeu a minha instrução deve treinar os seus semelhantes e torná-los mestres. 

17 Mas em verdade vos digo, eu não vim para iluminar somente a vós que viveis na Terra, mas 

também chamei todas as almas que perderam o seu caminho em outros mundos de vida desconhecidos 

para vós. 

18 Que rendição vi nos seres espirituais para cumprir as Minhas ordens! A sua alma, livre do corpo, 

achou mais fácil preparar-se para cumprir a sua tarefa neste momento. 

19 Quantos deles esperavam que eu estivesse livre de erros e 

transgressões, depois de um longo período de expiação. E quando lhes revelei a parte do Livro dos Sete 

Selos que corresponde ao sexto período, as suas almas foram erguidas e, na sua elevação, eles 

estimularam-vos, removeram obstáculos no vosso caminho e atribuíram-vos um lugar honroso como 

discípulos. 

20 Para compreender os ensinamentos divinos, é necessário renovar-se e pesquisar a lei. 

Através disso, vocês entenderão a minha Palavra e receberão grandes revelações que não puderam 

alcançar através da ciência humana. 

Chegará o dia em que o homem curvará o pescoço e amará o seu Pai com o respeito e o amor que eu 

vos peço. 

A minha manifestação é compreensível para todos. Eu falei de acordo com a capacidade do teu 

cérebro, pois não conseguiste compreender toda a minha sabedoria. A esta simples palavra com a qual 

eu vos dei a conhecer os Meus ensinamentos, não deveis acrescentar nada que venha do vosso intelecto, 

e se a traduzis para outras línguas, cuidai para que o seu significado divino permaneça intacto. 

21 Preparem-se para que seu cérebro seja como um espelho claro que reflete minha luz em toda a 

sua clareza quando vocês estão engajados nesta difícil missão. 

22 Vive perto de mim. Eu sou a vida, o início e o fim de todas as coisas criadas. Se eu te confiei uma 

tarefa como a minha, é porque te amo e quero que me tomes como teu exemplo. 

23 Salvem corações, façam milagres, amem-se uns aos outros. 

24 Se você sente a fé necessária e a força de alma dentro de você para tomar a cruz, vá para as casas 

e traga a minha palavra, atravesse a vasta terra e navegue pelos mares. Eu irei antes de ti e prepararei o 

caminho. 

25 Esteja atento, pois muitos lobos em pele de cordeiro virão até você e quererão seduzi-lo a fim de 

desviá-lo. Mas observai, e descobrireis as intenções dos seus corações. 

26 Quando os teus semelhantes vierem a sofrer e 

Se queres parar as lágrimas deles, fá-lo. Dai todo o bem que há em vós, e mais tarde, no além, recebereis 

maior misericórdia do que aquela que tendes mostrado neste mundo. 

27 Amado povo, a tua oração ascende a Mim, como na Primeira Vez os teus salmos ascenderam a 

Mim no Templo. Mas esse tempo já passou e a tua alma evoluiu. O grande templo de Jerusalém não 

existe mais, pois a Minha Palavra se cumpriu, e do seu desenho material não ficou uma pedra sobre 

outra. 

28 Não existe a Arca do Pacto, nem as Tábuas da Lei sobre o 

altar mais. Seu espírito busca a verdade além das figuras e símbolos que costumavam servi-la para crer e 

entender e que a ensinaram a Me adorar. Mas hoje compreende que estes já não têm qualquer 

justificação, uma vez que o seu significado foi compreendido pelo espírito. Os símbolos eram apenas 

objetos materiais que o Senhor usava para explicar os ensinamentos divinos ao homem. 
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29 Assim, quando o discípulo tiver chegado a compreender o ensinamento básico, deve esquecer as 

antigas formas de adoração, a fim de elevar-se no desejo de inspirações mais elevadas e de uma 

adoração mais espiritual. 

30 Lembrem-se, enquanto tiverem que ter algum símbolo diante dos olhos que Me encarna, vocês 

não podem se conectar diretamente com o Espírito Divino. Percebam, porém, que todos vocês são 

chamados a usar esse espírito para o diálogo espiritual. 

31 Tudo o que o envolve e abraça nesta vida é um reflexo da vida eterna, é um ensinamento 

profundo explicado através de formas e objectos materiais para que possa ser compreendido. 

32 Você ainda não alcançou o cerne dessa lição maravilhosa, e o homem errou repetidamente 

porque concebeu a vida que leva na Terra como se fosse a eternidade. Ele tem se contentado em se 

preocupar com as formas externas dela, e tem rejeitado tudo o que ela contém de revelação divina ─ 

aquilo que é essência e verdade contida em toda a criação. 

33 Quando este "livro" tiver deixado sua luz nas almas e tiver sido compreendido até a última 

página, o homem deixará a Terra e sua alma seguirá para um novo lar, onde conhecerá e utilizará tudo o 

que a vida humana lhe ensinou ao longo do caminho. Então, ele será capaz de compreender muitos 

ensinamentos que lhe foram revelados através da vida na matéria. 

34 Estudem estas palavras que o vosso Mestre vos dedicou com tanto amor, para que pela sua luz 

possais julgar as vossas obras. E quando você perceber que parou, descubra quais foram as causas que 

causaram isso, para que você possa evitá-las no futuro e seguir sempre em frente no seu caminho de 

desenvolvimento. 

35 A missão que eu comandei Meu povo na Terra é grande e muito delicada. É por isso que a 

procurei em todas as épocas para inspirá-la com a Minha Palavra e para revelar-lhe algo mais do 

conteúdo da Lei. 

36 A lei do amor, bondade e justiça tem sido a herança espiritual que lhe tenho legado ao longo dos 

tempos. De lição em lição trouxe a humanidade ao entendimento de que a Lei pode ser resumida em um 

mandamento: o amor. Amai o Pai que é o autor da vida, amai o vosso semelhante que é parte do Pai, 

amai tudo o que o Senhor criou e ordenou. 

37 O amor é a origem, o início, a semente da sabedoria, da grandeza, do poder, da exaltação e da 

vida. Este é o verdadeiro caminho que o Criador tem marcado para a alma, para que de passo em passo e 

de casa em casa possa sentir cada vez mais a aproximação a Mim. 

38 Se o homem, desde o princípio dos tempos, tivesse feito do amor espiritual um culto em vez de 

cair em ritos idólatras e fanatismos religiosos, este mundo, que hoje se tornou um vale de lágrimas pelo 

medo e pela miséria dos homens, seria um vale de paz onde as almas viriam a adquirir mérito para 

alcançar, depois desta vida, aqueles lares espirituais nos quais a alma deve entrar na sua viagem. 

39 Em verdade vos digo que em nenhuma época da vida humana faltou ao homem o conhecimento 

da Minha Lei. Pois da centelha divina que é seu espírito, nunca lhe faltou uma centelha de luz em sua 

alma, uma intuição em sua mente, ou um indício em seu coração. No entanto, sua alma voltou ao além 

com uma atadura escura diante de seus olhos, e eu lhe digo que quem não fizer uso da lição que a vida 

neste mundo contém neste vale de provas deve retornar a ele para terminar sua reparação e, acima de 

tudo, para aprender. 

40 Errada é a idéia que você tem do que significa a vida na Terra, do que é a alma, e do que é o 

mundo espiritual. 

A maioria dos crentes pensa que se eles vivem com uma certa justiça ou se eles se arrependem no 

último momento de suas vidas das transgressões que cometeram, o céu é certo para a sua alma. 

Mas esta falsa idéia, que é muito agradável ao homem, é a razão pela qual ele não persevera em 

cumprir a lei durante toda a sua vida, e assim faz com que a sua alma, quando sai deste mundo e entra 

no Mundo Espiritual, descubra que chegou a um lugar onde não contempla as maravilhas que tinha 

imaginado, nem sente a felicidade suprema a que pensava ter direito. 
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41 Você sabe o que acontece com aqueles seres que estavam certos de ir para o céu e, em vez disso, 

encontraram apenas confusão? Como não estavam mais em casa na Terra por falta do apoio da sua 

concha corpórea, nem podiam subir até aquelas alturas onde se encontram as esferas de luz espiritual, 

criaram para si mesmos ─ sem se darem conta ─ um mundo que não é nem humano nem profundamente 

espiritual. 

Então as almas começam a se perguntar: Isto é o céu? 

É este o lar que Deus destinou às almas depois de terem vagueado tanto tempo na Terra? 

42 Não ─ dizem outros ─ isto não pode ser o "ventre do Senhor" onde só pode existir luz, amor e 

pureza. 

43 Gradualmente, através da reflexão e da dor, a alma vem a compreender. Compreende a justiça 

divina e, iluminado pela luz do seu espírito, julga as suas obras passadas e descobre que elas eram 

pobres e imperfeitas, que não eram dignas do que acreditava. 

Depois, por causa dessa introspecção, surge a humildade e o desejo de voltar aos caminhos que ela 

tinha atrás de si, de apagar as manchas, de reparar os erros e de fazer algo verdadeiramente meritório 

diante do seu Pai. 

44 É necessário iluminar a humanidade sobre estes mistérios para que ela possa compreender que a 

vida na matéria é uma oportunidade para o homem adquirir mérito para a sua alma ─ mérito que a 

elevará até que mereça viver numa esfera de espiritualização superior, onde deve agir meritoriamente 

de novo para não ser deixada para trás e para continuar a elevar-se de nível em nível; pois "na casa do 

Pai há muitas mansões". 

45 Vós adquirireis esses méritos por meio do amor, como a lei eterna do Pai vos ensinou. E assim a 

vossa alma progredirá passo a passo na escada até à perfeição e assim conhecerá o caminho estreito que 

conduz ao Reino do Céu ─ para o verdadeiro Céu, que é a perfeição da alma. 

46 Sejam bem-vindos, que vêm até Mim para encontrar os caminhos da paz e do amor. A essas 

pessoas eu as acolho e as faço compreender que uma tarefa espiritual as espera. 

47 Discípulos, vocês vão lutar comigo, vocês vão trabalhar perto do seu Mestre, e assim nós vamos 

percorrer o caminho que os levará até o topo da montanha. Virás a Mim com humildade, sem pedir a teu 

Pai que te dê este ou aquele presente, mas que recebas de bom grado o que Ele tem dado a cada um de 

Seus filhos. 

48 Tendes luz em vossa alma e, além disso, já progredistes muito no caminho das provas que 

tornaram fecunda a vossa experiência e, portanto, já não vos deixais dominar pela vaidade de querer ser 

grande para ser admirado e servido. 

49 Quem, senão eu, seria capaz de reinar nas almas e guiar o seu destino? ─ Ninguém. Portanto, 

quem quis tomar o lugar do seu Senhor porque queria governar, criou para si um reino de acordo com as 

suas inclinações, preferências, reivindica poder e vaidade ─ um reino de matéria, paixões básicas e 

sentimentos ignóbeis. 

50 Não se pode subjugar o espírito, pois nele há perfeita justiça. Nas almas, só a pureza tem poder 

sobre sentimentos nobres, só a bondade os move ─ em uma palavra, a alma se alimenta apenas de 

verdade e bondade. 

51 Portanto, ó discípulos ─, embora se vejam abundantemente dotados de dons e entendam que 

possuem um bem que nem todos possuem, não se devem sentir superiores a ninguém. Coloca tudo o 

que tens ao serviço da minha Causa, pois ela é caracterizada pelo amor, e deves dedicar toda a tua vida a 

ela, a fim de seres útil aos teus semelhantes desta forma. 

52 Destrua o império de vaidades que você criou. Controla as paixões humanas e deixa que a tua 

alma se revele no seu núcleo mais íntimo, cheio de amor e luz, o que te dá sabedoria. 

Tente tomar Jesus como seu modelo em todas as ações de sua vida. Ele não foi enviado à Terra para 

expiar uma transgressão ou para receber o julgamento de seu Pai. Cristo, que hoje vos fala de novo, 

desceu ao coração dos homens para estabelecer neles o seu reino de amor, justiça e verdade. Ele não 

trouxe aos homens doutrinas materialistas, nem leis injustas. Ele não veio para despertar a ganância das 
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pessoas, nem para alimentar as suas paixões. Ele trouxe o ensinamento do amor, que é a moralidade da 

alma. Foi por isso que Ele disse às multidões: "O meu reino não é deste mundo". 

53 Você Me pergunta no fundo do seu coração como pode ser possível que grandes seres espirituais 

se tornem rebeldes e queiram trabalhar contra Deus. Eu digo-te isto: Aqueles que se levantam contra 

Mim ainda não são verdadeiramente grandes. Eles são seres espirituais imperfeitos que foram capazes 

de desenvolver uma parte de suas faculdades e negligenciaram o desenvolvimento das outras. A sua 

inteligência foi desenvolvida, mas não os sentimentos nobres da sua alma. 

54 Essa é a razão pela qual eu lhe chamei a atenção naquela época que o homem não vive só de 

pão. Pois além dos ensinamentos terrenos que a Terra lhe transmite, ele precisa da luz do espírito para 

sua completa perfeição, que ele só pode receber em meus ensinamentos. 

55 Vocês, humanos: Por muitos séculos você perambulou pela terra, sempre sobrecarregado pelo 

peso de suas paixões. Mas o fim chegou, já estais na era da vossa libertação espiritual, na qual a alma 

reinará no corpo, que será seu servo, e na qual terá o infinito como sua casa. 

56 Em breve saberás de onde vieste e para onde vais, para que saibas atribuir ao mundo o lugar que 

ele deve ter na tua vida e conceder à alma o lugar que ela deve ter na tua existência. 

57 Estas palavras que estou prestes a dar-vos são de natureza profética, para que tenham um 

incentivo para se exercitarem e contarem com uma luz de esperança no vosso futuro. 

58 Aqueles que atravessam o mundo derramando lágrimas por causa de suas dores, não pensam 

que eu os abandonei. Estou testando a paciência deles e apenas esperando que cheguem à sua 

purificação para que possam então aumentar o número dos Meus seguidores. 

59 A espiritualização chegará às pessoas, dissipará suas dúvidas, as fará retornar ao caminho seguro, 

as fará ver a luz da verdade. Então as pessoas dirão: "A palavra do Senhor se tornou realidade quando Ele 

nos disse: 'Todos os olhos Me verão'". 

60 Deve saber que a dor neste momento é muito grande, porque a alma do homem está agora 

pagando dívidas que seu coração não conhece, e para apagar as manchas que estão em você há muito 

tempo. Você não sabe quem você é e como foram as suas obras no longo caminho que percorreu. Mas 

agora vocês que conhecem esta revelação devem armar-se de paciência e render-se. Pois isto irá elevar-

te e ajudar-te a alcançar a tua purificação. 

61 Garanto-vos que, por enquanto, não é necessário que conheçais o vosso passado; que é 

suficiente que tenhais a intuição ou a intuição de que cometestes erros em outros tempos, pelos quais 

agora tendes de reparar. Por outro lado, quero que saibam muito do vosso futuro através da Minha 

Palavra, pois esta luz dará origem à esperança nos vossos corações de alcançarem uma vida de paz e luz, 

na qual a alma e o corpo evoluam para cima. Pois virão tempos em que reinará a harmonia entre o físico 

e o espiritual. 

62 Minha luz iluminará todos os caminhos, e as seitas e religiões verão um único caminho diante 

deles, uma única lei: a Lei do Amor do Espírito Divino. Este será o ensinamento abrangente do mundo 

que unirá todas as almas. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 185  
1 Abençoo-vos porque acreditais que é o meu Espírito que vos dá este ensinamento, embora 

ouçais os meus ensinamentos por meio do intelecto humano. 

2 Você desconsidera as imperfeições do portador da voz, você só está interessado em entender o 

significado divino. Aqueles que estudam a minha Palavra desta maneira são os que descobrem a 

verdade. Eles serão os discípulos que partirão amanhã para explicar aos homens os meus ensinamentos. 

Eles farão com que aqueles que erraram ao interpretar as escrituras de tempos passados compreendam. 

Porque, para descobrir a verdade das minhas revelações, é necessário não aderir ao sentido material das 

palavras, mas procurar o sentido espiritual, que é a essência que é a verdade e a vida. 

3 Portanto, submeti este povo a um exame que é ao mesmo tempo um ensinamento profundo, na 

medida em que dei a Minha Palavra através da mediação de um intelecto humano e os instruí a não se 

preocuparem com a forma externa da Palavra, mas a penetrarem no seu núcleo para descobrir o seu 

significado. Com esta instrução, estas pessoas serão capazes de explicar àqueles que procuram a 

interpretação das minhas mensagens anteriores, a forma de descobrir mentalmente o conteúdo de 

qualquer ensinamento, passagem ou qualquer 

parábola descobre ─ a verdade que é uma só. 

4 Vejo também entre este povo aqueles que gradualmente compreenderam que quanto maior a 

preparação da sua alma e corpo, mais abundante e clara é a minha instrução através do porta-voz. Ah, se 

ao menos todas essas multidões aspirassem verdadeiramente à forma de se provar dignas da minha 

graça ─, quão grande e perfeita seria a minha manifestação! 

Mas ainda vejo que muitos corações buscam a adoração externa para poder crer na Minha Presença, 

sem perceber que ao invés de permitir que sua alma se levante livremente, eles a retêm em um altar 

material, dispersam-na com cerimônias inúteis, e a cansam com as tradições habituais. Em verdade vos 

digo que esse tempo já passou para vós. 

Durante muito tempo refrescaste os teus sentidos no esplendor das igrejas, durante muito tempo 

admiraste as obras de arte dos teus semelhantes. Agora você deve deixar tudo isso para trás para que 

sua alma possa alcançar a vida maravilhosa que lhe está destinada, saturar-se de luz nos momentos de 

sua oração Nele, e transmitir ao seu corpo todas as alegrias e inspirações que recebe durante seu 

arrebatamento. Então você se dará conta de quão pobres e desajeitadas têm sido as formas com as quais 

o mundo tem procurado representar o Divino. 

5 Sua alma passou da infância para a adolescência e, portanto, uma mudança deve ocorrer em sua 

vida. 

6 Em tempos passados eu aceitei do vosso espírito todas as oferendas que ele me fez, mesmo que 

elas contivessem muita ignorância e imperfeição. Hoje, só aquilo que é puro, sincero, verdadeiro, será 

capaz de Me alcançar. 

7 Vês como são bonitas aquelas flores dos teus jardins que por vezes me ofereces? Em verdade vos 

digo, nem mesmo esse dom posso receber neste momento, pois essas flores não são obra vossa, mas 

minha; mas o que deveis oferecer-me são as flores espirituais do vosso coração, isto é, as vossas boas 

obras, as vossas orações puras, as vossas virtudes. 

8 Não mais se iludam, não mais tentem substituir por pessoas externas o que deve ser 

profundamente espiritual. Não tenha medo de derrubar limitações, não tenha medo de enfrentar a 

verdade. O céu pertence apenas aos bravos e aos entusiastas. 

9 Uma vez que tenham eliminado todo fanatismo e idolatria em seus corações e aprendam a orar 

de espírito em espírito, terão alcançado o verdadeiro altar do Senhor ─ aquilo que não é deste mundo. 

Neste altar podereis oferecer o vosso sacrifício, que será o das vossas boas obras, e que será mais belo 

aos meus olhos do que as flores dos vossos jardins. Pois as boas obras da tua alma nunca murcharão. 
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10 Vocês, multidões de homens: Abram os vossos corações para deixar o orvalho da Minha graça 

fluir neles. Quero que este povo seja como um imenso jardim onde florescem as mais belas flores do 

pensamento, do coração e da alma, que são as que eu vou apreciar. 

11 Pessoas: Quando lhes falo de devoções e oferendas com a clareza com que proclamo Minha 

Palavra, vocês sentem dor porque os estou afastando de suas crenças anteriores? Não, Mestre", dizes-

me tu. 

12 A razão disso é que em minha palavra há um bálsamo e uma luz que não permite que surja 

qualquer ambiguidade em nenhuma mente, nem que qualquer coração se entristeça. 

13 Quero que fale aos seus semelhantes da mesma forma quando tentar abrir-lhes os olhos para a 

luz. Faça-o com a clareza e o amor que usei com você, e você não deixará dor em seus corações, mas sim 

paz e luz. 

14 Em cumprimento de uma promessa divina, eu me fiz conhecido a você neste tempo. No 

significado contido no cerne desta palavra, tenho estado completa e completamente contigo. Quem quer 

que tenha encontrado este significado, sentiu-me. Por outro lado, aqueles que passaram seu tempo 

julgando a aparência exterior de Minha manifestação não foram capazes de descobrir Minha verdade. 

15 Enquanto alguns estavam em supremo espanto ao ouvir a Minha Palavra, outros não sentiram o 

menor arrepio, nem se deram conta da Minha presença e que Me tinham ouvido. 

16 Assim que a Minha Palavra não for mais ouvida através destes porta-vozes, haverá muitos 

corações que choram pelo fim deste tempo, assim como haverá aqueles que ─ embora Me tenham 

ouvido ─ não se darão conta do bem que possuíam e que perderam porque não sabiam como usá-lo. 

17 Chegarão tempos em que esta palavra será espalhada em muitos lugares. Mas então será através 

dos testemunhos daqueles que a ouviram, compreenderam e acreditaram, e vocês testemunharão que 

muitos daqueles que nunca tiveram a graça de ouvir os meus ensinamentos poderão descobrir o 

significado divino que estes têm como tesouro, e exclamarão com convicção e fé: "É a palavra do 

Mestre"! 

18 Você verá seus semelhantes chorando de alegria, agitados interiormente pela Minha mensagem, 

e os verá lamentando que não pertenciam aos Meus escolhidos. Então você sentirá remorso de que ─ 

embora eu tenha estado com você por tanto tempo ─ seu coração não mostrou a fé e o amor que você 

verá brotar em seus semelhantes apenas através do seu testemunho. 

19 Entre essas multidões, descobrireis aqueles que intuem o espiritual, os inspirados, os que 

antecipam o diálogo do espírito com o espírito, os videntes e os que possuem dons e faculdades do 

espírito em pleno desenvolvimento. 

20 Você acha que eu dou Minha Palavra a todos os povos do mundo? ─ Não, também com esta nova 

revelação da Minha é como com aquelas de tempos passados, em que me revelei a um só povo, mas eles 

tinham a tarefa de ir adiante e espalhar a Boa Nova e semear a semente que receberam na Minha 

mensagem. 

21 Lembre-se que em outras terras a minha semente brotou com a maior força através do 

testemunho apenas dos meus apóstolos. 

22 Lembrai-vos, amados: se outros povos acreditaram nesses testemunhos, foi porque aqueles que 

os deram souberam fazê-lo com todo o amor e veracidade de que o seu coração era capaz. Digo-vos isto 
porque, se quereis que o mundo acredite em Mim através de vós, deveis preparar-vos para ser como 
aqueles apóstolos no seu amor, na sua humildade, na sua espiritualidade e na sua fé. Então o mundo 
considerará este ensinamento como verdade e a Minha Palavra será sagrada para os homens. Então você 

verá seus semelhantes lendo avidamente os escritos produzidos pela minha Palavra, e você os verá 

traduzindo-os em diferentes línguas para que todos os povos os conheçam. 

23 Vereis como esta palavra, à qual este povo aqui se habituou tanto, que foi tão degradada por 

aqueles que mais a ouviram, será amanhã como um oásis para aqueles que sofrem muito na Terra. Você 

verá como será bálsamo e vida, alimento e luz na vida daqueles que têm fome e sede de verdade, amor e 

justiça. 
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24 Homens e mulheres que ouviram a minha palavra durante muito tempo, e que também 

assumiram tarefas dentro deste trabalho: permitam que as minhas palavras movam os vossos corações, 

permitam que o espírito fale na parte mais íntima do vosso ser. Você comeu muito do fruto da árvore da 

vida, mas o que você fez com a semente? Porque é que nem tudo o que semeias provém da semente 

que te dei? Vejo que você também usa a sua própria semente, que você acrescenta ao que eu confiei aos 

seus cuidados. Quem entre vós não compreende o que vos estou a dizer nestes momentos? 

25 Não desaprovo todos os trabalhos que fazes. O que vos digo é que não acrescenteis nenhuma 

desonestidade ao bem que fazeis, porque assim deixareis de semear a Minha verdade, como Eu vo-la 

revelei, e amanhã, quando chegar a hora de o vosso espírito colher o fruto da sua semeadura, descobrirá 

naturalmente que esse fruto corresponde exatamente ao que semeou no seu caminho de vida. 

26 Eu sou a essência de tudo o que é criado. Tudo vive através do meu infinito poder. Estou em todo 

o corpo e em todas as formas. Eu estou em cada um de vocês, mas é necessário que se preparem e se 

tornem receptivos para que possam Me sentir e Me encontrar. 

27 Eu sou o sopro da vida para todos os seres, pois eu sou a Vida. Portanto, fiz-vos compreender que 

se Me tendes diante dos vossos olhos em todas as vossas obras, não é necessário que representeis a 

Minha imagem em barro ou em mármore para Me adorardes ou para Me sentirdes perto de vós. Esta 

falta de compreensão só tem servido para levar a humanidade à idolatria. 

28 Por causa da Minha Palavra, você sente a harmonia que existe entre o Pai e todas as coisas 

criadas, você entende que Eu sou a essência que alimenta todos os seres e que você é uma parte de 

Mim. 

29 Na medida em que você entende o sentido da sua vida, o destino da alma e o propósito do 

desenvolvimento, você entra na vida espiritual. Desta forma, esquece as formas que Me deu, nas quais 

Me procurou, e gradualmente extingue as falsas crenças e conceitos errôneos nos quais esta 

humanidade tem estado presa por tantos séculos. 

30 A alma será capaz de evoluir com base nas suas capacidades até atingir a sua perfeição. Mas eu 

sou o Mestre que sempre te apoiou no teu caminho de desenvolvimento, para que a tua vida não seja 

estéril. 

31 Se vocês se tornarem pessoas de boa vontade, suas vidas entrarão em harmonia com a perfeição 

de toda a criação. Alcançarás a luz do verdadeiro conhecimento e o fruto das tuas obras dar-te-á a paz 

eterna. A sua parte física é substância que se dissolverá em átomos na Criação. 

Isso você entendeu, mas para muitos a vida imortal da alma é incompreensível. Eles só entendem o 

que os seus olhos vêem ou a sua ciência prova. Onde estão aqueles que habitaram contigo nesta vida 

terrena? ─ Você não sabe. Você só pode imaginar que eles vivem em um mundo de luz. A isto vos diz o 

Mestre: Muitos deles estão à vossa volta. A alma tem a capacidade de ocupar o lugar que o Pai lhe 

designou no além e, ao mesmo tempo, de realizar uma tarefa com vocês. Tal é o poder da alma 

espiritual. 

32 Você ainda não entendeu estes ensinamentos. Mas, para alcançar o desenvolvimento dessa 

capacidade, seria necessário que cumprisses o que te disse na Segunda Era: o homem, para alcançar a 

Minha graça, deve assemelhar-se a uma criança na sua pureza. 

33 Mas você não deve mais se sentir abandonado. Em cada trabalho que o homem realiza, há a 

influência de um espírito de luz. O mundo espiritual influencia e dirige os órgãos da mente humana. Esse 

mundo é maior e mais belo do que aquele que você vê com seus olhos. É um mundo de luz e harmonia 

perfeita. Seus habitantes estão comigo; eles zelam pela criação, unidos a mim. 

34 Mas você pode, apesar de conhecer e acreditar nesses ensinamentos, continuar reclamando que 

as pessoas que você amou no mundo passaram para o outro mundo, sabendo que elas estão cuidando 

de você? Por que você pensa neles na sua forma humana, quando agora são puramente espirituais? 

35 Hoje falei-vos do que vocês chamam o mistério da outra vida. 

36 Só eu posso revelar-te estes ensinamentos. Os homens não podem porque não penetraram na 

sabedoria oculta. 
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37 Tive que te preparar para entrar no meu santuário para ouvir outro dos meus ensinamentos. Pois 

vejo que primeiro tiveste de impressionar os teus sentidos para que a tua alma pudesse erguer-se. Seus 

olhos buscavam a imagem que pudesse falar-lhe de Minha Presença, seus ouvidos se antecipavam aos 

tons musicais dos hinos para limpar o coração dos cuidados terrenos, e mesmo o incenso e o perfume 

das flores eram necessários para que você pudesse pensar em Mim, mesmo que apenas por alguns 

momentos. No entanto, como você encontrou todos esses componentes litúrgicos somente dentro das 

igrejas consagradas a esse culto, você não foi capaz de compreender ou mesmo sentir a Minha presença 

fora delas. Hoje, por outro lado, em vez de desenvolver os sentidos do seu corpo, a sua preparação 

espiritual começou a despertar a sua alma para desconsiderar aquilo que se relaciona com os sentidos 

físicos. 

38 Seus olhos não procuram mais uma imagem que possa representar a divindade para você; seus 

ouvidos não exigem mais aqueles sons que você precisava para fazer você esquecer os incentivos do 

mundo por um curto período de tempo. Você não espera mais para assistir à celebração de um culto 

para acreditar que eu estou presente apenas naquele ato e naquele lugar. 

39 A única coisa que te preocupa hoje é como limpar tua mente, como purificar teu coração para 

poder receber, sentir e compreender o significado divino de minha Palavra; e sabes que não há melhor 

meio para isso do que a meditação e a oração. 

40 Hoje, tudo o que pudesse ser colocado diante dos teus olhos te perturbaria, e a melhor música 

pareceria muito mesquinha ao lado do concerto celestial da minha Palavra. E em vez de te ajudar na tua 

devoção, estas coisas podem acabar por te perturbar. Você não precisa ou quer nada externo; portanto, 

você se acostumou a fechar os olhos durante o tempo em que recebeu a minha proclamação. Pois a 

alma, em seu supremo desejo de elevação, quer se livrar de todo contato com o material. 

41 No passado, o altar que tinhas erigido para a minha divindade estava longe de ti; hoje o erigiste 

nos teus corações. A sua oferta, que durante muito tempo foi material, agora você substituiu por uma 

manifestação espiritual. Sabes que aos meus olhos o teu amor é mais belo que a mais bela flor dos teus 

jardins, e que o perdão que concedes a um ser humano é para 

Eu valho mais do que o arrependimento com que uma vez pensaste que podias lavar as tuas manchas. 

42 Ouço-te em silêncio, para Mim não é necessário que mexas os lábios. Eu não sou um pecador que 

ouve outro pecador. Eu estou no Espírito, e é a vossa alma que ouço, e é ela que tenta elevar-se e 

comunicar-se comigo. 

43 Muitos ouviram a minha palavra durante este tempo, mas nem todos a tomaram como verdade. 

É claro que nem todos chegaram no momento em que podem compreender este ensinamento. Em todos 

os momentos houve muitos chamados, mas apenas alguns foram finalmente escolhidos ─ pela razão que 

hoje vos lembro: É que apenas aqueles que entendem, sentem ou acreditam no tempo estão entre 

aqueles que permaneceram e se preparam para Me seguir. 

Às vezes você vê que seus semelhantes vêm com a aparência de serem espiritualmente muito 

avançados e de compreenderem Minha Doutrina do Amor. Depois, vedes que eles não aceitaram como 

verdade o que receberam em Minha palavra, e isso porque não é principalmente a inteligência humana 

que pode Me descobrir ─ é o espírito, se o amor está presente nele. Não confunda um com o outro. 

Por outro lado, vedes alguns dos vossos semelhantes virem à minha manifestação que parecem ser 

pouco instruídos e demasiado materializados, que nem remotamente esperais ser capazes de captar 

emocionalmente a minha palavra, e ficastes maravilhados com a sensibilidade e compreensão que 

aparentemente alcançaram. A razão disso é que eles são desajeitados em sua exterioridade, em sua 

humanidade, mas em sua interioridade eles alcançaram um desenvolvimento espiritual muito grande. 

44 Aqueles que acreditaram nem sempre despertaram para a fé desde o primeiro momento. Quase 

todos eles têm lutado interiormente. Descobri no coração deles o seguinte ─ ou similar ─ perguntas: "É 

verdade? É possível que eu esteja encontrando a presença do Senhor aqui? É possível que eu encontre 

aqui cura para as minhas aflições que eu pensei serem incuráveis por tanto tempo?" No entanto, quando 

receberam o milagre, alguns ainda me perguntaram: "Foi Ele que me curou?" 
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Mas também houve muitos que acreditaram desde o primeiro momento em que ouviram a minha 

voz, e houve mesmo aqueles que, mesmo antes de ouvirem a minha palavra, já acreditavam no mesmo. 

45 O que mais tem atormentado a mente de muitas pessoas é a pobreza, a miséria em que eu me 

revelei. Pois eles estavam acostumados à ostentação dos ritos e à riqueza pródiga nas igrejas materiais. 

Mas digo-vos que, tal como em tempos julguei a vaidade dos homens, mostrando-lhes a Minha 

simplicidade, hoje evito falsas exibições e desejo aparecer não só entre os pobres, mas até entre os 

pecadores. 

46 Se amanhã as pessoas estudarem calmamente a maneira da Minha manifestação e a 

compararem com as profecias contidas nas Escrituras, e examinarem mais de perto a esfera de atividade 

na qual Eu me mostrei e na qual a Minha manifestação se desdobrou ─ a nação que escolhi e o povo que 

chamei ─ chegarão à conclusão incondicional de que tudo foi feito na perfeição e que as profecias como 

um todo foram cumpridas fielmente. 

47 Aqui estou falando de novo às pessoas, falando-lhes com Minha Essência Divina, mas com 

palavras e conceitos que estão ao seu alcance. Mas enquanto alguns acreditam em Mim apenas por 

causa da essência divina que encontram em Minha Palavra, outros precisam do que você chama de 

milagres para acreditar. Portanto, eu vos digo que sois as mesmas pessoas da Segunda Era que 

trouxeram seus doentes, incuráveis aos homens, a Mim para testar Meu poder. 

48 Acho alguns cegos, outros coxos, muitos leprosos, e outros possuídos por espíritos confusos. 

Curar-vos-ei a todos, e na verdade vos digo que ninguém perecerá. Mas devo também salientar-vos que 

deveis estar preparados, pois os milagres deste tempo farei mais na vossa alma erguida do que no corpo. 

49 Lázaro não será o único através de quem eu vos farei saber a ressurreição. Eu vou ressuscitar 

todos os "mortos". 

50 Vocês, multidões, aqui têm a minha palavra. Você pode ou não acreditar em Mim, amar-Me ou 

não Me amar. Mas, em verdade, eu vos digo, desta vez não voltará, estas lições de sabedoria, estes 

discursos divinos, vocês não mais ouvirão nesta forma. Se você quer me ouvir depois de 1950, você deve 

entrar no além em espírito. Lembra-te que eu te disse: "O meu reino não é deste mundo." 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 186  
1 Sejam bem-vindos todos aqueles discípulos que se aproximam de Mim a fim de aumentar o seu 

conhecimento. Felizes e abençoados sejam todos aqueles que querem reconhecer claramente a verdade 

dos Meus ensinamentos. 

Você se sai bem se quiser rasgar o véu que cobre os seus olhos espirituais. Uma pesada 

responsabilidade pesa sobre todos aqueles que não fazem nenhum esforço para penetrar mais 

profundamente nos segredos da minha sabedoria oculta. 

2 Quando é que finalmente se vão cansar dos prazeres que a carne lhes dá? Quando é que eles vão 

perceber que esses prazeres os impediram de desfrutar dos refrescos da alma? Eles são vassalos do reino 

do pecado, são escravos de suas paixões e andam pelo mundo como os surdos, os cegos, os coxos e os 

leprosos, inconscientes de suas aberrações. Quando finalmente se percebe que sua alma está doente, 

não se sabe como buscar o remédio na luz que irradia do meu Espírito. 

3 Os cegos lideram os cegos: Assim eu vejo muitas nações do mundo, mais do que suficiente dos 

povos da terra. A virtude tornou-se fraca e os bons sentimentos foram perdidos. O coração humano, que 

deve entrar em todos os sentimentos nobres e em todos os pensamentos elevadores, tornou-se hoje 

uma fonte de egoísmo, vícios e aberrações. 

4 O que há de estranho no fato de que o teu Senhor, que te ama infinitamente, vem até ti hoje 

para te dar as armas com as quais combater o mal que reina em todos os homens? 

5 É verdade que os meus ensinamentos são uma arma, um sabre de luz que atinge o coração e a 

parte mais sensível do corpo. 

toca as pessoas. A vontade de vencer o mal é o que você precisa, e essa força para a sua alma é o que a 

minha Palavra lhe dá. A maior e mais nobre batalha em que quero ver-vos vitoriosos é aquela em que 

lutam contra vós próprios para controlar as vossas paixões, egoísmo e sensualidade. Em cada 

oportunidade, deixe que essa grande batalha se desenrole dentro de si. 

6 De um lado estão a boa vontade, a razão, a justiça e a caridade; do outro, levantam-se as paixões 

corruptas e humanas. Mas a luz triunfará sobre a escuridão. Se eu soubesse que não seria assim, não 

permitiria que te envolvesses numa luta inútil e infrutífera pela tua alma. 

7 Quando pensardes nos patriarcas, nos profetas, ou nos meus apóstolos, não os considereis como 

homens excepcionais, pois todos eles foram criados a partir da mesma essência com que fostes criados. 

Mas eram pessoas que se esforçavam para permanecer no caminho da luz, para aderir à verdade, para 

observar sempre a minha Lei e para viver em bondade. A vontade deles não enfraqueceu, por isso 

deixaram para trás obras que são um exemplo para os seus irmãos humanos. 

8 Reconheces aquelas pessoas que correm atrás dos prazeres, do conforto ou apenas do pão 

cotidiano, indiferentes aos dons do Espírito, não receptivas às verdades que te revelam a vida eterna? 

Mais tarde você os verá correndo avidamente para o santuário espiritual para se tornarem colaboradores 

da verdadeira Igreja. 

9 É na minha Palavra Divina que os homens encontrarão a luz que os ensina a usar a força que a 

alma contém dentro de si e os ensina a caminhar firmemente no caminho das provas que é a vida. 

Aquele que contempla a minha luz não dá um passo em falso, nem tropeça. 

10 Deveis sondar a minha palavra, pois se não o fizerdes, vereis segredos onde o Mestre vos falou 

claramente e de maneira perfeita. Deus não tem segredos para o homem. A questão é que uma vez você 

não queria penetrar na Luz, e outra vez você queria saber as revelações prematuramente. A sujeira em 

que o homem caiu é a razão pela qual ele não entendeu muitos dos meus ensinamentos corretamente, 

embora já esteja na hora de entendê-los. 

11 O que você aprendeu com suas religiões? Para que serve dizer que você acredita nisso ou se sua 

vida não se submete à observância desses princípios que eles recomendam, nem procura se aproximar 

de Mim através deles? 
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12 Se vocês querem saber se estão cumprindo a lei divina, perguntem-se se estão recebendo uma 

colheita de amor no mundo. 

13 Tenho muitas coisas para vos dizer neste momento, para que possais compreender que estou 

pronto para vos dar o Meu Reino dos Céus. Mas para isso você deve libertar a sua alma espiritual, pois 

será ela que Me receberá. Então você vai me ver e me sentir. 

14 Haverá um pacto de paz entre os homens de boa vontade. Mas eu te digo que não deves esperar 

até que estejas no lar espiritual para fazer este pacto. O mérito é que aqui, onde o mundo recebeu o 

Sangue do Cordeiro como a Semente do Amor, vós ofereceis ao Pai a homenagem de gratidão e a vossa 

melhor oferta: a vossa obediência amando-vos uns aos outros. 

15 Acredite na imortalidade da alma. Digo-vos isto porque alguns acreditam que a morte destruirá a 

existência daqueles que persistem no pecado e os excluirá da Vida Eterna, deixando-os, em vez disso, 

sujeitos a um castigo eterno. 

16 Aqueles que adotam tal idéia interpretaram mal algumas das minhas revelações e interpretaram 

mal o seu significado. Se isto fosse correto e possível, seria como explicar a derrota do amor, da bondade 

e da justiça. Então, qual teria sido o significado de Me tornar homem ─ Minha Paixão, Minha Morte e 

Minha Presença entre vós como homem? Não se esqueça que eu vim por causa dos pecadores, dos 

doentes, dos escravos, dos famintos, dos perdidos. 

17 Sua alma espiritual possui a Vida Eterna que o Espírito Divino lhe confere, e a única coisa que 

morre do homem é a casca, a carne, que a alma deixará para trás a fim de poder elevar-se. Também verá 

o pecado passar, se tiver algum dentro dele, e a atadura escura da ignorância cairá dele como uma fruta 

murcha. Mas a alma se elevará mais forte, mais consciente, mais luminosa e mais pura depois de cada 

uma dessas "mortes" que ela experimentará em si mesma sem morrer. 

18 Você já experimentou alguma paixão física na sua vida que tomou conta de todo o seu ser e lhe 

impossibilitou de ouvir a voz da consciência, da moralidade e da razão? 

Isto aconteceu quando a alma afundou, porque as tentações e o poder da besta do mal, que habita 

na carne, a tinham conquistado. 

E não é verdade que vocês experimentaram um profundo sentimento de felicidade e paz quando 

conseguiram se libertar dessa paixão e vencer a sua influência? 

19 Esta paz e alegria são devidas à vitória da alma sobre o corpo ─ uma vitória conquistada através 

de uma luta imensa, uma batalha interior "sangrenta". Mas bastava que a alma retirasse novas forças e 

se levantasse, estimulada e aconselhada pela consciência, e já conquistava os impulsos da carne e se 

libertava de ser arrastada ainda mais para a ruína. 

Nesta luta, nesta renúncia, nesta batalha contra vocês mesmos, vocês viram morrer algo que habitava 

dentro de vocês, sem que fosse a sua vida. Foi apenas uma paixão sem sentido. 

20 Entende, portanto, que quando o homem se deixa guiar pela inspiração da consciência e submete 

todas as suas ações ao mandamento superior, é como se nascesse nele um novo homem ─ aquele para 

quem não há morte. Porque só considerará o corpo como a concha necessária para a alma; e, quando 

esta se puser a caminho do seu verdadeiro lar, o corpo terá de se afundar no ventre da terra, para se 

dissolver nele. 

21 Eu vos digo que não há "morte eterna", e muito menos poderia haver uma expiação eterna. 

Somente o que é prejudicial morre ─ o inútil, o mau e a expiação devem terminar quando a purificação 

for alcançada. Já nessa altura te tinha dito que nada no meu trabalho iria perecer. Também vos disse que 

nenhum dos Meus filhos pereceria e, além disso, vos revelei a imortalidade da alma, dizendo-vos: "Eu 

sou a Vida, aquele que acredita em Mim jamais morrerá". 

22 Pessoas queridas: Fechem seus olhos humanos e sintam Minha Presença "na nuvem". Você ouve 

uma voz humana, é a que é transmitida pelo portador da voz que eu uso para lhe dar a Minha vibração 

mental. Mas se vocês se elevarem espiritualmente, sentirão a minha presença espiritual. Ó abençoada 

terceira vez, quando cada olho poderá contemplar o seu Senhor! A idolatria cairá no chão e os homens 

virão a conhecer a verdade por completo. 
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23 Para iniciar este tempo, eu queria me comunicar através de suas próprias mentes para que vocês 

Me sentissem mais próximo, mais íntimo, mais pertencente a vocês. Também na Segunda Era me 

aproximei do povo ao nascer entre eles, vivendo ao seu lado, compartilhando suas dores e sofrimento 

diante dos seus olhos. 

24 Hoje, com a minha nova palavra, as multidões despertam e formam uma comunidade umas com 

as outras. A maioria deles são os pobres da terra, aqueles que vocês chamam de "deserdados", mas a 

quem na realidade não falta nenhum dos dons que o Espírito Santo lhes deu. Por causa dos meus 

ensinamentos, essas pessoas despertaram de sua letargia e se tornaram conscientes de tudo o que 

carregam dentro de si. Como resultado, um desdobramento espiritual começou neles e sua inépcia 

desapareceu gradualmente. A intuição se instalou e iluminou seu ser, a inspiração acariciou sua mente, o 

dom da visão iluminou seu olhar durante sua oração, os fez tirar o véu do espiritual e também lhes 

revelou algo do que o futuro lhes reserva. O dom da cura ─ quer pela simples palavra, quer pela "unção", 

quer mesmo pelo pensamento ─ brotou do mais íntimo dos seus corações, e muitas outras capacidades 

se tornaram visíveis nos humildes discípulos desta Obra. 

25 A razão disso é que aqueles que não possuíam nada na terra ─ quando sentiam que tinham 

recebido uma herança do Pai, colocavam todo o seu coração e entusiasmo ao serviço dessa causa e 

assim descobriram muitos dos dons de graça que tinham e que não conheciam. 

26 Como poderiam as pessoas ter descoberto os dons que o seu espírito possuía, já que o seu 

coração ansiava apenas por possuir as riquezas da terra? 

27 Se os homens tivessem sabido rezar, se tivessem compreendido que eu conheço a linguagem do 

coração, que compreendo as necessidades da sua alma, que compreendo até o seu menor desejo, que 

sei interpretar os seus pensamentos, por mais que estes pareçam ser, teriam enviado a sua oração até ao 

Criador. Mas o homem é mundano e tem materializado sua adoração a Deus e seu desenvolvimento 

espiritual. Mas como fazer a humanidade compreender os seus erros? Enviando a ele um povo 

espiritualizado, cujos filhos vivem naquela moralidade superior que a minha Doutrina ensina. 

28 A humanidade tem desafiado a Justiça Divina com sua ciência, com seu pecado, com suas 

guerras, com suas doutrinas e materialismo, e como suas ofensas eram muito grandes, só podia esperar 

punição. Mas veja como eu respondi enviando aos homens Minha Luz Divina, que é consolo, revelação, 

perdão e paz, para que ela os ilumine e os ajude na sua evolução. 

29 O homem encheu de amargura um copo que mais tarde terá de beber. Mas, na verdade, digo-

vos, através desta dor, ele receberá a luz. Mas trago ao vosso coração uma luz que vos alcançará 

suavemente, que convencerá o vosso espírito através do amor e da verdadeira sabedoria. 

30 Vocês, multidões que estão ouvindo esta voz agora mesmo ─, rejubilam-se com o pensamento de 

que foram destinados a contemplar a minha luz neste tempo de grande luta espiritual. 

31 Não durma, pois eu não falo com você apenas através destes porta-vozes. Eu falo com você a 

qualquer momento quando sua alma está em paz e pode se levantar para comungar comigo. 

32 Para que você possa usar seu coração como um guia, permita-me suavizá-lo primeiro para que 

você possa receber inspiração divina através de seus sentimentos. 

33 Não só Tu Me invocas, mas também os teus irmãos e irmãs, de acordo com as diferentes 

religiões, invocam o seu Deus. Eu, o Espírito Consolador, não só venho a vós, mas dou paz a todo coração 

e espírito aflito. 

34 O homem criou uma imagem do amor de Jesus em sua imaginação e a transferiu para uma tela, 

dando-lhe forma humana, já que não podia representar o espírito do Criador. 

35 De todos os povos; de todos os povos de todos os tempos eu sempre aceitei seu culto, seus 

holocaustos, seus ritos e sacrifícios; pois é a boa intenção e não a escritura que conta para Mim. 

36 É verdade que as imagens que os homens fizeram de Mim são imperfeitas; mas não me detenho 

a contemplar a obra da imagem em que Me reconhecem, mas a boa intenção da sua intenção é a que me 

alcança. 
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37 No entanto ─ como será agradável para o Pai quando Ele vir a humanidade praticando a 

espiritualização como este povo que começa a dar seus primeiros passos, descartando o superficial e o 

externo, sentir que vocês realmente Me carregam em seus corações, que eu estou em suas intenções 

quando vocês pretendem fazer um bom trabalho, que eu estou em seus pensamentos quando vocês 

procuram comungar comigo. 

38 Quem, ouvindo esta voz, poderia duvidar que a glória de Deus se manifesta na miséria de um 

corpo humano? É mais agradável a Deus manifestar-se em um pão que é matéria inanimada do que 

através de Seus próprios filhos, o homem, criado à Sua imagem e semelhança e considerado o ser mais 

perfeito da criação? Por que não deveria a Luz, o Espírito Divino, manifestar-se através da criatura 

privilegiada feita à Sua imagem e semelhança? Não há nada de estranho no fato de que Deus pode se 

fazer conhecido através do órgão da mente do homem. Mas esta humanidade é infiel e desconfiada 

porque já foi ferida muitas vezes nos seus sentimentos mais sagrados. É por isso que ele só ouve e não 

ouve. 

39 O coração humano deve ser novamente trabalhado com o cinzel do amor para que dele brotem 

os sentimentos de fraternidade e nobreza. 

40 O coração humano endureceu a tal ponto que permanece entorpecido diante da dor ou 

infelicidade de um semelhante. Mas deve sentir a dor alienígena e compreender a causa dela, para que o 

homem possa progredir no seu caminho de desenvolvimento. 

41 Se o homem se contenta em julgar o seu próximo, só fará julgamentos errados. Mas se ele tentar 

entender a razão de sua dor, com a nobre intenção de ajudá-lo, a origem oculta dessa dor lhe será 

revelada, que ele poderá então aliviar. 

42 Quantos tornam suas vidas insuportáveis por falta de fé espiritual, porque pensam que o mundo 

físico é o único que existe, e duvidam que o espírito exista; pois para eles nada pode provar isso. Estas e 

outras contemplações tristes levam-nos ao desespero e até à morte. 

43 A primeira lição que você dá aos seus futuros discípulos deve ser baseada nesta instrução. Dar-

lhes-eis a oportunidade de ascenderem desde o primeiro passo do seu caminho de desenvolvimento. 

Revelar-lhes-eis que o Pai, no Seu amor infinito e perfeita justiça, concede a cada alma tantas vidas 

materiais quantas forem necessárias à sua perfeição; que alguns seres físicos sofrem mais do que outros, 

que há vidas cheias de bem-estar e outros cheios de amargura e expiação. 

44 Os terráqueos que vivem sem dor e sem grandes provas são aqueles que foram a razão pela qual 

muitos ignorantes e descontentes me chamam de injusto. 

45 Haverá mais do que suficiente destes casos no seu caminho, e vocês serão os chamados para dar 

a explicação. Ser-lhe-á perguntado se é certo que haverá uma recompensa ou um castigo depois desta 

vida. A isto respondereis que enquanto a alma não tiver atingido o nível de desenvolvimento necessário 

para viver (para sempre) no Vale Espiritual, deve encarnar nesta terra, passando por cada vida terrena, 

de acordo com o progresso da anterior. Às vezes isso acontecerá para colher uma boa colheita, em 

outros casos para pagar alguma dívida ou para completar um trabalho iniciado. 

46 Quando a alma tiver percorrido todo o caminho que lhe foi traçado como seu destino na Terra, 

poderá elevar-se ao lar espiritual, onde encontrará a continuação desse caminho que a conduzirá à bem-

aventurança eterna, ao seio do Senhor. 

47 Não deixe nenhum ponto escuro ou pouco claro. Você não convencerá a todos, mas mesmo 

através da dúvida dos descrentes você avançará conhecendo seus pensamentos a fim de convencer os 

outros que você encontrará mais tarde na guerra das palavras. 

48 Em verdade vos digo que os meus ensinamentos serão para a humanidade como o despertar 

numa manhã de primavera, como o orvalho que torna os campos férteis ─ hoje, quando o mundo é um 

campo de morte, árido e seco. 

49 Vai a todos em meu nome. Quem poderia recusar o nome amoroso de Jesus, já que o meu 

sacrifício foi por todos? 
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50 Que os vossos semelhantes sintam que estais no momento no sopé da montanha, à espera da 

instrução acelerada do vosso Mestre. Pois a minha palavra é vida para a tua alma. 

51 Pus a mesa com toalhas de mesa brancas e coloquei sobre elas os frutos da árvore da vida, para 

que a tua alma se fortaleça. 

52 A luz do Espírito Santo liberta a tua alma das trevas; pois te desviaste, perdeste o teu caminho e 

estás morto para a vida da graça. 

53 Caiste na idolatria, ó povo amado, na desobediência e na ingratidão. Você abandonou a luz e se 

transformou em trevas, descartou o manto branco e, em vez de água cristalina, bebeu água turva e se 

envenenou com ela. 

54 Tornei-me homem na Segunda Era para vos ensinar a amar e a perdoar, vim dar-vos um exemplo 

de humildade e mansidão, como Mestre vos dei a Minha instrução. Mas os tempos passaram e você caiu 

em erro. 

55 Ó povo que eu escolhi entre todos os homens! Procurei-te e encontrei-te nas catacumbas, 

encontrei-te no deserto onde alimentaste os sete pecados. Hoje venho como um bom pastor e vos 

procuro de todas as maneiras e caminhos e vos salvo do abismo. Ouviste-Me e sentiste-Me e recebeste 

de Mim tudo o que te falta à alma. Dei-vos provas de amor, iluminei-vos, e do livro da Minha instrução, 

dei-vos abundantemente. 

56 Venham, meu povo, subam a montanha passo a passo. Ao subires, vais sentir-te em comunhão 

com o teu Pai e vais poder apreciar o fruto da árvore da vida. Uma fonte de água cristalina desce do topo 

da montanha para saciar a sede. 

57 Israel da Terceira Era: Vós estais ouvindo o vosso Mestre, que vos instrui e profetiza. Para que 

propósito, pessoas queridas? ─ Para que pela minha graça divina possais acordar da letargia em que vos 

encontrardes. 

58 Aquele que tem olhos verá; aquele que tem cérebro pensará, e aquele que tem ouvidos ouvirá o 

seu Mestre. Vocês são aqueles a quem o Meu indicador marcou ─ os mortos a quem dei vida ─ os cegos a 

quem restituí a visão ─ os perdidos a quem guio com a Minha luz, e os náufragos a quem mostrei o bote 

salva-vidas. 

59 Considere o banquete que o Pai preparou para o "filho pródigo" que havia perecido, chicoteado 

por torvelinhos e bebido o cálice da amargura. 

60 Sintam-Me e deixem-Me habitar em vossos corações e dizer-vos como Eu disse aos Meus 

discípulos na Segunda Era: "Tomai e comei, este é o Meu corpo". Igualmente vos digo nesta terceira vez: 

"Tomai e comei, esta é a Minha Palavra". 

61 Amados discípulos, aproxima-se o ano 1950, quando deixarei de falar convosco sob esta forma. 

Mas em vista disto eu vos digo que recebereis Minha Palavra em abundância, e partireis como vosso 

Mestre. Serás como um farol para a humanidade e darás amor abundante aos teus semelhantes. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 187  
1 Vem comer o pão da vida eterna à mesa do Mestre. Os anjos prepararam o banquete e o vosso 

Pai recebe-vos a todos. Comam e bebam, mas apreciem o sabor celestial desta comida, e não se 

comportem como alguns que se sentam à minha mesa, comem, bebem e depois saem sem se 

aperceberem com quem estiveram. 

2 O pão que vos ofereço hoje é o mesmo pão que vos trouxe na Segunda Era. Procurem o 

significado em ambos, e descobrirão que é o mesmo ─ do Meu Divino Amor. 

3 Venho para vos redimir, como fiz na Segunda Era, e a todos os que Me querem seguir, digo: 

"Levantai a vossa cruz e segui os Meus passos". Você sabe bem que a cruz consiste em humildade, amor, 

misericórdia, renúncia e sacrifício. Aqueles que o retomam já conhecem o caminho que devem seguir. Eu 

não enganei ninguém dizendo-lhe que o meu caminho está cheio de rosas. Pois quero que os meus 

soldados me sigam por amor e fé. 

4 Eu sei que depois de ter mostrado aos Meus filhos a verdade dos Meus ensinamentos, aqueles 

que Me seguem serão fiéis e sinceros em todas as ações de suas vidas. Entre os Meus fiéis não haverá 

servos pagos, mas apenas discípulos fervorosos e seguidores abnegados. 

5 Se alguém interpretar mal este trabalho e explorá-lo para fins desonestos, ele se dará o nome de 

"traidor" e sua consciência será sua própria juíza. 

6 Já tivestes um exemplo doloroso e triste num dos meus discípulos da Segunda Era, para que o 

pudésseis evitar e não tentar imitá-lo por qualquer razão. Porque não é justo que alguém, tendo 

pertencido ao número dos meus filhos fiéis, tenha de partir para esconder a sua transgressão que o 

manchou ─, como fez Judas quando partiu da Última Ceia, porque compreendeu que não era digno de 

permanecer nem mais um momento entre aqueles que em breve dariam a sua vida para dar testemunho 

da verdade revelada através do Divino Mestre. 

Aqueles que me seguiram, fizeram-no por amor à Minha Causa. Hoje eu quero que vocês, que vêm 

aqui com o desejo do Meu ensinamento, sigam-Me do mesmo modo ─ mas não movidos por interesses 

humanos ou pelo medo mal concebido da Minha justiça. Só quero que o amor ao teu próximo te inspire a 

fazê-lo, pois neles amas e glorificas o teu Pai e Criador. 

7 Se eu quisesse ter medo de convencê-lo, só precisaria desejá-lo e as forças da natureza seriam 

liberadas e assim mostrar-lhe que sou o único poderoso. Mas quero que os méritos se acumulem em 

cada um de vós, que são obtidos através da humildade, da fé e do amor. 

8 Agora é um novo tempo, e essa é a razão pela qual você agora está recebendo novos 

ensinamentos. Pois os acontecimentos dos primeiros tempos, enquanto aguardam a humanidade, não se 

repetirão nesta era. Isto seria como se o tempo tivesse parado e a humanidade estivesse repetindo a 

mesma lição. 

9 Soldados de Jesus ─ é assim que vos chamo porque vos confio a Minha Causa: Investiga os meus 

ensinamentos para que possas ter a certeza desta verdade. Então, quando tiverdes ganho confiança, não 

deveis voltar a adormecer e os teólogos não vos envergonharão com as suas perguntas, embora o que 

vos apresentei hoje não tenha qualquer mistério. A tesouraria secreta se abriu diante do vosso espírito 

para que conheçais cada vez melhor o vosso Pai. Qual seria o objectivo se eu viesse ter contigo com 

segredos? Podes chamar revelações a estes segredos? 

10 Eu prometi a vocês o Espírito da Verdade que viria até vocês para explicar meus ensinamentos 

anteriores; e agora eu posso dizer a vocês que nesta Palavra eu trouxe tudo o que está destinado para 

este tempo. 

11 Entenda como ser meus discípulos escutando atentamente meus ensinamentos, refletindo sobre 

eles com atenção e aplicando-os mais tarde. 

12 Meus filhos: Enquanto Me reconheceis pelas Minhas palavras, eu vos reconheço pelos vossos 

atos. 
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13 Juntos vão aprender melhor a minha lição. O ensinamento é detalhado, cheio de luz, pois é o 

amor do próprio Pai que é derramado no exterior na palavra. Portanto, vocês devem usar toda a sua 

vontade para provar a si mesmos bons discípulos. 

14 O teu mundo é um deserto, eu sou o oásis. Vocês são viajantes sedentos que Me chamaram e Me 

mostraram toda a sua sede de justiça e amor. Eu enviei-te a Minha Palavra como água pura e cristalina. 

Ocasionalmente tem sido como o maná, mas sempre foi o alimento que fortalece a sua alma na sua 

longa e difícil travessia do deserto. 

15 Quando chegar a hora, você será o oásis que dá sombra, água e refresco ao viajante que sofre. 

Com vocês, aqueles que sofrem curarão seus corações, pois eu estou atualmente transformando vocês 

em bálsamo curativo. 

16 Agora é a hora da luz, vocês estão todos vestidos com ela. Essa luz fará o homem compreender 

que dentro dele existe um átomo de divindade que é a alma cuja inteligência, guiada pela consciência, o 

conduzirá à paz. 

17 Estes dons são para libertá-lo da tristeza e permitir-lhe ascender aos reinos da perfeita sabedoria. 

18 Ao longo dos tempos vi muitos dos meus filhos que desprezaram os prazeres que este mundo 

oferece e tomaram o caminho da minha Lei para deixar um rastro de exemplos espirituais e inspiração 

para a humanidade. Essas criaturas, essas pessoas que, como você, habitaram a terra e vieram apenas 

para trazer sua mensagem de amor e consolo, agora vivem no mundo espiritual e desfrutam da 

verdadeira paz. 

19 Não vos peço que me dediqueis todo o vosso tempo, porque vos dei deveres e responsabilidades 

na Terra. Mas você deve entender que o corpo humano que você ama tanto é apenas o manto ou a 

concha da alma. É a carne em que todo o sofrimento desperta. 

20 Você permitiu que essa carne fosse preenchida com imperfeições e tentações que sua mente cria 

quando você não observa e reza. 

21 Eu sei: Enquanto vocês estiverem neste mundo, seus corações e seus sentidos se inclinarão para 

ele. Mas lute contra tudo o que é prejudicial, sem sentido e imoral. Não vos aconselho a fechar-vos em 

mosteiros e a desprezar o mundo e o contacto com os vossos vizinhos, pois isso seria um mal-entendido 

do vosso amor e serviço para com a minha Divindade. Não se esforcem para ser puritanos, esquecendo 

que é dever de vocês cumprir também as leis da natureza. 

22 Cumpra as leis a que o Criador o submeteu. Alguns dizem respeito à alma, outros ao corpo, e eu 

só ordeno que rejeitem o que é prejudicial, arrogância e hipocrisia. 

23 Ó discípulos amados, que ouvem o ensinamento do Mestre: vede como a minha Palavra desperta 

as faculdades que permaneceram adormecidas dentro de vós. 

24 Podem dizer, com razão, que estes são já os últimos momentos da minha presença entre vós sob 

esta forma. São momentos preciosos, pois quando os recordas depois da minha partida, podes dizer: 

"Que graça nos concedeu o Senhor"! 

25 Portanto, amados discípulos, tenham cuidado com a tentação. Não se preocupem com coisas que 

não vos dizem respeito. 

Assegure-se de que a espiritualização possa ser refletida em você. Eu sei que a tua luta é quente, que 

fazer o bem às vezes é difícil e amargo. Portanto, ensino-vos primeiro a amar e a perdoar os vossos entes 

queridos e depois a enviar-vos entre a humanidade. 

26 Não se canse, pois o trabalho para a alma nunca terminará. Aquilo que, neste momento, vos 

parece uma recompensa ou um castigo, a vossa alma, quando se esforça para cima, receberá como 

recompensa; pois nunca se cansará de amar e semear o bem. 

27 Abençoado é o coração preparado, porque se assemelha à rosa perfumada que liberta a sua 

fragrância. Bem-aventurado o pensamento humano que pôde elevar-se até Mim, pois ele contempla as 

belezas espirituais. Aquele que sabe como elevar a sua alma fará grandes obras, e a sua mente agarrará e 

criará um mundo melhor. 
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28 Eu o equipei para que você possa se lançar na construção de um mundo em que o bem reine. 

Pois o povo deste tempo contribuiu com seus pecados de uma forma ou de outra para a destruição do 

mais nobre e elevado que pode existir no coração do homem ─ amor espiritual. 

29 Não se esforce tanto pelo seu conforto. Desista desse desejo de assegurar o seu futuro. Não fique 

mais insatisfeito. O que você deseja ou espera deste mundo? Você já teve honras, prazeres, elogios. 

Alguns já tiveram tudo, outros muito. No entanto, encontro-vos a todos sem boas obras. 

30 Perguntem-se se têm sido só para vocês mesmos. Você possui inteligência, tem razão e liberdade 

de vontade. Actualmente ouvem a minha palavra, não se podem chamar de ignorantes. Aprendestes a 

Me buscar no infinito, onde não há formas, pois, como Deus, eu não as tenho. 

31 Eu estou dentro de vocês mesmos. Por que as pessoas deveriam sempre Me procurar naquele 

azul que chamam de 'céu'? Também isto vos posso dizer: estou para lá desse céu. Procurai-me com 

humildade e reverência e permitirei que penetreis profundamente na Minha sabedoria. Mas que homem 

penetrou em seu pensamento para onde está o poder de Deus? ─ Ninguém. Pois ninguém conhece o 

caminho ou a escada para chegar até Mim, porque o homem não escutou a voz da consciência. 

32 O homem ainda não conhece o seu mundo, a terra, cuja natureza ainda guarda muitas surpresas 

para ele. E ainda há muitos mundos como aquele que te rodeia. Mas se a criação, que é apenas uma 

parte do Meu trabalho, não é conhecida ─, por que existem aqueles que afirmam conhecer-Me através 

da sua ciência? 

33 Falo à alma que um dia percorrerá o verdadeiro caminho que Me conduz e contemplará a Minha 

glória divina. 

34 Sejam pessoas humildes e cheias de compreensão. Sejam pessoas de paz. 

35 Tu me pedes para derramar a Minha graça sobre ti porque sabes que a Minha Palavra é o único 

alimento para a tua alma. Pois a vida que você vive ocasionalmente causa a sua queda. Tendes um gosto 

amargo na boca; por isso, eu me aproximo de vós para vos dar doçura e ternura na Minha Palavra e para 

acalmar a vossa sede com o Meu amor que tudo preenche. Mas há pessoas infinitamente mais famintas 

do que tu. É por isso que vos deixo como curadores das Minhas revelações, para que possais partilhar os 

Meus dons de graça com estas pessoas. 

36 Você deve se tornar mestre, mas você deve imprimir minhas últimas lições em seu coração, uma 

após a outra. Você ainda não está preparado. Se neste momento o Mestre chamasse o mais avançado 

para tomar seu lugar e falar em seu nome, não se sentiria capaz de fazê-lo, e seu medo não o deixaria, 

nem seus lábios abertos. 

37 Mas em breve você terá que falar desta forma ─ depois de 1950, quando eu tiver retirado Minha 

Palavra. Então você deve superar todo o seu medo e fazer uso da Minha força para entrar 

completamente no cumprimento da sua tarefa. Não será mais o mesmo arrebatamento que você 

conheceu até agora, pelo qual eu falei com você durante este tempo. Basta que se levantem para Mim 

cheios de fé e ouçam a voz do vosso espírito, então a inspiração estará no vosso intelecto. 

38 Você instruirá as multidões para apoiá-lo com seus pensamentos, devoção e equipamento. Então 

você vai fazer com que a sua palavra seja verdadeiramente a portadora da inspiração divina. 

39 Veja como a forma (das proclamações) vai mudar e tudo se tornará mais simples para que as 

pessoas entendam melhor. Pois o homem quer clareza, ele não quer mais cansar seu intelecto com a 

decifração de lições que ele considera pouco claras. Por isso, nos últimos tempos da Minha proclamação, 

torno a Minha Palavra mais fácil de compreender, para que não cometam erros. 

40 Também na segunda vez, o Mestre tornou seu ensinamento mais claro nos últimos períodos (de 

seu ensinamento), pois essas últimas lições deveriam tornar todos os ensinamentos anteriores 

compreensíveis. 

41 A você eu digo: quero que todas as suas ações sejam uma centelha de verdade. Para a Doutrina 

que te dei é como água cristalina. Não mostre às pessoas nada do Meu trabalho de forma enganosa, pois 

tudo tem uma explicação plausível e uma razão de ser. Em tudo o que você transmite, não deve haver 

medo do mundo. Desta forma, todos aqueles que enganaram os seus semelhantes com proclamações 
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desonestas reconhecerão o seu erro, e só permanecerão no Meu serviço aqueles que estão preparados 

com boa intenção e boa preparação para levar aos homens a Minha verdade, o Meu amor e a Minha paz. 

Em verdade vos digo que as ervas daninhas que crescem nos corações serão removidas dos campos 

férteis. Só assim a humanidade reconhecerá a verdadeira obra do Espírito Santo. 

42 Encontrareis todos os Meus discípulos espalhados pela Terra. Para todos os que são espirituais no 

seu modo de vida e me adoram, Mim é um espiritualista. 

43 A unificação das religiões virá quando o espírito do homem se elevar acima do materialismo, das 

tradições, dos preconceitos e do fanatismo. Então as pessoas terão se unido espiritualmente em um 

único culto: o de bondade por amor a Deus e ao próximo. Quando isso acontecer, a humanidade entrará 

num período de perfeição. É por isso que exijo de si que mostre o meu trabalho através de uma conduta 

boa e recta. 

Não se angustie por não viver para ver a realização de tudo isso. Mas certamente terá a satisfação de 

ter contribuído com sua semente para o estabelecimento do Reino da Paz ─ uma semente que dará 

frutos nos corações das gerações vindouras. 

44 Preparem-se, semeadores no meu campo, pois os campos estão prontos para receber a semente 

do meu ensinamento. 

45 Não está longe o dia em que verás multidões de pessoas à tua procura, atravessando os mares 

em desejo do que o Mestre te entregou por eles. 

Este continente vai acolhê-los com fraternidade e paz. As raças se misturarão, será a união dos 

homens, porque seus costumes e suas idéias se entrelaçarão; e isso trará uma paz real e duradoura. 

Haverá um novo mundo. A que você está vivendo no momento está em preparação para isso. 

A luta deve ser prolongada para ganhar tempo, pois as idéias que prevalecem hoje não podem ser 

apagadas em um momento. É necessário um certo tempo entre esses dois mundos: Aquele que você está 

vivendo, que deve desaparecer, e o de amanhã, que o substituirá. 

46 Você ainda está no momento mais difícil da luta. Portanto, eu vim para guiar-vos para que possais 

contemplar aquele mundo de amanhã. Dou-vos os poderes necessários para que possais cumprir a vossa 

resolução e abençoo a humanidade. 

47 Sede abençoados, pois procurais aumentar o vosso conhecimento para descobrir o mais elevado, 

e desejais ver claramente quando entrardes no caminho espiritual. Mas você não será capaz de 

reconhecer totalmente o meu ensinamento até que esteja tão longe que o curativo que cobre os seus 

olhos caia. 

48 O homem é responsável por seu próprio retardamento espiritual. Pois embora seja dotado de 

razão e espírito, ele não faz nenhum esforço para subir ao nível de vida que é seu. Ele se deixa ir e 

desfruta dos prazeres da carne, mata sua alma, adoece e se arrasta como um "paralítico" sem o menor 

desejo de ser curado de seu sofrimento. 

49 Os meus ensinamentos e a minha morte sacrificial têm conseguido muito pouco. Pois no final dos 

séculos vejo com tristeza que (ainda) os cegos conduzem os cegos, e os coxos querem fazer andar os 

paralíticos. Vejo que a maioria dos homens são criaturas frágeis, mas fracas, e isto porque vocês não 

querem viver como eu vos ensinei. Vocês permitem que as paixões os dominem e brotem em seus 

corações e os prejudiquem. 

50 Você é dotado de grandes qualidades e, no entanto, não faz bom uso delas. Eu destinei a 

inteligência e a vontade ao serviço do espírito, para que sejais senhores das vossas ações, das vossas 

vidas e bons legisladores, para que sejais vitoriosos e ganheis a batalha nessa luta que estais travando 

entre o espírito e a carne. Quando o conseguirem, serão bons profetas que liderarão as multidões ─ o 

povo de boa vontade. Então não temereis a batalha porque vos teríeis derrotado a vós próprios. Vocês se 

sentirão fortes e olharão uns para os outros com respeito e amor ─ mesmo os seres subordinados, esses 

seus irmãozinhos que depois se tornarão seus amigos. 

51 Não penseis que os profetas da antiguidade, a quem chamais "grandes homens" e que 

alcançaram a libertação, eram fortes e elevados apenas porque estavam destinados a sê-lo. Eram assim 
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porque lutaram e construíram o verdadeiro templo da paz e do amor. Mas aqueles que fazem o maior 

esforço para alcançar a verdade também correm o risco de cair em erro. Mas, através da sua elevação 

espiritual, distinguiram o bem do mal e rejeitaram todos os inimigos, conseguindo assim que a luz que 

neles havia triunfasse. 

52 Este princípio de vida que está dentro de você ─ esta luz vem do meu Espírito Divino, e todo 

homem a possui sem entender o que vale. Portanto, ele desprezou esse tesouro e, embora dotado de 

grandes qualidades para ser imortal, ele se priva delas, mata-se voluntariamente e perde suas forças. 

Permito-lhe sentir e conhecer as consequências do seu erro, para que depois, através do seu esforço e 

experiência, recupere a sua dignidade e procure a realização e as alegrias do espírito, deixando para 

sempre para trás os prazeres transitórios. 

53 O que é necessário para viver sempre de acordo com as minhas leis? Para fazer uso de sua força e 

energia, para trabalhar como meus verdadeiros discípulos para derrotar as forças das trevas que se 

apoderaram do mundo. 

54 Quero que compreendam a Minha verdade e que compreendam que não tenho mistérios ou 

segredos para vocês ─ que se se prepararem neste tempo, virão a praticar a verdadeira adoração pela 

Minha Divindade. 

Você diz que obedece à Lei e acredita em Mim, mas suas obras dizem o contrário. Hoje você só está 

aprendendo sobre Minha vontade e Minhas instruções, mas chegará o dia em que você estará equipado. 

Então eu vos farei participantes da Minha glória, farei um pacto convosco, e haverá paz neste mundo. 

55 Naquele tempo vocês me reconhecerão como o único Senhor e se amarão como irmãos e irmãs 

sem nenhum favoritismo. Mas se hoje quiserem ser Meus verdadeiros discípulos, não será necessário 

que deixem a Terra para se sentirem fortes e puros. Já neste mundo em que habitais, vereis as minhas 

promessas tornarem-se realidade, pois tudo se realizará. 

56 A mesa está posta. Senta-te, toma os teus lugares, deixa-me guiar-te e servir-te. Levai comigo o 

pão da verdade, deixai-vos iluminar pela luz do amor e cantai louvores ao vosso Deus. 

57 Ouçam o que ressoa de bela harmonia. Que o teu hino de amor ressoe no céu, e que as vozes dos 

anjos se unam às tuas. 

58 Entreguem-me os vossos sofrimentos, dêem-me os vossos problemas, e não estejam mais 

acostumados a eles. 

59 Como vós estais comigo neste momento, assim a humanidade virá a mim segundo a minha 

vontade; eu os aguardo. Seja sincero onde quer que vá, para que Minha Doutrina não seja atacada, mas 

seja reconhecida por todos por causa dos frutos que ela oferece. 

60 A minha palavra divina ressoa no teu espírito ainda mais fortemente do que na tua audição. Dou-

te os meus ensinamentos para que amanhã possas ser mestre. Mas é necessário que você conheça o 

princípio fundamental do meu ensino para poder falar dele, e esse princípio fundamental é o amor. Além 

disso, digo-vos que não basta conhecer apenas este princípio fundamental ─, é preciso possuí-lo, senti-lo. 

Como você pode falar de caridade se não a sentiu pelos seus semelhantes? 

61 Se eu repito frequentemente a palavra "amor" em Meus ensinamentos, é porque tenho o direito 

de fazê-lo; pois eu realmente te amo. 

62 Já vos disse, discípulos, que amanhã sereis mestres. Isto vai acontecer quando você ama o seu 

próximo. 

Veja como a minha palavra o suaviza pouco a pouco como um fino cinzel ─ tocando as suas 

percepções de uma vez, as cordas do seu coração em outra, ou sobre o seu espírito, para que a sua luz o 

ilumine. 

63 Assim falo à vossa parte humana do ser, a fim de torná-la obediente e dedicada ao vosso espírito, 

que na verdade deve guiar os passos do ser humano na Terra. É ele que possui a força e a luz para o 

fazer. 
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64 Hoje eu vejo o homem parado no caminho espiritual. Ele tem tomado os caminhos da ciência, do 

poder e das paixões. Você acha que ─ se ele não tivesse parado no seu desenvolvimento espiritual, o que 

significa aproximar-se do amor, bondade e verdade ─ ele também teria acendido a pira da guerra? 

65 Chegou a hora da espiritualização e, se os homens resistissem a contemplar a minha luz, cairiam 

em erro, pois até a natureza produzirá manifestações que, então, não seriam capazes de compreender. 

66 Não Me sigam por medo da Minha justiça, nem por senso de dever. Que mérito teria o seu 

trabalho se não o fizesse de livre vontade? ─ Você sabe que deve vir até Mim através dos seus próprios 

méritos. Você já conheceu o mundo e os seus prazeres, e estes só o tornaram fraco e sombrearam a sua 

alma. Mas não erre ao pensar que eu também lhe nego as boas e justas ações às quais você está preso 

na Terra, e das quais você precisa continuamente. 

67 Eu amo-vos a todos e não vos divido em raças. Mas, desde que o homem não se veja a si mesmo 

como uma alma espiritual, mas apenas como um ser humano, ele se considerará mais elevado do que 

seus semelhantes, e a discórdia e a guerra existirão. 

68 A linguagem universal da minha Palavra, cuja essência é o amor, será ouvida por todos os 

homens, e será ela que os unirá entre si e com seu Pai. 

69 Despertai, ó povo, porque a vossa luta começará depois do ano de 1950, quando a minha Palavra 

terminará através destes porta-vozes. Mas tu e os teus filhos e mais tarde os seus filhos tornarão os 

meus ensinamentos indeléveis no coração da humanidade. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 188  
1 Venham, amados discípulos, aqui está o Mestre. Tu conheces-me pelo significado da Minha 

Palavra, eu conheço-te pelas tuas acções. 

2 No mundo, Meus discípulos serão reconhecidos pela pureza de suas obras; e quando chegarem à 

Minha presença depois de terem cumprido bem seus deveres, eu lhes direi: Vós sois verdadeiramente 

Meus discípulos, porque fizestes o que vos ensinei. 

3 Esforçar-se para alcançar a espiritualização, pois ela significa a libertação da alma. Adaptai-vos às 

minhas leis, que são amorosas e infalíveis, e elas governarão a vossa vida, pois tudo o que vos rodeia, 

seja material ou espiritual, vive no quadro da minha lei. 

4 O homem, que é uma obra perfeita dentro da criação, é viver de acordo com a graça que o 

Criador colocou dentro dele. 

5 Não vos digo que vos afasteis dos deveres do mundo, que são designados por Mim para a vossa 

preservação, satisfação e perfeição. Seja equilibrado e justo e dê à sua alma e corpo o que é necessário. 

6 Eu criei o homem livre desde o início, mas a sua liberdade foi sempre acompanhada pela luz da 

consciência. No entanto, ele não ouviu a voz do seu juiz interior e se desviou do caminho da lei até criar 

aquelas guerras assassinas, sangrentas e monstruosas em que a criança se levantou contra o pai porque 

se afastou de todo sentido de humanidade, misericórdia, respeito e espiritualidade. 

7 Há muito que as pessoas deveriam ter evitado a destruição e as guerras para se pouparem a um 

doloroso dever de expiação. Saiba que se eles não conseguirem se purificar em bem antes de chegarem a 

Mim, devo enviá-los novamente para este vale de lágrimas e sangue. Para aqueles que vivem num 

sentido contrário ao da perfeição, não poderão vir a Mim. 

8 Como poderia esta Palavra chegar à humanidade? ─ Da forma como o fiz em tempos passados: 

através de mensageiros, profetas e discípulos. 

9 Estou a preparar-vos neste momento para permitir que os meus ensinamentos e revelações 

cheguem a todos os lugares da Terra. 

10 Se hoje você ainda é desconhecido, amanhã você será conhecido. A tarefa dos novos apóstolos 

será a de restaurar a moralidade nesta humanidade. Esta batalha vai ser feroz. 

11 Reze sempre para que você possa alcançar forças. Seja enérgico para que você possa atingir a 

perfeição. Vigia, pois a besta do mal está à espera da alma em mil formas. 

12 Eu deixo cair as minhas palavras no teu coração como gotas de orvalho que lhe dão vida. Mas se 

você pudesse entender tudo o que eu lhe digo ─ como você reconheceria claramente o caminho! Eu 

deixo a paz e a Minha luz fluir em seus pensamentos, pois através deles você também Me alcançará. 

13 Ouça o ensinamento que o Mestre lhe dá na linguagem espiritual, na linguagem universal do 

amor que aproxima as pessoas do seu Criador. 

14 Minha palavra é como um novo amanhecer de paz para sua alma, como um raio de luz que 

ilumina seu caminho. Ouviste esta voz muitas vezes e pouco a pouco compreendes o que ela diz. 

15 Estou revelando-Me em toda a humanidade, pois agora é o tempo em que o mundo inteiro 

conhecerá a espiritualização, o tempo da comunhão espiritual. O Cristo de amor agora está se 

derramando em Seus filhos para que eles possam alcançar sua salvação. 

16 Há muitos que ─ sem me terem ouvido como vocês me ouviram neste tempo ─ perseguem o 

mesmo objetivo pelo qual vocês estão lutando, porque sentem que o tempo de luta do espírito pela 

comunhão com seu Pai Celestial chegou. 

Na Segunda Era, fiz-vos compreender que chegaria um período em que o homem conheceria e 

desenvolveria o diálogo mental e receberia a Minha sabedoria através da intuição e da inspiração. 

Naquele tempo, um fariseu aproximou-se de mim e disse-me: "Se tu és o Filho de Deus, diz como Ele é; 

se tu és enviado pelo Pai, diz como o Pai é". Mas eu respondi-lhe assim: "Aquele que conhece o Filho 

conhece o Pai, porque eu venho d'Ele". 
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17 Na verdade, eu sempre estive no homem. Mas, para Me sentirem, é necessário não se deixarem 

guiar pelos instintos do corpo. Quando o homem despertar e partir para explorar o que lhe revelei, 

perceberá o sentido da vida e a missão que está contida dentro dele. Só então ele não sentirá mais dor e 

visitas, porque colocou suas faculdades e seus sentidos a serviço do espírito. 

18 Como a vida de Jesus, o Nazareno, é conhecida por todos, vocês têm um exemplo para que 

possam seguir um caminho no qual jamais perecerão. "Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida, eu sou o 

tecido do mundo em que tu habitas e o ar que respiras. Eu sou a força que faz o homem ascender a uma 

vida mais elevada, da qual ele vê, compreende e sente tudo o que o rodeia. Pois este mundo não é 

apenas um vale de lágrimas, é também, embora apenas temporariamente, o lugar onde se pode ter 

satisfações, alegria e paz. 

19 Conhecei-me e ireis conhecer-vos a vós próprios. 

20 Você vê como os homens têm passado por este mundo, sempre se purificando através da dor. 

Isto porque não soubestes como vos aproximar de Mim, ainda que sempre tenhais tido a Minha luz que 

vos fala da transitoriedade desta vida e da imortalidade da alma. Por isso, hoje falo-vos em termos 

espirituais, fazendo uso da vossa linguagem humana para me fazer compreender a mim mesmo. 

21 Como ouvintes, vocês entenderam e progrediram, pois ouvem essas manifestações e não as 

experimentam mais apenas na vossa parte terrena do ser, isto é, externamente, mas as sondam em 

desejo da sua essência. Já não percebeis na vossa audição o som da voz daquele por quem vos falo, 

porque o som divino da Minha Palavra encontrou um eco no mais íntimo da vossa alma e do vosso 

coração. 

Esta é outra transfiguração da Minha Divindade; pois Eu, a "Palavra" do Pai, ao manifestar-Me de tal 

modo, fazei com que a vossa mente, que é limitada, se comunique com a mente ilimitada do Pai. 

22 A tua alma, honrada em receber a Minha graça, diz-me: "Senhor, tu vens ao nosso coração como 

um verdadeiro sopro de amor". 

23 Em verdade vos digo que, uma vez entendidos e vividos os meus ensinamentos desta maneira, 

alcançais a espiritualidade porque renunciais às vaidades e satisfações sem sentido para ouvir o Concerto 

Celestial. 

24 Pensa bem em tudo o que te apontei. Considere como os cientistas, quando estudaram o corpo 

humano, se maravilharam com a sua perfeição. Mas se esse corpo, que é um ser perecível nesta vida, é 

de tão maravilhosa perfeição ─, podeis imaginar a glória da alma espiritual, cuja natureza é imortal? 

25 Apenas se maravilhem com a imensidão do mar, com as dimensões do vosso planeta, para 

apreciar o significado do vosso ser mais do que todas essas maravilhas, porque possuís uma alma que 

pode levar-vos para além desses limites num instante, e para a qual, quando for purificada e habitar no 

reino do Pai, todos os mundos serão mostrados. 

26 Aquele que Me ouviu perde o medo de voltar à sua origem; e mesmo que se considere apenas 

um átomo no meio da criação, ele sente a felicidade interior de existir porque é um filho do Pai Celestial. 

27 Quando você sair deste mundo, você será como uma gota de orvalho que continua a animar tudo 

o que é criado. Eu vos digo: Deus, o Infinito, o Eterno, está em toda a criação, é a essência que anima 

tudo. Nas criaturas Ele vê toda a beleza do Seu trabalho e experimenta a felicidade que existe nos frutos 

da Sua inspiração; pois tudo fala d'Ele, tudo O glorifica e presta homenagem a Ele. 

28 Ele está em todas as manifestações da vida porque Ele é o originador de tudo o que existe. Pense 

sobre isso e compreenderá que não há morte. 

29 Esta é a lição para este dia ─ uma lição que, como todas as que vos dei, será escrita segundo a 

Minha vontade naquele livro que será o legado para as gerações vindouras: O Terceiro Testamento. 

30 Agora é a terceira vez que você dará um passo à frente. O tempo em que Me procurou por meio 

de símbolos acabou. Agora uma nova era está começando diante de seus olhos, mas não um novo 

caminho. Não vim para destruir a tua semente, nem para te confundir com palavras estranhas. Não vos 

digo que negueis a mensagem espiritual que vos deixei em tempos passados. Estou apenas dando 

continuidade ao ensino que comecei e deixei na sua segunda parte. 
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31 Quando Cristo apareceu na plenitude de sua vida humana para anunciar aos homens a vinda do 

Reino de Deus, Ele surpreendeu as pessoas que celebravam ritos e cerimônias, e é por isso que Ele lhes 

disse para não esquecerem a Lei a fim de seguirem as tradições. Mas depois, com Minhas palavras e com 

Minhas obras, rejeitei todas as formas desnecessárias de adoração, a fim de deixar apenas a Lei Divina 

em seus corações. 

Ninguém pode dizer que Jesus negou a Lei de Moisés, porque com Minha Vida, Minhas Obras e Meu 

Sangue eu vos ensinei a cumpri-la. Mas também vos ensinei novas lições que estavam de acordo com a 

época em que eu vim e que estavam em harmonia com o vosso desenvolvimento espiritual. Esta foi a 

segunda parte do grande livro da minha sabedoria. Ensinei-vos uma forma mais pura de oração para que 

o vosso amor por Deus e pelo próximo florescesse. 

32 Naquele tempo, você me reconheceu como Amor. Eu vos dei a conhecer o motivo da minha 

vinda, revelei-vos a vida espiritual, anunciei-vos a minha Segunda Vinda, o novo tempo, e deixei-vos 

preparados para que, quando o tempo chegasse, recebêsseis a minha terceira lição, a terceira parte 

daquele livro que hoje se abre diante do vosso espírito. 

33 Voltei ao povo no meio de notícias, acontecimentos e sinais de guerra com os quais previ a minha 

vinda. Mas as pessoas não me sentiram. 

34 No meio deste silêncio, desta pobreza, deste canto da Terra, estou atualmente soando Minha 

Palavra através do intelecto humano, convocando os homens, despertando-os para uma nova vida, 

renovando-os através de Minha instrução convincente e amorosa, despertando neles suas faculdades 

adormecidas para elevá-los aos caminhos do seguimento de seu Mestre. 

35 Devo dizer-vos que neste tempo vos encontrei mais enredados no fanatismo religioso e na 

idolatria do que em qualquer outro tempo anterior e, ao mesmo tempo, a vossa alma mais pobre em 

virtudes do que nunca. Agora pergunto-lhe, depois de me ouvir ano após ano por meio desta 

proclamação: quem sente que destruí os seus princípios de vida? Quem se sente confuso ou vê a sua fé 

cristã destruída? Em verdade vos digo que só vos lembrei o que vos revelei em tempos passados, porque 

o tinham esquecido ou distorcido. O que os homens tinham escondido de vós, eu trouxe à luz, e o que 

estava guardado no meu tesouro secreto, eu vos revelei. Esta era é a era da liberdade espiritual. Os 

homens são iluminados pelo seu espírito e saberão como escolher o caminho seguro. 

36 Meu raio e meus mensageiros espirituais penetraram em uma atmosfera em que as trevas do 

materialismo e do pecado se desviam. 

37 Vós reflectiste nestes momentos, e reconheceis que não adorais verdadeiramente outro Deus 

além daquele que adorastes antes ─ que ninguém fechou as portas do vosso coração a Maria, à Virgem e 

à Mãe Universal ─ que este ensinamento fortaleceu a vossa fé e aumentou o vosso conhecimento da vida 

eterna da alma espiritual, e que escrevi na vossa alma, com a luz da Minha Palavra, aqueles 

mandamentos supremos para amar o vosso próximo como a vós mesmos e para nos amarmos uns aos 

outros. 

38 Eu vim apenas para remover dos vossos corações aquilo que é prejudicial ─ aquilo que não vos 

permite progredir. Portanto, eu vos digo repetidamente que vos concedi liberdade espiritual para que 

Me encontreis e Me sintas em cada momento e em cada lugar e, em vez de perguntar ao mundo o que 

ele não pode responder-vos, vós pedis espiritualmente a vosso Pai e recebei da Sua misericórdia o pão 

do Espírito. Portanto, se ofendeste o teu Deus na pessoa do teu irmão, deves perdoar-lhe se ele te 

ofendeu, ou pedir-lhe perdão se o ofendeste, e eu te perdoarei. Pois aquele a quem não ofendeste não 

te pode conceder perdão pelo mal que fizeste a outro. 

39 Discípulos: Como já não vos surpreende que eu tenha vindo até vós neste tempo, não vos 

surpreende que o mundo espiritual se esteja a dar a conhecer entre vós. 

40 Desde o início da evolução da humanidade, o Pai prometeu a manifestação de seres espirituais 

como prova e revelação da existência daquele mundo, daquela vida. Na verdade vos digo, esse mundo 

sempre esteve em união com o homem segundo a Minha vontade. 
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No início da vossa evolução eu proibi o homem de se dirigir aos seres espirituais porque ainda não 

tinha chegado o momento. Nem os encarnados nem os desencarnados estavam preparados para esta 

comunicação. 

41 Elias nesta Terceira Era, o precursor da Minha vinda, é aquele a quem dei a chave para abrir as 

portas do mundo espiritual da luz, para que seus habitantes tivessem acesso ao mundo material, assim 

como eu permiti que os homens entrassem no além, e para que houvesse aproximação, harmonia e 

amor entre os dois. 

42 Mesmo antes da minha voz estabelecer o tempo para esta comunicação, havia desobedientes, 

curiosos e impacientes na Terra que, ignorando a proibição, se tornaram os pioneiros de outro tipo de 

comunicação em que seres sombrios e confusos se davam a conhecer porque não estavam destinados a 

fazê-lo pela minha divindade. 

43 Minha ação é diferente; só quando vos considerei suficientemente capazes e conscientes para 

receber estes ensinamentos é que vos trouxe esta grande instrução ─ uma das maiores que dei a este 

mundo, para que, através do espírito, aprendêsseis a ver, a questionar, a compreender e a descobrir. 

Mas quando te abri este horizonte, ensinei-te uma lei que te proíbe de te vangloriares destes dons e de 

fazeres negócios com eles ou de abusares deles. 

Neste tempo em que vocês penetraram nos meus ensinamentos, alguns sentiram medo, outros 

suspeitaram, alguns até mesmo consternação, e houve também aqueles que sentem terror pela palavra 

"espírito" sem considerar que têm dentro de si um dado pelo Criador, que também é espírito. Quem 

incutiu esse medo em você? Quem te fez sentir aversão ao espírito? Não pensaste que aquele corpo ou 

ventre que tanto amas não é senão pó que voltará à terra, e que viverás apenas em espírito por uma 

eternidade? O que vão fazer quando se encontrarem neste estado? Fugirão então de vocês mesmos? 

44 Para vos ajudar na vossa missão, concedo-vos o tempo necessário para os vossos estudos; e para 

vos aliviar no vosso sustento e dificuldades, envio-vos servos espirituais, verdadeiros anjos de 

misericórdia, luz e paz. Confie que esta comunicação não é por vontade humana, mas por inspiração 

divina. 

45 Não confunda esta comunicação com a que as pessoas produzem de livre vontade ─ alguns 

movidos pela ciência, outros pela curiosidade, outros ainda por ideias supersticiosas. 

46 Se você voltar sua atenção para isso, descobrirá que esses dois tipos de inspiração estiveram 

presentes na humanidade desde o primeiro homem, que, além da voz de seu Senhor, que lhe mostrou o 

caminho para a luz, também ouviu outra voz que o incitou à desobediência e à arrogância. Reconhecer 

desde esse tempo a luta do homem sob a influência dessas duas forças, a do bem e a do mal. Assim 

como o homem conhece a lei da natureza desde então e se sente iluminado pela luz do espírito, ele 

também sentiu o desafio da tentação desde então. 

47 Digo-vos isto para fortalecer a vossa fé e o vosso conhecimento. Não falte o respeito aos meus 

mensageiros espirituais ou embaixadores; pois se pudésseis contemplar a sublime graça com que estão 

vestidos, confessareis que nem mesmo Salomão, no esplendor do seu trono, possuía a majestade destes 

servos. 

48 O que diriam as nações, sangrando até à morte e perecendo sob a peste e a fome, se esse mundo 

de paz e misericórdia se mostrasse entre elas e pudessem ouvir a sua voz de conforto e amor? 

49 "Fluido" é o que se chama o poder com o qual estes seres curam as suas enfermidades físicas ou 

morais. E, na verdade, nesse fluido está o poder curativo. É o mesmo com que Jesus devolveu a visão aos 

cegos, a mobilidade aos coxos, a fala aos mudos. Com ele Ele curou o leproso e ressuscitou os mortos. 

50 Ninguém (de vocês) vem à minha presença. Mas se alguém viesse como puro, ele não deixaria 

este caminho manchado. 

Neste tempo em que Elias, segundo o mandamento divino, abriu as portas do além aos homens, 

levarei a humanidade a compreender que esta comunicação não foi uma nefandade por parte daqueles 

que a praticaram, mas uma graça destinada ao povo daquela época pelo Pai, e que será o precursor do 

diálogo de espírito a espírito depois do ano 1950, quando essa graça vos será novamente retirada. 
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51 Treinai-vos para que mais tarde não caiais em engano, em desorientação; pois ainda tenho 

muitas lições destinadas a revelá-las a vós. Não deixe que a sua imaginação traga falsas revelações ou 

inspirações. Do céu, a luz virá à pessoa preparada para que fale ao seu próximo com a Minha verdade. 

52 Aproxima-se o tempo em que os homens rejeitarão as armas, a luta pelo poder e as inimizades e 

lutarão pelo espiritual, e os apóstolos aparecerão entre as massas cuja palavra será ouvida e cujo rastro 

será seguido. Isto será em tempo de guerra de ideologias, religiões e visões do mundo. 

53 Essa batalha será poderosa, mais terrível do que aquelas causadas pelas reivindicações ao poder 

terreno. Pois a paz partirá dos corações, o pensamento será obscurecido pelas trevas do fanatismo, e a 

voz da consciência e da razão não mais será ouvida. O fanatismo será agitado até ao fundo e multiplicará 

as suas forças, erigindo igrejas e exibindo-se. Alguns perecerão agarrados aos seus ídolos, mas outros 

abrirão seus olhos para a luz e serão salvos deste abismo. 

54 Hoje todas estas profecias parecem-vos distantes; no entanto, o seu cumprimento está próximo. 

Os olhos dos homens verão os ídolos, os falsos deuses e os grandes edifícios das igrejas que foram o 

orgulho e a pompa das igrejas, derrubados dos seus pedestais. Mas não sereis vós a expor publicamente 

aqueles que mentem; essa tarefa será cumprida por outros. Vocês devem estar preparados com a 

palavra, o coração e a mente para que o seu espírito trabalhe com verdadeiro amor pela salvação desta 

humanidade. 

55 Perante o turbilhão desencadeado, não fujais, nem procureis catacumbas para vos esconderdes; 

pelo contrário, permanecei compostos no meio do furacão. Então você verá as pessoas despertar de sua 

letargia e fazer comparações entre as diferentes comunidades religiosas. E então, quando descobrirem a 

imperfeição humana em todos, perguntarão: "O que é o espiritualismo?". Então que os meus 

mensageiros e apóstolos, sem folguedos nem blasfêmias, sem se vangloriarem de qualquer espécie, 

apontem a sinceridade, a simplicidade e a luz deste ensinamento, e o mundo se curvará, convencido da 

sua verdade. 

56 Haverá sérias disputas, você será perseguido e difamado. Você encontrará oposição em todos os 

lugares e às vezes também argumentos sérios e bem fundamentados. Mas não deveis deixar-vos 

impressionar pelas palavras dos homens. Pois se não forem baseadas em obras de verdade, serão apenas 

palavras vazias. 

57 Se confiarem em Mim e se prepararem, não vos deixarei sozinhos. Falarei pela sua boca e você 

estará ciente dos trabalhos que faço através da sua mediação. 

58 A humanidade começará a sentir o verdadeiro caminho e Me buscará como eu esperava ─ com o 

espírito. Quem reconhece que carrega o Pai em seu próprio coração deixará imediatamente de ser 

inimigo de seu próprio irmão e vizinho. Então, o perdão, a reconciliação, a caridade e a fraternidade 

tomarão conta. 

59 Então as pessoas poderão dizer que viram Jesus, que Ele desceu da Sua cruz para dizer ao mundo: 

O sangue que derramei pela vossa redenção deixou de fluir. Aqui estou eu, contigo para sempre. 

60 Pessoas, tenho recebido em Minha manifestação pessoas boas e reprovadas, pessoas de todo 

tipo ─ aqueles que me amam e outros que me viraram as costas. Porque todos são Meus filhos, todos Eu 

amo igualmente, e todos Me amarão e Me servirão da mesma forma. 

61 Hoje venho para vos unir a todos, pois o meu Sangue derramado na Segunda Era não era 

suficiente para vós. Pois não foste capaz de completar o trabalho de fraternidade e amor que a minha 

Doutrina te ensinou. 

62 Quando você vai se convencer que só no cumprimento da minha lei você pode encontrar saúde, 

felicidade e vida? Você reconhece que na vida material existem princípios aos quais você deve se 

conformar para poder sobreviver. Mas vocês esqueceram que no espiritual também existem leis que 

devem ser respeitadas para que o homem possa desfrutar da fonte da vida eterna que existe no Divino. 

63 Naquele tempo, os arrogantes e os tolos, os materializados e os descrentes terão de me ouvir, e 

eu semearei novamente no seu coração, que tem sido como terra estéril para a Minha semente, até que 

flores brotem das rochas. 
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64 Sobre cada alma derramarei a fonte da Minha graça até que seja purificada. Mas não serão mais 

as águas do Jordão, mas a luz da Minha graça, da Minha justiça, que, ao tocar aquela alma, a despertará 

para ouvir a voz da sua consciência, que a levará à oração, ao arrependimento e à renovação. 

65 Estou agora a cumprir o que te prometi na Segunda Era. Eu o anunciei a vocês quando os fiz 

entender através da Minha Palavra que um tempo de paz e espiritualização chegaria. Agora você está 

vivendo naquela época em que tradições, ritos, cerimônias, símbolos e imagens estão sendo apagados e 

seu espírito (humano) está se libertando do preconceito, do fanatismo e da idolatria, para abraçar em 

vez disso o verdadeiro culto a Deus. 

66 Quando estas palavras chegarem aos ouvidos dos materialistas, eles sorrirão incrédulos aos Meus 

ensinamentos e às Minhas profecias. Mas a dúvida dos homens nunca me magoou. 

67 Aconteceu na Segunda Era que quando a Boa Nova do Meu ensinamento chegou às grandes 

cidades e aos grandes impérios como Roma, o povo também sorriu quando soube que Jesus era um 

pobre galileu seguido por uns poucos pescadores que eram tão pobres e humildes quanto Ele. As suas 

provocações não me atingiram, pois eu sabia que eles não me conheciam. Não compreenderam que o 

Meu poder tinha as suas raízes precisamente naquela humildade, e que o Meu poder estava naquela 

Palavra cheia de amor e justiça que parecia incompreensível para muitos, e que outros consideravam 

impossível de realizar. 

68 Quando souberam que Jesus tinha morrido, crucificado como se fosse um malfeitor, e que a 

morte deveria servir de dissuasor aos seus discípulos e seguidores, não esperavam que esse sangue 

servisse para tornar fecunda a semente que tinha sido semeada em apenas alguns poucos. 

69 A fé surgiu entre os cépticos, o sacrifício foi mostrado entre os fiéis, a luz da esperança brilhou 

entre os escravos, entre os oprimidos, e por toda a parte os ensinamentos divinos do Salvador foram 

ouvidos nos lábios dos homens que clamavam por justiça e falavam de amor. Um poder superior envolvia 

a alma das pessoas crentes e esse poder derramado era como uma água branca que nenhum poder 

humano podia parar. 

70 Era uma torrente que corria de cidade em cidade e de campo em campo, rolando para os vales e 

para as montanhas. Não havia um lar ─ seja uma cabana ou um palácio ─ onde essa influência não tinha 

chegado. Foi o rio da vida que desceu sobre os campos mortos, foi a justiça sempre amável do vosso Pai 

que veio aos homens para purificar as suas almas e julgar as suas obras. Quando aquela torrente cessou 

de fluir, um novo mundo veio à luz, uma nova humanidade apareceu na Terra, e mesmo assim era a 

mesma. 

71 A luz de um novo ensinamento a havia despertado da sua letargia para ajudá-la a progredir 

espiritualmente, aproximando-a do ser perfeito a que chamais Deus e Pai. 

Portanto, digo-vos agora, pessoas cépticas e materialistas: Se você ouvir os rumores de que eu estive 

com os homens e me comuniquei a eles através de seu intelecto, e se você tiver recebido conhecimento 

dos ensinamentos contidos em Minha Doutrina, não zombe e não considere a realização dos 

ensinamentos de Minha Obra ─ que a Obra que estou apenas colocando diante de você ─ é impossível 

para os homens. Pois mais tarde você vai se arrepender de ter se recusado a ouvi-lo quando testemunhar 

seu desabrochar. Portanto, se você sentir a violência da torrente agitando suas portas, abra-as e deixe 

que ela entre. Garanto-vos que só aquilo que é impuro será lavado, pois Ele não tocará no bem que 

existe na vossa vida. 

72 Com isto eu faço vocês entenderem que devem aprender a sondar o significado desta Palavra, 

para que gradualmente venham a conhecer a Minha verdade à medida que mergulham nela. Porque 

nesta contemplação chegareis à convicção de que a realização de muitas das profecias dadas em tempos 

passados está agora realmente a acontecer, tal como acontece com muitas das profecias que os Meus 

mensageiros vos entregaram quando vos anunciaram a vinda do Espírito da Verdade, o Espírito da 

Consolação. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 189  
1 humanidade, venho para te unir. Vejo-te como se fosses um povo espalhado pelo mundo, e 

quero ver-te como uma criança. Aqui você tem uma nova página do Livro da Vida, ainda desconhecida 

para os Meus discípulos. 

2 Meu povo: Elias, cujo espírito se manifesta através dos portadores da Minha voz, e que vos fala 

com palavras cheias de luz e profecia, é o mesmo que surpreendeu o mundo com o seu poder na 

Primeira Era, e vós não deveis ficar surpreendidos quando eu também vos revelar que ele também 

estava entre os homens na Segunda Era, na qual ele era então conhecido como João Batista. Digo-vos 

que não vos assombreis com isto, pois não foi só hoje que vos revelei estes ensinamentos, mas estes já 

foram escritos. 

3 Prova disso é que os profetas disseram que Elias viria antes de Cristo para preparar o caminho 

para o Senhor, e que a profecia se cumpriu. Mas depois Jesus declarou que quando Sua segunda vinda ao 

mundo acontecesse, Elias viria primeiro para acertar tudo. Esta promessa necessariamente aconteceu 

entre vocês. 

4 Se esta Revelação for estudada amanhã por aquelas pessoas que lutaram muito com as 

Escrituras, elas poderão ver que o Espírito de Elias veio neste momento para cumprir a mesma missão 

que lhe foi confiada na Segunda Era ─ a de preparar os caminhos do Senhor, purificando aqueles que 

depois seriam os discípulos do Espírito Santo. 

5 Hoje eu não vim para sofrer na terra como em tempos passados, quando tive que suportar a 

zombaria dos pagãos, a amargura da perseguição, e mais tarde tive que sofrer a morte. Pois da boca de 

Elias saiu a palavra profética que anunciava o julgamento a todos os malfeitores. 

6 Hoje ele veio em espírito e, portanto, a mão do homem não poderá tocá-lo nem magoá-lo. 

Apesar disso, este povo aqui lhe deu para beber o cálice do sofrimento da ingratidão. 

7 Elias é um pastor que procura amorosamente as suas ovelhas perdidas. Às vezes, ele conseguiu 

reunir as noventa e nove ovelhas. Mas ele notou que lhe falta um para compor o número que compõe o 

seu rebanho. E esta pequena ovelha lamenta quando vê que se desviou para as sebes de espinhos dos 

penhascos rochosos. Mas o Elijah sai à pressa para o encontrar. Que alegria permeia o seu espírito 

quando ele consegue resgatá-lo do perigo. Com que amor ele quer trazer a querida ovelha de volta para 

a companhia da sua espécie. Mas quão grande é a sua dor quando, ao voltar ao curral de ovelhas, 

descobre que muitos outros saltaram o curral e se foram embora porque seguiram o impulso do seu livre 

arbítrio. 

8 As multidões que têm sido testemunhas da presença de Elias, e que têm visto o florescimento de 

uma obra que ele anunciou, não serão aquelas que estão mais absorvidas no estudo das revelações que 

o seu Senhor lhes deu. Amanhã virão homens a quem o estudo dos testemunhos deste povo será 

suficiente para trombeta com convicção aos quatro ventos de que esta obra é verdade, que o Senhor 

esteve com homens em outro tempo, e que Elias foi novamente seu precursor. 

9 Vem descansar e ouve-me. Minha Palavra quer alimentá-los, dar-lhes conforto e perdão, para 

que se sintam encorajados e cumpram a missão que eu lhes dei. 

10 Não só tomes resoluções para Me seguir enquanto me ouves; sente-Me em cada momento da 

tua vida. 

11 Muito grande é o atraso moral e espiritual em que a humanidade se encontra! Quão grande é a 

responsabilidade daqueles que receberam a graça e a luz da minha Palavra neste tempo! 

12 Discípulos, tornai-vos mestres, expulsai de vossos corações o medo dos homens, libertai-vos da 

indiferença e da indolência, percebeis que sois verdadeiramente portadores de uma mensagem celestial. 

São vocês que devem dar a explicação a tudo o que está acontecendo neste tempo, que devem lutar 

para ensinar os princípios da minha Doutrina que a humanidade esqueceu. 
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13 Você não deve apenas entregar Minha Palavra aos homens, como eu lhe disse. Treinem-se para 

que saibam como interpretar. Não procure palavras para surpreender com a sua eloquência polida. Fala 

de uma maneira simples, que é a que melhor expressa a verdade do espírito. 

14 Como você pode saber quando é você que fala e quando sou eu que falo pela sua boca? ─ 

Quando vocês se esquecem de si mesmos, quando pensam na dor de seu irmão e se sentem humildes, 

indignos de merecer a Minha graça ─ este será o momento exato em que a Minha Divina inspiração 

descerá sobre sua mente. Pois todo o vosso ser será permeado nesse momento de amor pelo Pai e pelo 

vosso irmão. 

15 Se você faz um trabalho em meu nome, saiba usá-lo, mas nunca fale dele sem razão. 

16 Em todo o meu trabalho há apenas uma compensação. Aquele que dá, recebe. Aquele que se 

recusar acabará por perecer por necessidade. Quero que compreendam os meus ensinamentos, cujos 

fundamentos são a misericórdia e o amor. 

17 Vocês devem se dedicar ao bem, esta é a sua tarefa. Mas enquanto a tua natureza carnal resistir, 

sentes-te indigno de serem meus discípulos. Então você acha que há muitos que são melhores do que 

você e ainda não foram chamados. Eu digo-te: A razão para isso é que você estava mais necessitado, 

porque seu coração não tinha paz, porque seu caminho estava cheio de armadilhas e seus pés estavam 

sujos pelo lodo deste mundo. 

18 Até os meus discípulos da Segunda Era não eram "justos" quando os escolhi. Mas eles se fizeram 

dignos por suas obras e alcançaram um nível espiritual mais elevado, seguindo a Minha instrução. Eu 

quero que vocês mudem da mesma maneira e se façam dignos, para que suas obras os elevem e os 

aproximem de Mim. 

19 Se eu te perguntasse: "O que aprendeste com as muitas coisas que te ensinei?" Então você teria 

que confessar que usou muito pouco dele. No entanto, não te condenarei, mas perdoar-te-ei. Pois as 

suas dívidas são as de toda a humanidade. Portanto, quando falo contigo, falo com todos os meus filhos. 

20 Eu chamo-vos os meus mensageiros. Você deve encontrar a maneira certa de lidar com os seus 

semelhantes. Se você conquistar a descrença deles através de palavras e obras convincentes, será um 

grande mérito para você. Tenha o cuidado de entregar o seu testemunho na perfeição para que nunca 

derrote o propósito dos meus ensinamentos. 

21 Esforce-se sempre pela harmonia entre o espiritual e o material. Isto significa que você deve 

aprender a dar a Deus o que é de Deus e ao mundo o que é seu. 

22 Assim eu me entrego a você em Minha Palavra. Fazei uso da sua essência, que é sabedoria, e de 

tudo o que é bom e perfeito, que deveríeis esforçar-vos por encontrar nela, se é vosso ideal que a vossa 

mão seja mais tarde pródiga para com os vossos semelhantes. 

23 A hora é certa, use-a, pois está chegando o dia em que esta palavra não será mais ouvida. A 

minha vontade tem de ser cumprida. A era do diálogo espiritual entre Deus e o homem já está próxima. 

Então a faculdade humana de compreensão não será mais necessária como portadora de voz ou 

transmissora da minha vontade. 

24 Neste momento, quando me manifesto com palavras cheias de luz, concedi a esta humanidade 

que transmitisse o Meu ensinamento da maneira correta. 

25 Hoje vejo que cada um dos Meus discípulos reunidos em torno do Mestre tem uma maneira 

diferente de entender a Minha Palavra, e quando partilham a sua própria compreensão uns com os 

outros, eles entram em discussões e críticas, embora a unidade de pensamento seja o que eu quero no 

Meu povo. Para isso você deve ter caridade, ser tolerante e esperar o momento apropriado para falar. 

26 Hoje vocês têm idéias diferentes sobre os meus ensinamentos, mas eventualmente todos 

chegarão à mesma compreensão e realização. Isto irá encorajá-los na luta, pois quando estiverem todos 

unidos, sentir-se-ão mais fortes. 

27 Sempre vos disse: Não formeis teorias dos Meus ensinamentos e revelações, pois estas vos 

roubariam a verdade com que vos vesti do seu poder. 
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28 Descubram no Meu ensinamento aquela liberdade da qual vos falo, para que vos possais basear 

nela e reconhecer tudo com maior clareza. 

29 Cada vez que vim até vós, ensinei-vos como alcançar a comunhão com o vosso Pai. Eu vos ensinei 

a encontrar a verdade dentro de vós para que não a busqueis em ensinamentos que apenas inibem o 

espírito. A humanidade progrediu da infância para esta era de luz, na qual o espírito e a mente humana 

experimentaram o infinito se abrindo diante deles. 

30 Para que a luz que ilumina este tempo seja vista por todos os olhos, é necessário que se rasgue a 

venda do fanatismo religioso. Portanto, deixei-vos escrito nas tábuas da Lei que dei a Moisés: "Não 

adorareis a imagem de nenhuma criatura, nem as coisas materiais como se fossem o vosso Deus". A ele 

amarás de todo o teu coração e alma mais do que tudo o que foi criado." 

31 Mas você me pergunta: Por que o mundo caiu no fanatismo e nas formas externas de adoração? 

─ Porque, em vez de rejeitar honras, vestes cerimoniais e vaidades como Jesus, aqueles que se 

dedicaram à Minha Lei aceitaram as riquezas, os títulos e o glamour da terra, privando assim a alma de 

toda a liberdade. E no meio dessa confusão de mentes, ainda há aqueles que se sentem infalíveis, 

embora apenas Um seja infalível, que é o vosso Pai Celestial. 

32 Portanto, se você quer alcançar melhorias na sua alma, passe a luta da sua vida com inteligência e 

espiritualidade, seja gente de boa vontade e humilde de coração. Desta forma, você fará o progresso que 

levará a sua alma à salvação. 

33 Deixei-te sentir o meu amor, agora vou remover as pedras do teu caminho para tornar a tua cruz 

menos pesada. 

34 Vejo o interior do teu coração e digo-te: treina a tua mente, aumenta a tua capacidade de pensar 

e une os teus sentimentos para que possas ouvir e compreender a minha palavra. 

35 Reze e conserte os seus caminhos, pois a paz do mundo também depende do seu 

desenvolvimento. Você deve rezar, pois o mundo está ameaçado pela guerra, e você deve se esforçar 

para alcançar a paz. Vocês são as pessoas que conheceram o poder da oração, sua influência e sua luz. 

36 Todos procuram um horizonte luminoso e não o encontraram, porque não há fraternidade entre 

os homens, e quando vêem o panorama ensombrado pelas nações em que a guerra é desencadeada, só 

são encorajados pelo pressentimento de que em algum lugar da face da terra deve existir um canto 

pacífico. Aquele canto será aquela nação, que será vista de longe como uma estrela luminosa. 

37 Esta é a responsabilidade deste povo aqui, que deve preparar-se espiritual e fisicamente para dar 

o exemplo de fraternidade, de elevação interior e de caridade, seja para curar os doentes ou para 

apertar a mão do inimigo como sinal de perdão. 

38 Sede diligentes nos meus campos e vereis tudo o que vos rodeia revestido de maior beleza, 

porque então tereis encontrado o sentido da vossa existência. Aquele que cai na estagnação e na rotina 

não permite que sua alma se levante para contemplar as glórias que a vida contém quando se vive de 

acordo com a minha lei. 

39 Observai-vos a vós mesmos para que possais descobrir quando a vossa existência se torna inútil, 

porque vos deixais arrastar pelas inclinações da carne. Quero que deixes um fruto, mas esse fruto será o 

da paz para os teus filhos. Pois seu coração então florescerá, e estes frutos serão suas obras. 

40 Através de vós darei a conhecer ao mundo a Minha Palavra desta época, que será conhecida após 

o ano 1950. 

41 Estas revelações vão chegar a toda a humanidade. Para isso treinei aqueles a quem chamo 

"penas de ouro" para trabalharem com zelo para a Minha Obra e seguir o chamado da sua consciência, 

para que a Minha Palavra possa ser preservada por escrito. Estes escritos não são apenas para as 

gerações actuais, mas também para as gerações vindouras. 

42 A majestade da minha palavra repousa, como em todos os momentos, na sua simplicidade e no 

seu significado. Quero que a sua língua seja da mesma maneira quando fala do meu trabalho. Não 

esqueça que não é só o ser humano que fala, mas também o coração. Tenha pureza na sua maneira de 

agir. 
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43 A cada momento você recebe de Mim a força, a luz e a paz que você precisa para a jornada da 

sua vida. Receba também a minha bênção. 

44 Nesta terceira vez eu farei de toda a humanidade Meus discípulos. Para conseguir isso, agora vou 

deixar fluir a Minha luz em cada ser humano. Depois, deixarei que a minha palavra chegue até eles, a 

própria palavra que vos dou hoje. Os testemunhos, as transcrições e o exemplo do Meu povo serão 

conhecidos de país para país e de nação para nação, despertarão corações e reanimarão almas à luz da 

sua consciência. 

45 Hoje, muitos seres humanos vagam sem rumo, muitas vezes me perguntando: "Senhor, para 

onde estamos indo? Para onde nos levará esta vida, e qual é o destino que nos espera?" 

46 Eles são almas assustadas que me perguntam desta maneira. Eles vivem em agonia em um 

mundo que atingiu seu auge de depravação e materialismo. A eles eu envio Minha luz como um raio de 

esperança para que possam continuar a observar e rezar até que a tempestade passe e a paz entre em 

seus corações. 

47 Aqui, neste canto da terra, deixei ouvir a Minha voz, feita humana através dos iluminados que 

escolhi para Me usar nesta proclamação. E quando aqui me dirijo a estas multidões, dedico algumas das 

Minhas palavras às crianças que exorto a tornarem-se fortes em virtude e a fugirem da torrente de 

corrupção que tem atraído tantos corações à ruína. 

48 Quero que estas criaturas tenham pleno conhecimento, desde a sua infância, da tarefa que o 

futuro lhes destinou. Também falei diretamente com os jovens a fim de dar-lhes orientações sobre o seu 

caminho incerto através da vida. Porque os vejo como um barco frágil no meio de um mar agitado, e 

para estar ao seu lado levantei diante dos seus olhos o meu trabalho como farol para os guiar até ao 

porto de salvamento. São os jovens que estão mais longe de mim. 

49 Enquanto o homem ainda é uma criança, ele reza e pensa em Deus. O mesmo acontece quando 

ele passa o pico da montanha da sua vida e começa a pôr-se, como o sol ao pôr-do-sol. Mas enquanto 

seu coração for como um pássaro que quer voar, e sua carne tremer em contato com as tentações do 

mundo, e ele se sentir forte, então ele se afasta dos ensinamentos divinos, porque ele não quer que seus 

ensinamentos de humildade, amor e sacrifício façam de suas obras, palavras e pensamentos uma 

reprovação para ele a cada passo que ele dá. 

50 Só quando o coração humano sente que está naufragado no mar das suas paixões é que vira os 

olhos para cima em desejo do farol divino cuja luz lhe mostra o caminho que o conduz ao porto da 

salvação. 

51 Tenho ouvido o coração de viúvas que me dizem: "Meu Pai, olha para nós, somos como folhas 

caídas da árvore que os ventos sopram". ─ Aproximei-me deles para lhes dizer que não estão sozinhos, 

que Aquele que faleceu em peregrinações espirituais para outro mundo os vê dali, os assiste e os 

protege, e que Ele foi antes deles apenas um curto espaço de tempo para preparar o caminho para todos 

os seres que lhe foram confiados. 

52 Mas se você não é capaz de senti-lo, se sua presença não deve ser perceptível em sua vida, então 

ore, dirija-me suas petições, pois eu farei com que você sinta sua presença. Para alguns ele será uma 

equipe, para outros o apoio, e para outros ainda o companheiro amoroso que os guia e auxilia em sua 

jornada pela vida. 

53 Quando os animais selvagens nas florestas, os pássaros no ar e as flores nos prados recebem em 

cada momento o brilho do amor e da vida do seu Pai ─ como seria possível que pensasses que te nego a 

graça do meu amor divino, mesmo que tenhas no teu ser uma partícula da minha própria divindade? 

54 O pai da família recorreu a mim para me dizer as suas necessidades e preocupações. Seus filhos 

desconsideram sua autoridade, viram-lhe as costas e tornam-se inimigos dos conselhos do pai. 

55 Devo salientar-lhe que a sua missão é muito difícil e que a sua cruz é pesada. Mas se você for 

capaz de beber seu cálice de sofrimento com fé e paciência, e você sabe como amar seus semelhantes e 

seus filhos, então você vai me tomar como um exemplo em seu caminho de vida, e seus filhos não 

perecerão. 
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56 Pessoas: Se você deseja que meu trabalho seja amplamente conhecido em toda a Terra, viva 

meus ensinamentos, aplique minhas instruções a todas as suas obras, santifique sua casa pelo poder que 

flui desta palavra. Entenda que o seu passado é um livro selado e que a vida agora se apresenta como um 

novo caminho, desconhecido aos seus olhos, um caminho que você deve percorrer até o fim. 

Hoje você está calmo, tire da minha palavra apenas o que você quer, e faça uso do meu ensinamento 

quando quiser. Mas chegará o momento em que chamarei este povo à responsabilidade, desde a 

primeira até à última das minhas palavras com as quais os ensinei. 

57 Não se esqueça que esta nação há muito tempo vem cumprindo uma missão espiritual na Terra e 

tem sido chamada a cumprir um destino elevado entre a humanidade. Se a misericórdia do Senhor vos 

destinou a viver nela, semeai nela a vossa semente, mesmo que seja apenas uma semente; mas esta 

consistirá de amor, paz e espiritualização. Assim, o seu caminho na terra não terá sido infrutífero. 

Mesmo agora devo salientar que ─, por mais alto que seja o destino desta nação, ─ não deve ser 

considerado como a "Terra da Promessa" ou uma "Nova Jerusalém". Não confundam ninguém e não se 

confundam. Aos discípulos do Senhor, os Espiritualistas, o Pai não podia dar bens materiais como 

herança. Como a missão desta terra é grande, como esta nação deve alcançar um alto nível de 

desenvolvimento, que seus habitantes sejam aqueles que proclamam minha presença ao mundo e 

aqueles que testemunham a grandeza e a verdade de meu ensinamento com seu exemplo e suas obras. 

58 Deixar-vos-ei um rasto radiante da minha proclamação entre vós, com a qual podereis abanar o 

mundo. Esta é a minha palavra, escrita sob ditado divino. 

59 Primeiro será escrito em livros materiais onde os homens podem se aproximar do meu tesouro 

secreto e penetrar na minha sabedoria. Então, quando essa essência tiver sido guardada nos corações 

dos meus discípulos, o verdadeiro livro vai aparecer na mente do povo do Senhor. 

60 Eu vos banhei com dons de graça ao soar a vibração da Minha Palavra através dos portadores da 

voz. Enviei-vos o meu mundo espiritual para vos explicar e interpretar as minhas mensagens. Eu tenho 

iluminado o teu caminho com milagres e tenho permitido que os teus olhos se surpreendam com a 

contemplação de visões espirituais. Mas vocês não são os únicos que gostam e vão gostar destas 

manifestações. Pois eu vos anunciei que "todo olho Me contemplará". E em verdade, o mundo Me 

contemplará, e o mundo espiritual também se manifestará, e todas essas manifestações no mundo 

acabarão por fazer tremer os corações mais incrédulos. 

61 As pessoas têm vindo com o desejo de que o espiritual se materialize e o divino se humanize a si 

mesmo para poder acreditar. E eu concedi esta graça a alguns. 

62 Povos, reconheçam profundamente o destino que tendes entre todos os povos da terra, para que 

possais cumprir a vossa missão ─, agora que o tempo é favorável. 

63 Vou preparar os vossos corações para habitarem neles. O mundo também se vai preparar. A 

semente da paz brotará na mente dos homens, e vós, que a espalhastes por todos os cantos da terra, 

sereis felizes quando contemplardes os frutos do vosso trabalho. Pois ao tomar o Mestre como exemplo 

no seu caminho, você tem mostrado como viver em retidão e tem orado por todos. 

64 Em todas as nações falar-se-á de reconciliação, de fraternidade e de paz, e este será o início da 

unificação. 

65 Preparei-vos e perguntei-vos se já estais prontos para irdes aos inquietos errantes, aos vossos 

semelhantes, a fim de lhes mostrar a sabedoria que vos dei como uma proclamação inspirada e para 

responderdes satisfatoriamente às suas perguntas. Que ninguém ache impossível cumprir esta missão. 

Perceba que o conhecimento que lhe dei lhe permite compreender a sua missão. 

66 Não será necessário que todos os meus filhos cheguem aos lugares que vocês chamam de 

estrangeiros. Muitas vezes será suficiente que orem em pensamento e purifiquem seus corações para 

que seu espírito se manifeste ao próximo a qualquer distância e se torne um com eles. E esses serão 

despertados pelo mundo espiritual. 

67 Você deve unir-se ao mundo espiritual e formar com ele um muro protetor que previna novas 

guerras e novos sofrimentos. Você deve continuar a rezar por aqueles que fingem realizar o domínio 
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espiritual por meio da violência. Você ficará surpreso e o mundo ficará surpreso quando as pessoas virem 

que não é o poder que tem dominado a razão, a fraternidade e a justiça. 

68 Cuidado com a caridade aparente enquanto se entregam ao egoísmo em seus corações. Fazer o 

máximo de bem possível, mas sem procurar vantagens pessoais. Fá-lo por amor, que é a lei que te 

ensinei, e terás ganho mérito para o avanço da tua alma. Dá a conhecer os meus ensinamentos como eu 

os dei a ti. É o mesmo que eu fiz conhecer aos Meus profetas e aos Meus apóstolos de outros tempos. 

69 O homem no seu materialismo achou vantajoso distorcer a Minha Palavra que eu transmiti em 

todos os momentos. Mas Meu Trabalho é perfeito e não se baseia em palavras materiais. Preparem-se e 

encontrarão sempre a Minha verdade. Então descobrirás que eu te dei a minha semente em todos os 

momentos de uma maneira generosa, para que também tu a transmitas com o mesmo amor e 

misericórdia. 

70 Não será necessário que você impressione ninguém pelo uso de ritos ou formas externas. O 

templo do vosso coração tornar-se-á visível, e nele os vossos semelhantes contemplarão a sua luz eterna 

e o seu altar. 

71 Aprenda a me sentir mesmo agora ─ tanto em suas boas obras como quando você luta para 

deixar o buraco de lama no qual você caiu. 

72 Ensinei-vos a procurar a verdade com simplicidade. Quão pobre ainda é a mente humana quando 

procura a verdade nas ciências complicadas que ela própria criou! Por que Me procurar em tão longe, 

embora Me carregue dentro de si mesmo? Quem não sabe que Ele foi criado à imagem do Pai, dotado de 

atributos divinos, tais como espírito, inteligência e vontade? 

73 Vivi com o povo na Segunda Era, partilhando o vosso pão e a vossa casa; mas a grandeza de Cristo 

está enraizada na sua humildade. 

74 Ensino-vos isto para que saibais como vos separar das coisas materiais por amor ao vosso 

próximo. Mas, acima de tudo, vocês devem se purificar, pois é lei que vocês devem evoluir. E se é lei que 

tudo se deve desenvolver, as profecias que ainda não se realizaram não devem surpreender-vos. O que 

os vossos olhos possam contemplar só vos encherá de alegria quando perceberdes que tudo é governado 

por uma lei muito perfeita, e que o que está acontecendo com a vossa alma hoje não poderia ter 

acontecido com ela antes, porque tudo será revelado no seu tempo até que chegue à perfeição. 

75 Não é apenas na Terra que se luta pelo progresso da humanidade; de outros mundos o mundo 

espiritual se esforça por sua salvação e progresso. Portanto, eu vos digo que a semente espiritualista 

dará frutos no seio de todas as comunidades religiosas. Depois das grandes controvérsias, e quando os 

homens disserem que é uma nova religião que semeia discórdia, respondereis que o Espiritismo é uma 

É o ensinamento que foi dado primeiro aos homens e o único que governou as almas. Mas essa voz virá 

do teu coração, onde residem os teus sentimentos, que se revelarão quando chorares por causa da dor 

alheia, ou mesmo quando chorares de alegria por causa dos do teu próximo. Pois o que eu sempre vos 

ensinei é a amarem-se uns aos outros. 

76 Eu falo contigo através do intelecto humano. Minha luz e Minha graça fluem através dela e se 

tornam palavras ─ aquela palavra que marca o único caminho para Me alcançar: a pureza dos 

sentimentos e a humildade. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 190  
1 Pessoas, humanidade: a presença de Elias está com todos neste momento. 

2 Vós, multidões de homens que desfrutais desta manifestação: escutai a voz de Elias, cujo nome 

mal permaneceu na consciência da humanidade, embora eu vos tenha dado a conhecer, no Monte 

Tabor, o significado da sua missão; mas vós não quereis penetrar nesta revelação. Agora que ouviste a 

voz de Elias, sentes a sua presença e parece-te como se ouvisses a chegada da sua carruagem de fogo. 

3 Elijah é o raio de luz que sempre te enviei para iluminar o teu caminho. Foi ele que iluminou a 

terra para que possais encontrar e seguir o caminho que vos aproximará do ponto em que o vosso Pai 

vos espera. Ele é o mediador dos grandes mistérios da alma que ele vos explicou neste momento, para 

que possais compreender melhor o vosso Pai. Hoje, também, ele cumpre uma tarefa semelhante à da 

Primeira Era: empurrar os ídolos de seus altares para ensinar ao mundo o verdadeiro culto espiritual a 

Deus. 

4 Em Elias você pode encontrar a lei da reencarnação explicada e comprovada, que as pessoas 

lutam tanto hoje em dia. Nele você também pode descobrir uma instrução e uma iluminação sobre o que 

é a manifestação através da mente humana, quando ele se manifestou espiritualmente através da boca e 

da mente do profeta Eliseu. 

5 Veja quantos e quão grandes ensinamentos Elias sempre lhe trouxe, como ele ensinou o seu 

espírito. Veja como ele sempre lhe deu a conhecer grandes revelações que lhe são difíceis de explicar. 

Mas todo aquele conhecimento que não devíeis ter compreendido em tempos passados, ser-vos-á agora 

explicado nesta Terceira Era pelo mesmo Elias que vem com a missão de restaurar todas as coisas ao seu 

verdadeiro significado. 

6 Bem-aventurados todos aqueles no mundo que, sentindo a luz do seu espírito, começam a 

vivificar, dizem: "Elias chegou", e depois acrescentam: "A Segunda Vinda do Senhor se aproxima". ─ Tal 

como naqueles Second Times, quando os homens reconheceram que João profetizou e falou das 

maravilhas do Reino dos Céus, e disseram: "É Elias? 

7 O grande profeta, o precursor, o mensageiro está entre vós. Mas agora ele não se tornou 

homem, ele está no espiritual, e o raio de luz com o qual ele se revelou é o mesmo que ele usou para 

destruir os falsos deuses, e com o qual ele acendeu a verdadeira fé no coração do povo do Senhor. 

8 Almas, sigam-no! Humanidade, ouça-o! Ele é o pastor que te conduz ao meu peito, ele com o 

farol que ilumina e indica o caminho para chegar ao porto da salvação. 

9 Entenda que o tempo está se esgotando e que o dia está se aproximando quando eu não falarei 

mais com você através desses porta-vozes. Aqueles que usaram os meus ensinamentos estarão em paz. 

Mas haverá muitos "órfãos" que procurarão em vão a Minha presença nesta forma. Mas não me 

afastarei de mim mesmo, estarei muito próximo de você e falarei através de todos que se preparam de 

espírito em espírito. 

10 Chegará o momento em que várias seitas e comunidades religiosas anunciarão a vinda do Senhor 

e dirão que todos os portentos foram cumpridos e que agora chegou este momento. Tu, que sabes a 

verdade, dir-lhes-ás o que sabes de mim. Desde o ano de 1866 apareço como o Espírito Consolador e 

procuro o Meu Próprio ─ aqueles através dos quais darei a conhecer a Boa Nova, ó humanidade! 

11 Você não deve se sentir distante daqueles que ─ embora eles estivessem Me esperando ─ não 

sabia como descobrir os sinais anteriores a tempo e entendeu tarde demais o que o seu 

...a vaticinar. Não se julguem mal por causa destas diferenças. Como não puderam testemunhar a Minha 

Presença, iluminei-lhes a alma e eles estão num bom caminho. Todos vocês vão se unir no ideal. 

12 Os meus escolhidos estão nos vários ramos da árvore. Muitos virão antes do ano 1950 para 

testemunhar a minha proclamação, outros levarão o seu tempo. Bem-aventurados aqueles que ouvem a 

Minha Palavra através de uma voz portadora, pois sentirão dentro de si mesmos que já conhecem essa 

voz, que não é humana, mas vem de Mim. 
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13 Venho dizer-vos que vos deixeis guiar pela vossa consciência, que vos liberteis e não vos torneis 

novamente escravos daqueles que vos querem submeter a formas imperfeitas de culto, preconceitos e 

dogmas. 

14 Podem ser todos meus "trabalhadores", embaixadores do meu ensino. Na vossa luta não vos 

sentireis abandonados; no meu seio estareis a salvo e não tereis nada a temer. 

15 Eu, que estou acima de toda a criação e ainda pulsa nela, falo através do homem, minha criatura 

preferida. Não se surpreendam que eu me faça conhecer através do pouco respeitado, do pouco 

instruído, e que me revele em lugares de pobreza e miséria. Garanto-vos que o que é um palácio para 

vós não é assim para mim. Por outro lado, onde você vê apenas pobreza e miséria, é possível que haja 

um verdadeiro esplendor espiritual no seu interior. 

16 Digo-lhes isto porque tem havido muitos que se perguntam dentro de si mesmos porque não me 

faço conhecido dentro das grandes sinagogas ou nas magníficas igrejas. Também naqueles dias muitas 

pessoas se perguntavam porque o Messias não nasceu e cresceu na sombra do Templo de Sião. 

17 Hoje, como então, eu vos ensino que o que vem diretamente ao Pai é a sinceridade do vosso 

coração. Para cada um dos seus golpes, fala-me das tuas boas obras. 

18 Vê a humildade com que sempre vim ter contigo. Considere que em todos os momentos eu vim 

sem tronos, sem ceptros ou palácios, sempre envolto em simplicidade e mansidão. O que pensariam os 

pobres, os párias, os deserdados de Mim se me vissem chegar até eles rodeados de pompa e luxo? 

Sentir-se-iam humilhados, indignos de Mim. Os senhores, os ricos, os grandes da terra, por outro lado, 

me chamariam o Deus da sua classe social e status. 

19 Quando os pobres do mundo Me contemplam descalço, ofegando e sangrando sob o peso da 

cruz, tremem de compaixão pela humildade do seu Senhor, e sentem-se um com Ele. Os ricos, por outro 

lado, ─ embora na realidade não sejam ─, que deveriam ter os mesmos sentimentos que as pessoas 

comuns, não podem me compreender na pobreza. Depois cobrem uma representação pictórica com a 

qual fingem representar-me com roxo, ouro, seda e o que eles chamam de pedras preciosas. Eles fazem 

isso porque esqueceram Meu ensinamento, e é por isso que quiseram Me cercar com tudo o que mais se 

opõe ao Meu ensinamento: vaidade. 

20 Devo dizer-vos novamente que não falo contra nenhuma das igrejas, pois todas elas são 

abençoadas em Mim. Mas você também deve entender que eu, como Mestre, devo citar os erros que o 

homem cometeu, para que um dia você possa removê-los. Pois se eu não te ajudasse a descobrir a 

verdade: Quando é que o encontrarias por tua conta? 

21 Permita que Minha verdade crie luz e amor para alcançar cada pessoa, cada comunidade religiosa 

e cada povo, assim como eu permito que a sua verdade ou o que você estabeleceu como verdade me 

alcance. Que verdade é essa sua que eu recebo de todos? É a vossa oração, a vossa fé e a vossa 

esperança. 

22 Esta luz, que existe em cada alma quando se levanta para Mim, quando fala comigo, liberta-se de 

toda escuridão e de toda mentira, a fim de só Me mostrar o que ela traz dentro de si em termos de 

verdade. Pois até o maligno, quando Me confessa, Me mostra suas manchas de vergonha sem tentar Me 

enganar. 

23 Cabe ao homem aperfeiçoar-se, melhorar a sua vida na Terra sem condenar a forma como os 

outros Me procuram. Eu sou o único capaz de julgar a veracidade das suas obras. 

24 Do idólatra ao espiritualista, todos eles estão sob a Minha luz e o Meu olhar. Assim como muitas 

vezes recebo grandes evidências de elevação daqueles que vocês consideram espiritualmente atrasados, 

também eu posso assegurar-lhes que muitas vezes recebo evidências de grande atraso daqueles que se 

consideram os campeões da espiritualidade. 

25 Apenas um povo de fé Me recebeu neste tempo, e a eles confiei esta página do livro da Minha 

sabedoria. Mas nesta página cheia do Meu amor há uma mensagem para todas as religiões que existem 

na Terra. 
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26 Minha luz despertará tudo como um amanhecer divino e universal, e então quando o homem se 

levantar para viver o novo dia, seus sentidos experimentarão a proximidade do Divino. 

27 Agora devo dizer-vos que não é o Reino do Céu que desce ao homem, mas é a alma do homem 

que se eleva ao Reino do seu Pai Celestial. 

28 Por que você sempre dá motivos para Eu vir até você com reprovações? Eu venho até você por 

amor porque vejo que você carrega dor no seu coração e eu quero confortá-lo. Pois quero que tenhas a 

Minha paz na tua alma. 

29 Às vezes eu me revelo a você como Juiz, às vezes você Me tem como Pai, e sempre me mostro a 

mim mesmo como Mestre. Nessas três manifestações você tem a essência divina, que é uma só: a Lei, o 

Amor e a Sabedoria. Esta é a Trindade que existe no Meu Espírito. 

30 Feche seus olhos e libere a alma para que ela possa vivenciar intensamente esses momentos de 

conexão com seu Mestre. Permita que se sinta próximo ao Senhor ─ como aqueles que seguiram o 

Mestre na Segunda Era por caminhos, através de vales, aldeias, rios e desertos, de modo a não perder 

um dos Seus ensinamentos. Então você será capaz de entender o sentido figurativo com o qual eu às 

vezes falo quando uso os bens da Terra para representar o espiritual para você e torná-lo tangível para 

você. Ireis experimentar como a Minha Palavra aproxima as vossas almas do Reino dos Céus. 

31 Venham, pessoal, para que eu vos possa instruir. Ou querem que seja a dor que continua a 

ensinar-vos ao longo das vossas vidas? 

32 Venha à minha propriedade para semear os campos com a irmandade. Asseguro-vos que este 

trabalho não vos vai desapontar como o mundo. 

33 Aqui, mesmo diante da tua alma, está o caminho que te convida a percorrê-lo e a nunca parar. 

Pois cada passo que deres, aproximará a tua alma do lar perfeito que a espera. 

34 Já o tempo que estarei com vocês é muito curto para dar-lhes a Minha instrução nesta forma, e 

quero que aprendam a ganhar mérito para que a Minha Palavra ressoe abundantemente através destes 

porta-vozes nestes últimos anos. 

35 O que você deve fazer para que os dons divinos sejam como uma recompensa por seus méritos? 

Desenvolver sua fé, seu zelo e sua espiritualidade. O amor deve reinar no seio do povo, deve-se praticar 

a caridade ativa, deve-se amar a verdade. 

36 Em verdade vos digo, se não vos unirdes como é Minha Vontade, a humanidade vos dispersará e 

vos expulsará do meio deles se virem que vossas vidas estão se afastando do que pregais. 

37 O que aconteceria se as pessoas descobrissem que em cada comunidade existe um culto 

diferente a Deus e uma forma diferente de praticar o Meu ensinamento? Eles não seriam capazes de 

entender que fui eu que te ensinei. 

38 Confio-vos estes três últimos anos da minha manifestação para trabalhar pela unificação deste 

povo ─ uma união que abrace o espiritual e o exterior, para que o vosso trabalho, cheio de harmonia e 

acordo, seja a melhor prova de que todos vós ─ em diferentes comunidades e em diferentes províncias ─ 

foram ensinados por um só Mestre: Deus. 

39 Nem todos vocês viram com os olhos do espírito os tempos que se aproximam para a 

humanidade. Nem todos vocês sentiram a dor deles. Mas estou formando com vocês um povo numeroso 

e tornando-os um trabalhador diligente que começa a me amar e que agora está ansioso para trabalhar 

para fazer o coração humano frutificar. 

40 Semeadores da Minha Palavra: Quando chegar o tempo do trabalho nos campos, levantai-vos 

cheios da fé na qual vos instruí. Não tenha medo de gozar ou desprezar. Semeie em terra fértil, não em 

pedras, nem em areia movediça, pois aí a semente não dará frutos. Você o veria brotar e crescer, mas 

não daria frutos. Se o semeares entre sebes e ervas daninhas, ele também não dará frutos. Portanto, 

você deve rezar para receber minha inspiração, então você vai entender como escolher a terra 

preparada. Eu, o Dono das terras, dar-te-ei grande 
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Dar áreas para cultivar. Ser preenchido com uma grande vontade de trabalhar. Semeia e vais colher. E 

chegará o dia em que prepararás o pão para o teu sustento com o trigo da tua colheita. Lembrai-vos que 

vos falo figurativamente, e não sabeis se não ireis colher esta colheita no futuro. 

41 Pois hoje eu vos digo: Grande é o feito que deveis fazer com o corpo que vos confiei. É o seu 

apoio e você deve guiá-lo sabiamente. 

42 O mundo está atormentado por pragas e calamidades que eu lhe anunciei. Aos poucos vai 

ficando com medo, tentando levantar-se e buscando uma mão salvadora, uma palavra de 

encorajamento, e você é a salvação. 

43 Você terá que atravessar mares e subir montanhas para ir para outras terras ou nações para ir 

para aquele que sofre. Não tenha medo do caminho, vá em trajes simples sem arrastar um segundo par 

de calças. 

44 Quando te mostrei a tua tarefa, disse-te: "Levanta a tua cruz e segue-me." Porque tens medo de 

perder o conforto da terra? ─ Você me diz que ama o mundo e que não pode fazer o sacrifício e a 

renúncia física que esta missão exige. Mas eu venho antes de ti e digo-te: Em qualquer idade, qualquer 

que seja sua condição ou estado, você pode Me amar e Me servir sem deixar de cumprir suas obrigações. 

45 Transforma o mundo pelo teu exemplo, remove os preconceitos malignos e torna-o um paraíso e 

não um vale de lágrimas. 

46 Dou-lhe um curto período de tempo para o cumprimento da sua tarefa na Terra. 

47 Lembrem-se que devem deixar um legado de espiritualidade a seus filhos, pois de seus 

descendentes virão as gerações abençoadas através das quais eu me revelarei. Entre essas almas estarão 

os profetas, os intérpretes da Minha Palavra, os de grande fé, que mostrarão à humanidade o caminho. 

48 Você quer viver de acordo com a Minha Palavra? Abençoo-te, porque me ouviste e queres seguir-

me. O teu coração está a transbordar de graça. Dê-o a todos os que o pedirem. 

49 Neste tempo você vem para receber meu ensinamento ─ alguns como discípulos, outros como 

noviços, e ainda outros movidos pela sua curiosidade. Mas todos vós procurais a paz, a tranquilidade da 

mente e também o cumprimento das profecias correspondentes a este tempo. 

50 Nas seitas e igrejas você não encontrou a certeza total do Meu retorno. Foi fora deles que eu 

enviei um mensageiro para lhe trazer esta boa notícia. Vim para julgar cada alma e lançar as bases de 

uma nova vida, de uma nova ordem espiritual para a humanidade. Se vocês se prepararem, poderão ver 

do vosso mundo a perfeição do "Vale Espiritual" onde habitam as almas dos justos ─ aqueles que foram 

capazes de se erguer por seus méritos e que hoje, unidos a Mim, trabalham para a vossa salvação. 

Tudo o que hoje não conseguistes compreender reconhecereis no seio deste simples povo aqui, 

porque a minha luz se derramou e o véu que cobriu os vossos olhos foi rasgado. ─ Eu falo dos olhos da 

alma que se fecharam para o espiritual e o divino. Você recuperou esta luz e é guiado por Mim. Continue 

a ficar acordado. Quando você controlar o corpo e a alma, cheios de mansidão, seguir Meus passos, essa 

luz o cobrirá como uma vestimenta festiva, e seus semelhantes reconhecerão que você pertence aos 

Meus escolhidos, e você será amado e respeitado pelos homens. 

51 Vocês são soldados do bem. Dei-te armas para que possas combater o pecado, mas não os teus 

semelhantes. Eu não quero que o homem nasça, cresça e morra em pecado sem conhecer a abençoada 

tarefa que ele trouxe à Terra. Se penetrares nos meus ensinamentos, vais-te tornar forte e invencível. 

Não haverá tentação de vos derrubar, e assim preparados vos levantareis e vos tornareis mais do que 

homens ─ anjos encarnados para o bem da humanidade. 

52 Muitos são chamados, e poucos são escolhidos, e entre eles ainda menos são os privilegiados. 

Mas ai deles se eles se exaltarem! Eles não serão como Salomão, em quem coloquei sabedoria, graça e 

poder, e a quem confiei um povo para governá-los. Mas depois de um período de grandeza espiritual, no 

qual ele deu provas do seu espírito elevado, ele deixou de observar, tornou-se dominado pela carne, e 

todo o seu trabalho, inspirado pelo amor e pela retidão, foi obscurecido pelas suas ações autosatisfeitas 

e carnais. 
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Não caia na arrogância, mesmo vendo que estou distribuindo grandes benefícios através de você. Se 

eu vos escolher para governar um distrito ou uma nação, e vós, inspirados por Mim, promulgardes leis 

justas, não vos torneis convencidos, como acontece com os homens. Então levantarás a tua alma e 

curvar-te-ás perante Mim. 

53 Muitos virão a esta terra que escolhi e verão a Minha luz refletida pelos seus habitantes e se 

sentirão felizes quando vierem a conhecer-vos e entrarem neste solo onde uni o Meu povo para ensiná-

los na Terceira Era. Aqueles que chegarem depois de 1950 desejarão as Escrituras, e quando conhecerem 

Minhas revelações, sentirão o poder que vem do Meu ensinamento, irão abençoá-los e Me amar. 

Quantos deles pertencem ao "povo de Israel", aos 144.000 marcados que se juntarão a vocês para seguir 

as minhas ordens. 

54 Hoje as nações estão impregnadas de materialismo e desorientação. Falei-lhes espiritualmente, e 

a minha semente é semeada no coração dos meus escolhidos para ser espalhada por toda a parte. Faça o 

máximo que puder da sua nação para ajudar a todos no seu caminho espiritual. 

55 Pequeno é o número dos Meus discípulos que Me rodeiam neste momento. Mas a minha Palavra 

se espalhará até os confins da terra. Cheio de amor, chegará ao coração de todos aqueles que clamam 

por amor. 

56 Agora é o momento apropriado para você aprender sobre a missão que você deve cumprir em 

relação à humanidade. Preparei-vos para compreender a forma de cumprir a vossa missão neste mundo 

e para saber o que vos espera para além da divisão material, onde começa a vida espiritual. Eu vos ajudei 

a desdobrar-vos espiritualmente para que possais compreender de vós mesmos porque ocorrem eventos 

que a mente não é capaz de compreender. 

57 Enquanto a alma estiver fundida com o corpo, não se apercebe, nem pode conhecer os méritos 

que alcançou nas suas vidas anteriores. Mas agora sabe que sua vida é a eternidade, um 

desenvolvimento superior ininterrupto no esforço de alcançar o ponto mais alto. Mas hoje você não sabe 

a que altura você chegou. 

58 Observei-te desde que começaste a tua jornada de vida com uma mente confusa, um cérebro 

desajeitado. Tenho visto você despertar e evoluir gradualmente até adquirir idéias mais claras da 

realidade. Já o vi lutar contra as adversidades, provações e tentações. E quando você finalmente 

descobriu o valor da vida espiritual, porque você tinha evoluído mais alto, eu vi a sua alma sorrir. Esse 

sorriso expressou paz, satisfação e esperança. Mas também já o vi cair de volta, sujar-se no mundo. 

Então ela lamentou e teve que se purificar para obter a Minha graça. Mas mesmo nas suas quedas, ela 

encontrou uma luz, a luz da experiência. 

59 Agora vos é oferecida a oportunidade de não mais vos enganardes a vós mesmos, porque 

rasgastes a venda que velou a clareza da verdade com a minha luz, e vistes o vasto horizonte para 

avançar com passo certo. 

60 A luz que ilumina o caminho é clara. Você não pode mais se desviar a menos que queira se 

levantar contra a própria verdade, seduzido pelo falso glamour dos prazeres e posses terrenos. 

61 Nem posso dizer-vos para viverdes confiando em vós mesmos, nem que estais livres de todo 

impulso de tentação. Pois há poderes que lutam para derrubar o que estou atualmente construindo com 

vocês ─ poderes que escondem sua natureza sombria e se apresentam cheios de atração. Aviso-vos disto 

para que vos possais defender com a força da vossa fé. 

62 O destino do homem, para quem eu criei tudo o que existe, é conhecer a verdade e evoluir para 

cima. Mas o caminho é amplo, para que você possa desdobrar todas as suas faculdades nele, para Me 

ver, Me sentir e Me amar. O caminho tem espinhos, é rochoso e vai testar a força e a fé com que o 

escolheu. Depois de a teres percorrido, a alma será purificada. 

63 O outro caminho é o das digressões e desvios, que, no entanto, ─ porque dá prazeres e contém 

atrações óbvias ─ pára seus passos sem que você perceba que está atrasado, porque está aproveitando a 

vida. Mas quem se surpreender com a hora da morte neste caminho experimentará o sofrimento infinito 

de perceber que nada fez para o bem da sua alma. 
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64 Eu poderia listar para você, um após o outro, os caminhos que se apresentam ao olhar do 

homem. Como há muitos, parece difícil escolher o mais apropriado. 

65 A alma, quando veio a habitar na Terra, foi concedida, como oportunidade para o seu 

desabrochar e perfeição, uma matéria ou corpo humano, cujo desenho maravilhoso e perfeito lhe 

permite sentir, pensar e mover-se volitivamente através dela, de acordo com a capacidade da sua alma. 

66 A alma participa da satisfação da carne, tal como é posta à prova nos seus sofrimentos. Mas o ser 

humano também é receptivo às alegrias e sofrimentos da alma. Ambos, desde que estejam ligados, 

formam um único ser. 

67 Há perfeição na criatura humana. É por isso que Cristo, "a Palavra", se tornou homem num corpo 

humano como o seu. Mas Ele não sofreu por causa de Suas próprias imperfeições, mas por causa dos 

homens, que Ele levantou através de Sua dor, sacrifício e Palavra, porque eles tinham caído muito baixo. 

68 Quando a alma, com todas as suas forças, tem de superar a intransigência e 

Se a carne não pode vencer a sua rebeldia, o amor misericordioso do Pai, que criou a alma e a carne, vem 

em seu auxílio para salvar-vos como o bom pastor salva a ovelha perdida. Pois nenhum dos meus filhos 

se perderá. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 191  
1 No pão e no vinho da minha mesa está a semente da vida eterna. Vem ter com ele, come e bebe. 

Não chore mais pela fome e sede, não ouvirei mais as suas lamentações e os seus soluços. Eu quero ver 

alegria e paz nos Meus filhos. Como Pai eu sou todo Amor, como Mestre continuo sendo Amor, e se eu 

devesse mostrar-Me como um Juiz inexorável, mesmo dentro dessa Justiça seria Meu Amor. 

2 A razão para isto é que a essência do meu espírito é o amor. Nele você tem o seu começo e o seu 

fim. Aproximem-se, discípulos, e sentem-se ao redor do Mestre, como fizeram naquele tempo quando eu 

estava entre vós como um homem. Que a tua alma se lembre da voz amorosa do Mestre Divino que foi 

Jesus. Que se lembre daquelas ocasiões em que Me seguiste até aos vales, às margens dos rios, ao 

deserto e às montanhas para ouvir a Minha Palavra. 

3 Sua alma foi transportada para o Reino dos Céus enquanto ouvia a palavra daquele Mestre que 

usou as figuras e criaturas da Terra para criar suas parábolas e para dar aos homens uma idéia do que é o 

Reino dos Céus. Mas enquanto alguns acreditavam, outros duvidavam. Mas todos os corações foram 

inundados de paz e todos os doentes foram curados. Quero que te sintas comigo como na solidão de um 

vale. Que as paredes da sala de reuniões e os símbolos desapareçam da tua vista, para que nenhum 

obstáculo impeça a tua alma de se elevar até Mim. 

4 Discípulos: Se eu vos chamei povo de Deus, o povo amado e escolhido, não penseis portanto que 

eu amo menos as outras comunidades da terra. Uma vez que todos Me tenham reconhecido, formarei 

deles uma família espiritual, na qual todos sejam amados igualmente. 

5 Não vos considereis espiritualmente inferiores a qualquer povo ou raça. Se vos julgais os únicos 

privilegiados, digo-vos em verdade que, quando vos dei revelações e profecias divinas desde os primeiros 

tempos, não foi porque sois os mais amados, mas porque sois os primogénitos entre a humanidade no 

sentido espiritual. Perceba que em vez de vaidade você deve sentir sua responsabilidade. 

6 Olhai para a história de Israel e vereis que em nenhum momento ela permitiu que as outras 

nações participassem da herança e da graça com que o Pai a distinguiu. Que por ter feito o contrário do 

que a minha lei e os meus ensinamentos lhe prescreviam, isolou-se no seu egoísmo e usou os seus dons 

para si mesmo. 

7 Durante este tempo preparei de novo a vossa alma, iluminei-a para conduzi-la novamente no 

caminho em que cumprirá o seu destino para avisar, abençoar e salvar os seus semelhantes. 

8 Em breve não ouvirás mais esta palavra. Mas não pensem que me afastei de mim, que vos deixei 

sozinhos como órfãos e como aqueles que se afastaram do caminho do desenvolvimento. O meu Espírito 

Divino vos deixará preparados e continuará a velar por vós depois. Como uma sombra divina, vou seguir 

os teus passos. Continuarei a inspirar-te, a falar pela tua boca, a curar os doentes através da tua 

mediação e a ressuscitar "os mortos" através da tua voz, e quando estiveres unido, estabelecerei o Meu 

verdadeiro santuário dentro de ti. 

9 Neste tempo encontrei o coração do homem mais estéril do que nunca, como uma terra de 

pedras, uma terra petrificada, coberta de ervas daninhas, urtigas e cardos. As ervas daninhas crescem 

por todo o lado e as árvores com frutos venenosos. As águas estão poluídas, as nascentes secam, os 

poços estão turvos e os rios já não correm. Não há flores nos jardins, e se algumas forem encontradas, 

estão murchas. Não há ninhos nem pássaros nas árvores. As pragas devoram tudo, e a minhoca roedora 

destrói tudo. Esta é a imagem que a humanidade apresenta ao meu olhar neste momento. No entanto, 

vim trazer-vos sementes, água e alfaias de cultivo, para que procureis os campos que vos foram 

atribuídos para cultivar. 

10 Não digas que te vou deixar muito cedo. Lembre-se que desta vez não foram apenas três anos 

que falei com você como falei na Segunda Era. Naquela época, três anos foram suficientes para fazer as 

notícias dos Meus milagres atravessarem as fronteiras da Judéia e abalar reinos e impérios. Nesses três 

anos, os meus discípulos tornaram-se mestres. Eu os despertei para o amor, mostrei-lhes que a 
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humanidade é ingrata, mas que apesar dessa ingratidão, ela possui nobreza, e essa nobreza é a centelha 

do amor divino que todo ser humano carrega dentro de si porque é filho da minha Divindade. 

11 Os ensinamentos de Jesus abalaram as raízes mais profundas do coração humano. Lá construí um 

templo no qual ainda moro. Mas o homem na sua ganância por poder, riquezas, glória humana e 

prazeres mudou a vida, os costumes, as leis e os princípios, e por isso é necessário que Cristo volte aos 

povos da terra para despertá-los do seu sono profundo e mostrar-lhes o caminho uma vez mais. Aqui 

estou eu, falando-vos desde 1866 até hoje, através da boca de muitos porta-vozes sucessivos, sempre a 

mesma palavra, a mesma essência, as mesmas revelações e profecias. 

12 Não foram três anos que eu falei desta vez. Foi necessário prolongar o tempo da Minha pregação 

a fim de explicar o Meu ensinamento de muitas maneiras para que finalmente o compreendessem. 

Quantas vezes qualquer dos Meus discípulos, depois de confessar que Me amam e crêem em Mim, 

partem e Me negam depois de receberem manifestações e provas da Minha verdade. Mas depois, 

quando cai na ruína, ele lamenta, arrepende-se e diz-me: "Tu és o Mestre, ajuda-me". Eu, que sou amor 

e paciência infinitos, pego nele, atraio-o para Mim, sento-o no melhor lugar da Minha mesa e digo-lhe 

que ele é "o filho pródigo". Eu faço um banquete, ele é alegre, e quando todo o ─ não tanto o Mestre ─ 

acredita que aquele se arrependeu para sempre, ele cai novamente em tentação. Quantas vezes eu já vi 

muitos caírem, levantarem-se e voltarem para Mim. É por isso que o tempo da Minha manifestação para 

vós foi prolongado até 1950, para vos receber pela primeira, segunda e terceira vez, deixando-vos 

finalmente fortes na vida. 

13 Que novos estímulos e experiências o mundo já lhe pode oferecer? Que surpresas encantadoras 

a ciência já lhe reserva, ou que novas delícias o corpo lhe deve proporcionar? O que há para você 

aprender nos caminhos do vício e do pecado? Se anseiam por novas satisfações e desejam verdadeiras 

alegrias, se anseiam por instrução e paz, venham à minha propriedade, caminhem nos meus caminhos, 

aprendam a semear a minha semente e encontrarão mais do que aquilo por que podem ansiar. 

14 Quem não julgar este trabalho como puro, perfeito e sem limites, fá-lo porque não aguçou o 

olhar para reconhecer a verdade, para se aproximar do tesouro da verdadeira sabedoria. Porque ele é 

muito imaturo e não me permitiu ainda trazer diante dos seus olhos o que eu tenho para lhe revelar. 

15 Os últimos três anos deste comício estão a aproximar-se. Eles representarão aqueles três em que 

eu preguei na Segunda Era. 

16 Vou realizar reformas ─ não à minha lei, mas aos vossos atos de adoração. Esperei muito tempo 

para que vocês os levassem adiante, mas vocês não deram esse passo. 

Anunciei-lhe a minha partida para 1950. Então o cérebro dos meus portadores de voz e dos dotados 

de espírito será fechado para estas manifestações. Já vos disse que então o diálogo de espírito em 

espírito começará. Mas o que farão aqueles que não se preparam? ─ Eles continuarão a invocar Meu Raio 

Divino, mas ele não descerá mais, e então eles falarão com a aparência de que Eu ainda estou me 

manifestando através de suas mentes. Seus videntes testemunharão que estou presente ali, e os 

curandeiros irão em êxtase e dirão que é o mundo espiritual que fala. Então esses gozarão daqueles que 

obedeceram à Minha Vontade. Dirão que essa graça lhes foi retirada pelo Pai, e haverá grande confusão. 

17 Considere: Se eles partissem como precursores e mensageiros para as nações ─ o que mais você 

poderia fazer? Você encontraria os campos cheios de erros e enganos. Ainda há tempo para que reflitam 

e se preparem para o momento em que o mundo os questionará. Pois não se contentará em investigar a 

minha palavra, pois sempre a achará pura, mas investigará os frutos que produziu entre este povo. 

Depois, os teus semelhantes tentarão investigar a tua vida, as tuas obras e os teus actos de adoração, a 

fim de encontrar a confirmação dos meus ensinamentos e das minhas revelações. 

Se vocês pudessem se salvar somente pelo conhecimento da minha Palavra, a humanidade teria se 

salvo desde a época de Moisés através da revelação da Lei. No entanto, depois Cristo, tendo-se tornado o 

Mestre, teve de vir. E ainda hoje venho em Espírito para falar-vos incansavelmente e para fazer-vos 

compreender que o que vos salvará e vos levará à Minha mão direita serão as vossas obras de amor, 

humildade e misericórdia. Não vos lembrais dos meus apóstolos daquela época que não se contentaram 
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em dar testemunho com palavras, mas que o selaram com as suas obras, com as suas próprias vidas e 

com o seu sangue? 

18 Hoje só quero que as portas dos vossos corações se abram com compaixão pelo vosso próximo, 

para que a humanidade, pela virtude dos meus novos discípulos, agradeça ao Céu que esta Obra não é 

apenas mais uma doutrina ou uma nova teoria, que não é uma fantasia humana, nem produto de uma 

mente confusa, mas a continuação do caminho traçado por Deus desde o início dos tempos para a 

humanidade, com o qual se estão a cumprir os anúncios e profecias de Jesus. Que é o mesmo Cristo que 

trabalhou na Segunda Era que agora fala contigo. 

19 Enquanto o mundo se prepara para esvaziar o cálice de sofrimento que a guerra oferece, eu te 

dou mel para que sejas como o bom gosto na terra. Se a luz que brilha na mente do homem o leva a 

realizar grandes obras para o bem da humanidade, e faz com que a vida humana seja mudada e 

desenvolvida ─ como a luz da Minha Divina Sabedoria está transformando os costumes dos homens para 

prepará-los para a Vida Espiritual? 

20 A Luz Divina, a sabedoria que brilha sobre vós do meu Espírito, limitando-se de acordo com a 

vossa capacidade, proporciona-vos uma iluminação interior que dissipa todas as trevas. Pense e 

perceberá que antes de perceber esta verdade que possui hoje, devido ao tempo que passou escutando 

minha Palavra, tudo no seu mundo de vida era incerto, e não podia imaginar que receberia a iluminação 

de tantos mistérios que o seu intelecto não podia compreender. 

21 Hoje eu retiro essa escuridão da mente humana, eu treino o homem de tal forma que ele não 

pode mais duvidar da verdade que ele carrega dentro de si mesmo. 

22 Enquanto houver dúvidas e fraquezas que tentem derrotá-lo, não haverá verdadeira fé entre 

vocês. A fé é sentida, é o impulso que nos faz perceber uma ideia sem medo de falhar. É o olhar 

espiritual que é capaz de ver a verdade, o objetivo final do caminho. 

23 Que a fé se enraíze em vocês, pois nem todos vocês a têm. Quando se acender, lutará com a 

oposição da tentação que está à sua espera. Para que vocês rejeitem o mal, devem ter o cuidado de 

encontrar armas para ele no significado da minha Palavra. Mas aqueles que não estão seguros da Minha 

presença e da Minha intercessão julgam o que vêem e o que ouvem sem que a sua alma possa elevar-se 

a Mim, porque ainda precisam do esplendor litúrgico que lisonjeia os sentidos, pensando que desta 

forma sentirão o que chamas inspiração ou elevação da alma. 

24 Eu te ensino que não é mais necessário para a tua alma mover o coração através do som das 

notas musicais. Meus discípulos na Segunda Era se levantaram interiormente até sentirem a paz 

espiritual do além, e tinham apenas o firmamento acima de suas cabeças. Eles se elevaram porque 

sentiram em seus corações a voz retumbante do Mestre. 

25 Neste tempo, agradou-me fazer-me conhecido através da faculdade humana de compreensão. 

De que melhor maneira você poderia Me entender se não fosse nisto, onde eu uso sua própria mente e 

linguagem? 

26 Através deste ensino você alcançará a elevação, pois tudo é projetado para evoluir. Entenda que 

tudo tem um princípio: o poder do bem. Desenvolva suas virtudes dentro do círculo da vida em que você 

vive. Tens a minha luz para lançar as fundações sobre as quais construirás o mundo de amanhã. 

27 Você tem provas tangíveis do seu desenvolvimento espiritual. Hoje já não se pode pensar como 

dantes. Você é diferente dos seus pais e os seus filhos serão diferentes de si. Não podes evitar isto, é um 

poder superior que te impulsiona. Em verdade vos digo que o mal não prevalecerá, será a virtude. Pois 

aquele que pratica a caridade não pode ser egoísta, aquele que sente o amor não pode odiar, a luz não 

permite as trevas. 

28 Quero que caminhe em segurança no caminho que lhe mostro, para que possa instruir os seus 

filhos a caminhar nele. Seus conselhos devem ser sempre sinceros, então Minha Palavra alcançará o 

coração de quem precisa a tempo. 



U 191 

109 

29 Haverá alguns que, como resultado da sua própria depravação, lutarão contra si mesmos; mas 

precisarão da minha luz para reconhecerem as suas falhas e para amarem o seu próximo como seu 

próprio irmão. 

30 Eu vou à vossa frente, pessoal, e removo todos os obstáculos do vosso caminho para que possam 

seguir em frente. 

31 Venha hoje ao banquete, povo amado, onde por um curto período de tempo você poderá 

desfrutar da presença do seu Mestre. 

32 Vem e enche o teu coração com a Minha paz ─ aquela paz que está em Mim e que te falta tanto 

na terra. 

33 Para mim basta que uns poucos me ouçam, pois amanhã levarão o testemunho aos seus 

semelhantes. 

Eu sei que se eu ligasse para todos, a maioria não viria porque eles estão ocupados com os assuntos 

do mundo. Eles me rejeitariam e impediriam que pessoas de boa vontade viessem para me ouvir. 

34 Aqui, no isolamento destes simples lugares onde me faço conhecido, faço brotar a Minha 

semente. Reúno as mentes simples em grupos, e quando estão longe do barulho da vida materialista, 

falo-lhes de amor, do eterno, da alma, dos verdadeiros valores humanos e espirituais, fazendo-os 

contemplar a vida por meio do espírito e não dos sentidos. 

35 Esses recém-chegados que chamo de discípulos, e aqueles que nunca possuíram nada, que nunca 

foram notados pelo vizinho, ficaram cheios de satisfação quando se viram chamados por Mim e 

ressuscitaram para uma nova vida. Eles partiram com a convicção e a alegria de que poderiam ser úteis 

ao próximo. Pois o Senhor colocou Suas revelações dentro deles e lhes mostrou o caminho do amor. 

36 Alguns os rejeitam e zombam deles porque se autodenominam discípulos de Jesus. Mas em 

verdade vos digo que, embora lhes seja negada esta graça, continuarão a ser Meus discípulos. 

37 O homem acredita que o céu está tão longe e tão alto que é muito difícil quando eu me faço 

conhecer entre essas criancinhas, e isso porque elas têm apenas uma vaga idéia do que é "céu" e do que 

significa a palavra "céu". Eles não sabem que "céu" para a alma é o estado de perfeição, pureza e luz a 

que cada alma deve chegar, e não um lugar particular no espaço. 

38 À medida que a alma se eleva, ela expande cada vez mais o mundo ou o lar em que habita. 

Portanto, quando atingir sua perfeição, dominará o infinito, poderá ir a todos os lugares, tudo nele será 

luz, harmonia com o Pai e com todos. Este será o seu céu, este será o seu reino dos céus. 

O que pode a alma ver mais do que paz eterna, sabedoria, a felicidade de amar e ser amada? 

39 Há cerca de dois mil anos que não moro entre os homens. Para as pessoas de hoje esse tempo 

parece tão longo que agora vêem a história dos Meus feitos e a memória das Minhas palavras através 

dos espetáculos da fantasia, como se tudo o que Me rodeava naquele tempo tivesse sido sobrenatural. 

Mas eles devem saber que a terra e as pessoas daquela época eram tão naturais quanto as do presente. 

Se você pensa que só aqueles eram dignos da graça da Minha Presença, você está em erro. Porque 

sempre habitei no coração do homem e me revelo a ele de tempos em tempos, seja como homem como 

naquela Segunda Era, seja em espírito como hoje. 

40 É necessário que o ser humano Me conheça para que tenha uma idéia clara da verdade. Pois 

aquele que conhece a verdade não pode desviar-se do caminho da lei, uma vez que então é capaz de 

ouvir a voz da sua consciência. 

41 Aquele que não sabe a verdade é um homem cego que não consegue encontrar o verdadeiro 

caminho. Ele é um homem surdo que não consegue ouvir a voz interior que vem de Deus. É por isso que 

vim ao mundo mais uma vez, para descobrir a verdade que lhe foi escondida e para lhe revelar novas 

luzes que a levantem da triste e miserável situação em que vive espiritualmente. 

42 Saberei como despertar no homem a nobre aspiração de se elevar até Mim no caminho do bem. 

Vou revelar-lhe a existência do verdadeiro céu, a nova "Terra Prometida" e provar-lhe que não estou 

distante ─ simplesmente porque se eu estivesse distante da humanidade, o homem não existiria de todo. 
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43 Discípulos, guardai em vossos corações a memória destas palavras para que possais deleitar-vos 

com a minha Lei em vossas meditações e vossas contemplações. 

44 Entenda que eu sou a fonte do amor. Venha até Mim e você vai satisfazer o seu desejo de 

compaixão e amor. Veja a luz do Meu Espírito que ilumina toda mente, e ascenda para uma vida útil e 

frutífera. No passado você nem sequer era capaz de dirigir seus próprios passos, e hoje você lidera 

multidões. 

45 Muitos foram em direção ao abismo, mas ouviram a minha voz e voltaram atrás, e hoje estão 

lutando para subir a montanha. Agora que sois meus discípulos, eu vos digo: Como formei uma 

comunidade contigo, só te receberei se vieres até Mim unido em um só testamento. 

46 Nesta comunidade há muito que não é compreendido e muitas interpretações erradas; daí as 

divisões e as diferenças. Digo-vos que ainda há tempo para estudar os meus ensinamentos, a fim de 

corrigir esses erros e desarraigar do coração das multidões de crentes tudo o que brotou como uma 

planta nociva. Os maiores responsáveis por isso são aqueles que foram os primeiros a receber suas 

ordens, pois eles me ouviram por mais tempo. Àqueles que vieram primeiro digo: enchei os vossos 

corações de caridade e vede nos que vieram por último os vossos irmãozinhos e irmãs. Que o vosso 

exemplo, a vossa vida e as vossas palavras mostrem às multidões de crentes a perfeição, a grandeza e a 

excelência da Minha Obra. 

47 É necessário que os líderes da igreja façam um esforço para estudar meus ensinamentos e 

mandamentos, que eles observem e orem pelos membros de sua igreja, para que sejam ouvidos pelo 

povo e os obedeçam, e o povo os considere como profetas. 

48 Sempre que ouves o Pai falar contigo num tom de justiça, ficas abalado. Mas depois, a tua 

fraqueza te faz cair novamente e cais nas "provações do deserto" que servem para tornar a tua alma 

forte. 

49 Quando todas as crianças deste povo se unirão a vocês que estão hoje espalhadas pelas nações? 

São corações que só esperam a notícia da multidão de pessoas que estão a caminho da "Terra 

Prometida" com dificuldades, para partir e juntar-se a eles. Não será necessário que se unam 

materialmente, pois o caminho está dentro do coração, e a "Terra Prometida" está na paz da alma. 

50 Todos receberão em seu lugar a inspiração de seu Pai e os pensamentos de seus irmãos e irmãs 

para se sentirem consolados. Meu novo "povo de Israel" aparecerá em todos os pontos da terra e 

ensinará a doutrina da espiritualização com verdadeira sinceridade. 

51 Como podem pensar, pessoas, que por se reunirem em diferentes locais de reunião, isso deveria 

ser uma razão para estarem distantes uns dos outros. Somente a ignorância impedirá que você tome 

consciência dos laços espirituais que unem todos os filhos do Senhor. 

52 Deixai que os dons do vosso espírito se manifestem para que a intuição e a revelação guiem os 

vossos passos e não profaneis nem profaneis os dons que vos confiei. 

53 Este tempo trouxe à tua alma o dom divino de uma nova oportunidade para elevar-te até ao teu 

Pai. 

54 Aquele que veio como o Messias, que andou na terra e com sua palavra e suas obras mostrou ao 

homem o caminho da salvação ─ é aquele que vem hoje no Espírito e faz ouvir a sua voz de justiça 

através da consciência. 

55 Eu chamei muitos para vir e assistir a esta manifestação e ouvir esta Palavra. Mas nem todos os 

que foram chamados se apressaram. 

56 As multidões que Me seguem são aquelas que sentiram em suas almas o desejo de vir e desfrutar 

da sombra da árvore poderosa e receber como herança a semente que posteriormente carregariam para 

todo o mundo. Eles ouviram a voz do seu Senhor e queriam ser semeadores como Ele. Gradualmente 

eles se tornam os discípulos que sabem que amanhã deixarão o calor da casa de seu pai para levar um 

presente a todos que têm fome ou sede de amor, verdade ou justiça. 
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57 Poderosamente dei a conhecer a minha palavra, para que este povo não se torne tímido para 

com os sábios. Porque em verdade vos digo que muitos dos eruditos designados se desviaram do seu 

próprio aprendizado. 

58 Obras, palavras, oração ─ esta é a missão pela qual este povo deve instruir os seus semelhantes. 

Sob o manto protetor da Mãe mais amorosa, ela deve superar distâncias, confiando que essa 

misericórdia divina não se separará dela. 

59 Muitas vezes você falará da existência e do amor de Maria e descobrirá que os corações não são 

movidos por ela. Em outros casos você será rejeitado porque proclama o nome dela e ensina a fé nela. 

Mas fique à vontade, lembre-se que enquanto Jesus estava morrendo na cruz, uma mulher mergulhada 

em dor sentiu-se morrendo aos pés da cruz. Foi Maria, a Mãe, que sentiu toda a dor deste mundo. 

Aquela multidão de espectadores prestou alguma atenção à presença daquela mulher? Não, pessoal. 

Mas o tempo passou e ela, cujo nome nem sequer era conhecido, foi vista como a Mãe do Redentor em 

termos humanos e espiritualmente como a Mãe da humanidade. Um altar foi erguido no coração do 

povo para aquele amor materno celeste que se tornou visível ao mundo através de Maria. 

60 Como aquele que tira água de um poço para irrigar seus campos, as pessoas vêm à manifestação 

da Minha Palavra. Todos têm um número de pessoas, uma família ou uma comunidade, para alimentá-

los espiritualmente, e ele sabe que só comigo pode encontrar a água cristalina que pode fazer florescer e 

dar frutos suficientes aos seus campos. 

61 Meu coração de Mestre recebe com emoção aqueles emissários que vêm de lugares distantes em 

nome de um grupo de pessoas. Envio a minha mensagem de paz e o meu ensinamento de sabedoria a 

esses corações através deles. 

62 Fazeis bem em Me procurar no seio daqueles que Me ouvem há mais tempo, pois aprenderam 

muito. Mas não se esqueça que não é necessário percorrer distâncias materiais para Me encontrar, 

porque estou em toda parte. A única distância que você precisa percorrer para sentir a Minha presença é 

aquela que existe entre a sua materialização e os seus bens espirituais. 

63 Regresse em paz à sua casa, ao seu bairro ou ao seio da sua comunidade. Mas primeiro, revesti-

vos de zelo, de justiça e de energia, para que possais trazer aqueles que vos pertencem para o caminho 

certo, para que não permitais que ninguém degrade este ensinamento através das suas obras, para que 

possais trazer bálsamo curativo nos vossos corações para secar as lágrimas dos vossos semelhantes que 

dia após dia batem às vossas portas em desejo da vossa misericórdia. Cuide para que meu ensinamento 

apareça através de suas obras pelo que ele é: a verdadeira fonte de amor, perdão e salvação. 

64 Reflete sobre o teu passado, contempla o teu presente, e chegarás à conclusão de que foste de 

facto enviado a esta terra para cumprir esta missão. Não são palavras humanas que te convencerão 

desta verdade, mas as provas que te enviei no teu caminho pela vida. Convencidos da verdade destes 

ensinamentos, vocês devem se dedicar a cumprir sua missão com todo o zelo e amor de que são capazes. 

65 O Mestre diz-te: Não limitem este trabalho a um curso habitual das coisas, por mais barulhento 

que lhe pareça, e não digam: "Senhor, quão perfeito é o teu trabalho". Pois além do que você vê, há algo 

mais alto que você vai alcançar amanhã. Assim, você irá eternamente de um nível a outro sem nunca 

vislumbrar os limites da minha sabedoria, porque ela não tem nenhum. 

66 Não pare, mas também não ande muito depressa. Meça seus passos, e deixe que cada um tenha 

certeza deles através do estudo e da meditação. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 192  
1 Sejam bem-vindos neste dia de recordação, quando comemorarem o momento em que a 

humanidade ouviu pela primeira vez a Minha Palavra através do órgão humano da compreensão. Os 

anos se passaram e vejo que as faculdades espirituais daqueles que usei, assim como daqueles que Me 

escutaram, se desenvolveram. Eles não são mais 'filhos' no sentido espiritual, nem ignorantes diante da 

manifestação da Divindade. Através da elevação interior que alcançaram, eles alcançaram a luz do 

Mestre manifestando-se entre a humanidade para aperfeiçoar a sua vida espiritual. 

2 A ignorância das verdades espirituais em que a humanidade se encontrava foi removida pela 

minha luz, e o homem compreendeu que o poder do Todo-Poderoso se limitava num ato de amor para 

se fazer ouvir e sentir através dos seus filhos. 

3 Desde então, uma nova era surgiu para as pessoas que agora não encontram barreiras que as 

impeçam de encantar e refrescar a alma através da graça que este trabalho contém. 

4 Desde então, todos os meus discípulos estão livres dessa falsa crença na condenação eterna 

quando morreriam em pecado, ou em uma bem-aventurança eterna quando a morte os surpreenderia 

livres de toda mancha. Despertaste e adivinhaste o caminho do desenvolvimento que a alma segue 

através das reencarnações até alcançar a perfeição para viver no espiritual sem ter que viver mais tempo 

na Terra. Você entendeu a razão da reparação e o significado das provas. 

5 Os pecadores que vieram a Mim compreenderam que não há condenação eterna, e partiram 

cheios de esperança e fé para trabalhar pelo bem da alma. 

6 Uma nova concepção do que é a vida espiritual foi formada em suas mentes, e aquele que estava 

morto pela fé nasceu de novo para aquela vida. Este milagre aconteceu através da minha proclamação 

por meio do intelecto humano. 

7 No início, permiti-vos manter os vossos costumes e práticas religiosas porque as vossas almas 

estavam imbuídas deles e os vossos sentidos estavam habituados a eles. Mas na medida em que a Minha 

instrução trouxe luz às vossas almas, esses ritos e atos de adoração desapareceram gradualmente. 

Estimulados pelos milagres obtidos pela fé, vocês conseguiram a repetição do que Jesus lhes disse na 

Segunda Era: a fé faz milagres. 

8 O que eu vos dei em 1866 foi uma lembrança da Lei que Moisés já vos deu a conhecer, e da 

Palavra de Jesus, o "Filho Unigênito", que vos ensinou na Segunda Era. 

9 Era necessário lembrar-vos, neste tempo presente, que a Lei já tinha sido proclamada na Primeira 

Era. 

10 O cumprimento que deve dar à minha lei não tem limites. Hoje de uma forma, amanhã de outra, 

você deve sempre buscar o bem para os seus semelhantes. Minha lei não é um mandamento que é 

imposto pela força, é um chamado eterno ao bem. Eu não vou forçar o bem em você, vou incutir isso em 

você e fazer com que você sinta isso, para que quando você fizer, você sinta que cumpriu a lei de Deus. 

11 Em todos os tempos o homem criou uma imagem de Deus em sua mente, segundo a qual o 

procurou e o adorou. Mas como existiam erros na prática das crenças, o Pai escolheu mensageiros e 

emissários ─ homens iluminados por Minha Divindade ─ que corrigiram as idéias errôneas. Entre eles 

estão os meus porta-vozes, que eu preparei para deixar-vos ouvir a minha palavra de luz através da sua 

mediação. Enquanto alguns ouviram com interesse as mensagens divinas, outros, percebendo que os 

seus costumes firmemente enraizados estavam a ser opostos, sentiram repugnância em relação ao apelo 

dos meus mensageiros. 

12 Todos os mensageiros da minha Divindade tiveram de sofrer zombarias, todos eles 

experimentaram a crueldade e a ingratidão dos homens. Em cada época os meus pioneiros têm pregado 

e feito o que lhes confiei, sempre em harmonia com o progresso espiritual da humanidade. 

13 Sempre vos revelei a minha existência como Criador do Universo, e desde o início vos fiz 

compreender que a condição básica para viver em paz neste mundo é o amor e a misericórdia. Então 

descobriu que há algo no seu ser que não pertence ao corpo. Quando este indício tomou forma no teu 
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coração, revelou-te a existência da alma e a convicção de que depois desta vida há outra para essa alma: 

a eternidade. 

14 Quando Jesus habitou contigo como homem, Ele te fez conhecer o Seu ensinamento sempre 

novo e eternamente válido, que te mostrou o caminho que terias de seguir para encontrá-lo novamente. 

E na Terceira Vez me ouvistes novamente, agora como Espírito Santo, através do intelecto do homem. 

15 Cada vez que vim até vós, afastei-vos da adoração de falsos deuses para vos levar ao verdadeiro 

caminho. O Espírito Divino desceu verdadeiramente sobre vós e mostrou ao mundo que a Sua Palavra, 

como semente de amor, é a vida que nasce, cresce e se aperfeiçoa. Quando Cristo terminou Sua obra, Ele 

disse: "Tudo está cumprido", ou seja, essa tarefa tinha chegado ao fim. No entanto, Ele tinha prometido 

de antemão voltar para o povo, pois ainda tinha novas lições reservadas para eles. 

16 E aqui o Mestre está contigo, revelando-te o novo 

Ensinamentos e lembrai-vos dos esquecidos, para que possais estar sempre presentes aos deveres da 

vossa alma espiritual, que é ser uma verdadeira imagem do Criador, tanto aos olhos do Pai, quanto aos 

dos vossos semelhantes. 

17 Depois da Minha existência como Jesus entre os homens, eu sempre enviei aqueles que vieram 

como "soldados" ou apóstolos para confirmar os Meus ensinamentos pelas suas obras e para impedir 

que a humanidade distorcesse os Meus ensinamentos. Mas muitos "surdos" e "cegos" que interpretaram 

imperfeitamente a Minha Palavra se dividiram e assim criaram a diversidade das seitas. Mas se as 

pessoas estão então espiritualmente divididas ─ como poderiam amar umas às outras de acordo com o 

supremo mandamento da minha Lei? 

Portanto, digo-vos que esta civilização é apenas uma farsa, porque os próprios homens a estão a 

destruir. Enquanto a humanidade não construir um mundo sobre os fundamentos da Minha lei de justiça 

e amor, não poderá ter a paz e a luz do espírito sobre cujas virtudes criaria e moldaria um verdadeiro 

mundo de desenvolvimento ascendente, tanto no espiritual como na ciência e na moralidade. 

18 Se já pudésseis dirigir as vossas vidas de acordo com as ordens da vossa consciência, a Divindade 

não teria de se fazer ouvir materialmente para vos recordar os vossos deveres. Se você já entendesse 

que o sangue do homem perfeito, que era Jesus, foi derramado para mostrar-lhe o caminho para a sua 

salvação, você iria Me buscar incessantemente ao longo desse caminho; mas você não o faz. Mas eu vos 

amo e procuro aqueles que Me esqueceram para renovar por eles a Minha promessa e dizer-lhes que o 

Reino dos Céus ainda os espera. Não vos trago uma nova doutrina, nem uma nova lei, mas muitas novas 

revelações. Mas tudo o que eu vos ensinar vos fará cumprir aquele mandamento supremo que vos diz: 

"Amai-vos uns aos outros". 

19 Quanto mais tempo você ouvir Meus ensinamentos e aprender de Mim, mais seu espírito será 

iluminado. Então será em vão que tentareis enganar-vos a vós mesmos, pois Ele, como Juiz, vos chamará 

à responsabilidade. Em vão tentareis justificar as vossas más acções, pois a consciência apontará 

imperdoavelmente as vossas faltas até que as rectifiqueis. Vocês mesmos serão os vossos juízes. Porque 

eu não profero sentenças de condenação, nem te atribuo o lugar que irás ocupar no mundo do espírito, 

depois desta vida. Só vos dou para trabalharem por vós próprios a luz e a paz para o além. Da mesma 

forma, mostro-vos que existe uma relação íntima entre Deus e o homem. Ama-me mesmo que não 

possas imaginar como eu sou. Eu não tenho forma, sou simplesmente amor, poder, sabedoria, tudo o 

que existe. Mas se você não consegue compreender todas essas qualidades, me veja e me imagine 

através de Jesus. E lembra-te que Ele te disse: "Aquele que conhece o Filho conhece o Pai." 

20 Se amas, se te sentes impelido a ser caridoso, se precisas de perdoar, apresenta-te a Jesus. 

Sintam-no, deixem-no viver no vosso coração. Então, na verdade, sereis "vizinhos" de vosso Pai, tanto no 

amor como no fato de que espiritualmente não tendes forma, porque sois luz. 

21 Amado povo, vejo-vos cansados e exaustos pelo fardo das vossas transgressões. Você Me pede 

um bálsamo curativo que irá curar sua alma e seu corpo. Mas eu digo-te: Comecem uma batalha com 

vocês mesmos, explorem seu interior e se conheçam a si mesmos. Julgai-vos à luz da vossa consciência 

para que saibais porque estais a sofrer neste momento. Desta forma, repleto de resoluções firmes para 
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obedecer à minha lei, você pode arrancar a semente do mal e ser saudável. As ervas daninhas devem ser 

puxadas pela raiz e atiradas para o fogo. Não é o homem que é a erva daninha que cresce na terra, mas o 

pecado, a ignorância, que se tem multiplicado e penetrado nos corações. Mas a Minha Palavra iluminará 

a alma humana, as Minhas inspirações e revelações deterão o avanço do mal e transformarão o coração 

do homem em terra fértil, e nestes campos semearei a Minha semente até que ela dê frutos abundantes. 

22 Eu sou o médico que visita os doentes. Quando estiveres cansado de sofrer e não conseguires 

encontrar uma mão compassiva para te curar, vem a Mim, reza e une-te a Mim e eu te darei o consolo 

de que precisas. Não condenarei o teu passado, guiar-te-ei no caminho do cumprimento da lei, e passo a 

passo transformar-te-ei em pessoas de boa vontade. 

23 Juram a si mesmos consertar seus caminhos. Não jureis perante mim, pois a carne é fraca e pode 

apunhalar-vos pelas costas. 

24 Quando os tempos são adversos, não se desesperem, não blasfememem. Aguenta as 

tempestades, aceita as provas, e a tua alma purificar-se-á e alcançará a perfeição. 

25 Vou pôr um fim à luta do homem pelo poder. A destruição terá um limite, e depois do dia que vos 

for dito pelos profetas, quando o orgulho humano for derrubado, concederei a paz a cada criatura 

segundo os seus méritos, e uma nova aurora brilhará para este mundo. Quem consegue penetrar nos 

meus altos conselhos? Quem se atreverá a destruir o que criei em ti? A alma é inviolável. Se eles 

destruírem o corpo, a alma permanecerá, cuja essência é imortal. E o espírito, como uma lei, continuará 

a guiar os seus passos até Me alcançar. 

26 Todos aqueles que se curvam ao julgamento divino encontrarão a direção que leva à perfeição. 

Registei o destino de cada alma, o seu início e o seu fim estão em Mim. Ao longo de sua jornada, grandes 

felicitações a esperam. Ela lutará uma batalha após outra, mas em todos os seus caminhos ela Me 

encontrará, e Meu amor a fará forte. O Pai não se separará da criança, e quando ela tiver retornado ao 

seio divino, haverá uma festa no céu e alegria neste mundo. Então Mestre e discípulo poderão 

encontrar-se um com o outro unidos. 

27 Em verdade vos digo, não só neste mundo há discípulos. No outro mundo, também, as almas 

recebem o Meu ensinamento e ouvem a mesma palavra que vocês ouvem. Mesmo aqueles que são 

mestres em virtude de sua elevação e conhecimento se aproximam para ouvir a palavra do Mestre 

Divino. Assim como no vosso mundo há diferentes naturezas físicas, de acordo com a maturidade da 

alma que cada um possui, assim também no mundo espiritual há muitos degraus na escada para a 

perfeição. 

28 Assim como vocês vêm Me ouvir a fim de aprender a cumprir sua missão, os seres de luz também 

se preparam para Me ouvir a fim de servir seu Pai sempre melhor. É por isso que estou sempre rodeado 

de anjos quando falo contigo. Naquela hora eles unem-se a ti através de laços divinos de amor. 

29 No "Vale Espiritual" as pessoas não se distanciam umas das outras, ninguém é excluído. Há uma 

grande atração e compaixão entre todos. Isto é o que a comunidade espiritualista nas nações, igrejas e 

seitas deve fazer até alcançar a irmandade entre os homens. 

30 Os novos discípulos verão as profecias que anunciaram o reinado de Cristo no universo. 

31 Saiba que aqueles que habitam em outros mundos Me servem de lá e recebem Minhas ordens. 

Eles virão até si como ajudantes e companheiros, revelando o seu poder e luz no seu caminho. Eles lhe 

falarão por meio do dom da profecia. Do mesmo modo, as gerações futuras, que virão um passo mais 

longe do que vós, receberão em suas mentes a luz de grandes espíritos. 

32 Perceba através de tudo o que lhe revelei que nem tudo o que acontece no seu mundo é obra de 

homens. Compreender para descobrir a influência do mundo espiritual na sua vida. 

33 Os meus ensinamentos deram-te conhecimentos suficientes para quebrar as vendas do 

fanatismo e da ignorância ─ aquelas vendas que te impedem de ver a verdade. 

34 Liberta a tua alma, perante a qual espaços infinitos se abrem. 

Não a obrigue a acreditar apenas nas formas que a sua imaginação cria. Deixe-a inspirar-se nos meus 

ensinamentos, fazer descobertas e ver. É assim que se alcançará a sabedoria. Se você quer ter grandeza 
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de alma, ajude-a a se desdobrar, não a retenha no fanatismo. Tudo evolui, tudo muda e se aperfeiçoa. Só 

a minha Lei é imutável e imutável porque sempre foi e é perfeita. É o guia do mundo, é o conselho divino, 

a luz que inspira o bem. 

35 Amanhã falareis sob a minha inspiração e, até esse momento, o mundo espiritual penetra no 

coração da humanidade para indicar-lhe o caminho que os conduzirá ao reino da paz. 

36 Minha vontade escolheu os pecadores, porque eu não desejava os justos, já que eles já estão 

salvos. Mas agora a Minha misericórdia escolheu-te. Mostrem as vossas vidas aos vossos semelhantes 

como um espelho, um exemplo e uma prova de renovação. 

37 Conheço as lutas que existem na tua própria alma, as fraquezas do teu coração, para que por 

vezes não encontres a força para ser vitorioso nas provas. Então implorais ao Mestre e pedis-Lhe que 

venha em vosso auxílio, depois confessais perante Ele que não sois dignos dos Meus dons e graças. 

38 Por isso me aproximei de vós e vos disse: Bebei da essência da Minha Palavra, pois é o Meu 

próprio sangue que vos lavará e vos redimirá. 

39 As almas são arrebatadas quando Me ouvem, os corações batem mais rápido quando recebem a 

luz da Minha Palavra, os lábios começam a balbuciar as primeiras expressões de espiritualização. Eles são 

os dos novos discípulos que nascem para a verdadeira vida. 

40 Vi a tua miséria e a tua pobreza, mas ao mesmo tempo uma grande humildade e rendição na tua 

alma, e quando chegou o momento certo, eu vim e te trouxe a tua herança. 

41 Quando as multidões começaram a chegar aos lugares onde a Minha Palavra se manifesta, eu vi 

apenas corações órfãos. Então você ouviu Minha Palavra, cuja essência, como um poderoso bálsamo de 

cura, fez o milagre de ressuscitar você para a vida. 

42 Só a minha palavra, só este ensinamento poderia instruí-lo a procurar no seu ser a existência da 

sua alma, das suas capacidades, das suas qualidades, das suas tarefas. 

43 Agora que vocês estão começando a se conhecer, pouco a pouco vocês estão experimentando 

uma grande confiança na vida, uma fé real e verdadeira em Mim, uma paz que vocês não conheceram 

antes. 

44 Você não acha que é certo para a sua alma conhecer o caminho que ela deve tomar? Era isto que 

eu queria quando te dei as minhas instruções. Lembre-se que eu lhe disse naqueles dias: "Eu sou o 

caminho, aquele que anda sobre ele não cairá". 

45 Não só aqueles que me ouvem através do intelecto destes portadores de vozes serão sábios. Não, 

eu estou preparando tudo para que a Minha Palavra, mesmo depois que ela não se torne mais conhecida 

através desses transmissores, chegue a todos os lugares da Terra. Pois a minha mensagem é destinada a 

todos os povos que compõem a humanidade. 

46 Pessoas que vieram aqui doentes e se curaram com o bálsamo curativo da minha Palavra: 

entendam que vocês não vieram apenas para se recuperar da doença que os atormentava. Compreendei 

que o verdadeiro propósito do meu chamado era revelar-vos a missão espiritual que devíeis cumprir para 

com os vossos semelhantes. 

47 Não se alegre por ter recuperado a sua paz. Procura também para a tua alma a alegria que as 

obras de misericórdia dão. Seu testemunho não deve se limitar a dizer: "O Mestre me curou", mas, além 

disso, você deve fazer o mesmo com o seu vizinho. Porque, então, farás verdadeiramente justiça a Mim e 

a eles, darás testemunho do amor do teu Pai. 

48 Quem não sentir compaixão pelos necessitados, quem não sentir a dor alienígena em seu 

coração, não terá dado o passo que se deve dar no meu caminho para se chamar discípulo de Cristo. 

49 Eu vos encontrei endurecidos, indiferentes e egoístas para com os outros e comecei a derramar 

os meus benefícios sobre vós, fazendo assim o vosso coração amar e despertar a vossa compaixão para 

que mais tarde pudésseis voltar a vossa atenção para os outros e esquecer-vos de vós próprios. 

50 Hoje o mundo não sabe que eu estou reunindo um povo cuja voz um dia será ouvida em toda 

parte. Vou enviar os novos discípulos para pregar. Mas isso só acontecerá quando estiverem preparados, 
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quando forem capazes de enfrentar a batalha e as pessoas não puderem silenciá-los, porque já lhes 

deram provas notáveis da Minha verdade. 

51 A humanidade nada sabe sobre os dons que estou revelando a este povo, que são aqueles dons 

espirituais que todo ser humano e toda alma possui. Quando meus discípulos tiverem desenvolvido essas 

habilidades e se preparado, eles serão capazes de dar um testemunho completo e verdadeiro aos seus 

semelhantes. 

52 Este povo ainda tem que lutar muito para alcançar o seu equipamento e a sua espiritualização. 

Terá que passar por muitas provas para se purificar das manchas que ainda se agarram a ele. Mas a 

minha palavra proferida nestes tempos se cumprirá, assim como o que revelei à humanidade em tempos 

passados se cumpriu, e vereis a semente espiritual espalhada por todos os caminhos da terra, como um 

fluxo imparável de água cristalina ─ purificando, purificando, varrendo todo o mal ─ que torna os campos 

férteis e traz a vida e a verdade a todas as terras. 

53 O que significa a força do povo em comparação com o meu poder? O que pode fazer a oposição 

dos povos materialistas contra o poder infinito da espiritualização? Nada! 

Eu permiti que o homem fosse até o limite do seu desejo de poder e até o auge da sua arrogância, 

para que ele possa descobrir por si mesmo que o dom do livre arbítrio, com o qual foi dotado pelo Pai, é 

uma verdade. Mas quando tiver chegado ao limite, abrirá os olhos para a luz e para o amor e curvar-se-á 

diante da minha Presença, conquistada pelo único poder absoluto e a única sabedoria universal, que é a 

do vosso Deus. 

54 Lutai e permanecei firmes, povo, e verdadeiramente vos digo que vos concederei que 

experimenteis o cumprimento da Minha Palavra. 

55 Sintam, amados discípulos, como o Amor Divino se revela quando vocês se arrependem de suas 

transgressões. O meu Espírito habita então alegremente entre os homens. 

56 Por meio do intelecto humano, você tem 

Vivenciou-Me como um Pai compreensivo e bondoso que corrigiu as vossas imperfeições com sabedoria 

e paciência infinita. 

57 Neste tempo vou deixar-vos com palavras simples a representação mais sublime do que é a 

espiritualização. Ensinar-vos-ei a maneira mais prática de cumprir a vossa tarefa, para que o discípulo 

desta Obra possa caminhar sem tropeçar pelo caminho traçado desde a eternidade pelo Meu amor 

paternal. 

58 O Espiritismo não cria novas leis, apenas vos revela o caminho para vos erguer sem parar e seguir 

o seu caminho de acordo com a lei de todos os tempos. 

59 A alma é originalmente pura; mas, quando tiver sido contagiada pelas impurezas do mundo, deve 

primeiro purificar-se até alcançar a vitória nesta matéria que lhe é confiada. 

60 O espiritualista por convicção deve eliminar de si mesmo tudo o que ele considera ser regressão 

para ele. Porque a minha palavra não é para ser imposta pelo medo, é para converter e convencer, 

tornando palpável a sua verdade e o seu amor, assim como o ensinamento de Cristo também não foi 

imposto na Segunda Era. 

61 Hoje Cristo, o Mestre, vos diz: Este milagre de ser transformado pela minha Palavra é feito pela 

fé. 

62 Quem duvida da minha presença neste momento? Quem pode limitar as possibilidades de acção 

em virtude das quais eu sou capaz de fazer tudo? Quem pode impedir o Mestre de se manifestar através 

de uma criatura humana que é Sua obra-prima, criada à imagem e semelhança do Espírito? 

63 Use o significado desta declaração como uma arma para explicar estas manifestações ao 

descrente amanhã. 

64 Vocês se encontrarão cercados de perguntas dos ignorantes e dos inimigos desta Causa. Mas não 

te preocupes, eu vou estar contigo. Antes disso, eu vos farei conhecer os caminhos, as armadilhas e os 

perigos, para que, conhecendo o bem e o mal, possais sempre descobrir o caminho certo que vos levará 

de volta à vossa origem, ao seio do Pai de quem saístes. 
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65 Que o homem habita a terra é através da vontade do Pai, através dele respira e vive. E o teu 

Senhor assumiu esta forma humana para viver no mundo e para permitir que o bem e o mal se 

aproximassem d'Ele, e fossem testados na Sua humildade. Desde que me tornei homem por amor a fim 

de viver entre vós ─ por que então não me deveria fazer conhecer através do intelecto do homem, a 

quem tanto amo e a quem procuro para ajudá-lo a encontrar a salvação? 

66 Cada ser humano sente sua própria alma vivendo dentro dele e às vezes sente o anseio de uma 

mão invisível estendendo-se para ele. Quando a dor perfura seu coração, ele vira seu olhar para o céu 

em desejo de rendição, e clama do fundo do seu coração para ser ouvido. Como pode ele pensar que a 

sua voz chega ao Criador e que o seu rosto sofredor é visto por Ele? Como pode ele entreter o 

pensamento de que o seu Senhor o conhece? ─ Porque há faculdades em sua alma que o fazem divino e 

conhecedor do Pai, para depois implorar-lhe quando não encontra o que deseja na Terra. Se você 

entender meus ensinamentos pouco a pouco ─ por que não acreditar que Deus pode se fazer conhecido 

através dos atributos do homem, já que ele é uma parte do próprio Deus? 

67 O homem, por mais materialista que seja, sentirá um poder que está acima de tudo, e esse 

sentido ou realização da minha existência o convencerá de que essas manifestações seguem o princípio 

da verdade, da justiça e do amor. 

68 Certamente tem sido necessário que a pessoa dotada para este serviço tenha convicção 

suficiente para realizar uma missão tão delicada, e que se não foi capaz de descartar a tempo as 

fraquezas e tendências para o material a fim de receber meu raio Divino, a manifestação não tenha tido 

o esplendor externo que os ouvintes sempre desejaram, embora por trás das imperfeições da expressão 

lingüística sempre tenha estado presente a essência e a verdade do Espírito Divino. 

69 Se você encontrar alguma diferença de expressão no estudo da minha Palavra, que isto não o 

distraia, pois não tem significado. A inspiração chega a todos os portadores de voz e eles dão-lhe forma 

linguística de acordo com a perfeição linguística que alcançaram. 

70 Limita-te ao significado, porque é o que deves levar contigo. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 193  
1 A tua alma deseja receber a minha instrução e eu dou-lhe as boas vindas. 

2 Discípulos, vocês devem estar acordados, pois os homens irão investigar o meu trabalho, que 

alguns pensam que é baseado em ciências terrenas. Então o tornareis conhecido como o ensinamento 

espiritual que transformará o mundo. 

3 Não é que eu venha como oponente da ciência, pois ciência é conhecimento, conhecimento, luz. 

Em vez disso, o meu ensino está acima de todo o conhecimento humano. Em Meu Trabalho eu vos 

explico o espiritualismo, isto é, o conhecimento do espiritual, do Divino, o conhecimento de uma vida 

superior que está além do que é importante. Na verdade, eu abençôo a ciência que os homens 

desenvolveram para o benefício da humanidade. 

4 Agora é o momento em que se falará muito de alma e de ciência. A ciência não é apenas um 

privilégio daqueles que se preparam fisicamente para conhecê-la, pois é luz que vem do espírito que a 

recebe de Deus. 

5 A minha instrução divina é uma ciência superior que te ensina a aperfeiçoar a tua alma. Também 

te dei o cérebro e o coração para que aí possas controlar as tuas ideias e os teus sentimentos. 

6 O conhecimento que vos estou a dar neste momento não tem limites, é abrangente, é ilimitado. 

Nele você encontrará o verdadeiro conhecimento da vida espiritual e da vida material. 

7 Vejo-te agora capacitado para compreenderes os meus ensinamentos e penetrares nos seus 

segredos. Por meio da ciência relacionada com o material, você conhece as leis que governam toda a 

criação e que isto está condensado no seu próprio corpo. E quando estudastes muito e conheceis as leis 

que antes eram um mistério para vós, encontrai-vos diante dos umbrais do além, onde o coração do Pai 

vos espera, procurando a cada momento comunicar-se convosco. O que pode ser desconhecido para si 

se conhece o meu ensino? 

8 Portanto, eu vos digo que o meu simples ensinamento vos dará o conhecimento superior que 

evitará que o vosso coração se enfraqueça na presença dos estudiosos deste mundo. 

9 Para revelar o significado de cada evento na natureza ou na sua vida, não precisa de recorrer aos 

livros de ciência para os consultar. Será suficiente para você treinar suas percepções e purificar seu 

coração, para que a inspiração possa fluir de seus lábios. 

10 Se, embora você esteja dentro do meu Trabalho, deve sentir-se inferior e desdenhar a ajuda que 

pode obter através da sua oração, você será chamado de estúpido e ignorante. 

11 Compreendei que quando eu vos disse que me manifestaria a vós neste momento através da 

mente de homens ignorantes, quis deixar-vos claro que não escolhi para a Minha manifestação aqueles a 

quem chamais estudiosos ou filósofos. No entanto, um cérebro que transmite Minha inspiração revela 

luz na alma, e luz é sabedoria. 

12 Mais uma vez vos digo: lutai, pois enquanto a alma estiver no caminho do desenvolvimento, 

estará exposta às tentações. É por isso que eu te instruo e te dou forças para que possas conquistar as 

tuas más inclinações. Se sua alma é forte, ela dará força à mente e uma vontade firme ao coração para 

superar os desejos da carne. Se ao homem falta luz, a sua alma não se desenvolve. Então as vicissitudes 

da vida afetam seu coração com poder, e ele é como um barco que se vira no meio de uma tempestade. 

13 Quando o homem está preparado espiritualmente, é como se estivesse usando uma armadura 

indestrutível contra as tentações da tentação. 

14 Eu vos revelei estes ensinamentos para que, quando tropeçardes ou caírdes por um momento no 

caminho, possais reconhecer a vossa transgressão e procurar o caminho da correcção. 

15 Se você se comportar humildemente, sua riqueza espiritual aumentará na vida que o espera. 

Então você terá paz, o que lhe dará a mais bela sensação da sua existência. Na vossa alma haverá o 

desejo de servir ao Pai, sendo um fiel guardião do que Ele criou, sendo um consolo para aquele que sofre 

e paz para aquele que não tem paz de espírito. 
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16 Não é só a minha palavra que vos anuncia a minha presença nestes momentos, é a vossa própria 

alma que me sente profundamente. 

17 Eu dou-lhe as boas-vindas. Aqui está a essência do meu 

Palavra que nutre seu coração para que seus sentimentos estejam em harmonia com a alma. Sem 

conhecer suas ciências ou filosofias, você alcança a sabedoria. Vocês são videntes e têm dons de intuição 

e adivinhação através dos quais recebem a minha inspiração. 

18 Antes que o povo se una na minha lei, haverá notícias de guerra. A humanidade será purgada e 

então o reino do Espírito Santo virá. 

19 O seu negócio é interpretar a palavra que o Mestre lhe deu através da mente do homem. Não 

crieis doutrinas que vos separam do meu ensinamento divino, pois é o ensinamento universal que vos 

unirá a todos. 

20 Entenda que você é capaz de dobrar a recalcitrance do corpo para aplicar minhas lições. 

trazer. Farás o bem semeando amor e misericórdia, e assim darás luz e progresso à tua alma. 

21 Deixo-vos como os responsáveis por esta palavra que ouvistes, a qual ireis transmitir com a 

sinceridade com que a recebestes. 

22 A minha vinda neste tempo é um novo convite ao caminho da lei, e todo o significado desta 

palavra se resume naquela regra de vida que um dia vos ensinei: "Amai-vos uns aos outros". 

23 Esteja de acordo com os julgamentos. Perceba que você não é uma pessoa deserdada, mas as 

pessoas que de uma forma ou de outra sempre desfrutaram dos meus benefícios. 

24 Maria, a Mãe amorosa, também te dá o seu amor materno através da faculdade humana de 

compreensão e te enche de alegre coragem para que nenhum desânimo te ultrapasse na tua vida. 

25 Bem-aventurada é a alma, como ela contempla o rosto do Pai. Abençoados sois vós que 

alcançastes a liberdade de pensamento e rejeitastes formas de culto e dogmas para Me buscar. Minha 

instrução iluminou sua faculdade de conhecimento, e agora você sabe que obras, sentimentos e pureza 

de coração são a melhor maneira de adorar o Pai e cumprir Sua Lei. Assim o homem alcança a comunhão 

perfeita com o seu Criador, a comunhão espiritual, na qual o filho pode dizer: "Pai, trabalha em mim a 

tua vontade", e o Pai pode responder-lhe: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amo". Esta voz ressoará 

no espírito de todos os que se erguem interiormente. Esta voz formará o coração e a alma daquele que 

se aproxima de Mim. Esta união será como um bálsamo para a alma, que nesta vida se purifica e limpa 

através da matéria para alcançar a sabedoria e conhecer o seu Criador. 

26 É por isso que vos disse que o que aprenderdes neste mundo vos servirá no caminho que conduz 

a alma à vida eterna. Se cumprires a tua tarefa nesta vida e fizeres uso das suas lições, quando deixares o 

corpo serás semelhante à fragrância que emana das flores, pois incutirás bondade nos corações. 

27 Sente o teu Senhor na tua alma e sente o supremo deleite de habitar nele. Pois Jeová, o Criador, 

está em tudo, e essa alegria aumentará dentro de vós à luz do fato de que eu vim novamente e me 

manifesto por meio da mente humana para continuar a dar-vos os Meus ensinamentos. Unam a vossa 

alegria com aquilo que transborda do meu mundo espiritual. Esses seres vos dizem em sua mensagem 

que o mundo deles, embora infinitamente maior que o vosso, não é senão um átomo do mundo da 

perfeição. 

28 As horas que passas comigo não desperdiçaste, são luz para a tua alma, pois ela é iluminada pela 

sabedoria do Mestre. Quando do fundo do teu ser se levanta uma voz que diz: "Mestre, eu acredito em 

ti, porque pela tua palavra dás ao nosso espírito não só sabedoria, mas também força e esperança para 

suportar os sofrimentos desta vida" ─, verdadeiramente, o teu espírito falou. 

29 Hoje vocês estão aprendendo a falar Comigo e a saturar-se com o significado espiritual do Meu 

ensinamento. 

30 Neste tempo, que é o último tempo de graça, exorto-vos a obedecerdes aos meus mandamentos. 

Vou deixar-vos a minha herança de amor através da qual os homens se unirão uns com os outros e todos 

se unirão com o Senhor. 
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31 O teu coração diz-me: "Mestre, depois de 1950, a quem devemos então aderir?" Eu respondo-te: 

À Minha Palavra, que vos deixarei como um testamento e que será impresso. 

32 Ainda ficareis na Terra por pouco tempo para cumprir as Minhas ordens, e quando vos anunciar a 

Minha partida iminente, dir-vos-ei, como fiz com os apóstolos naquele tempo: "Para onde vou, não 

podeis ir agora". Mas chegará o momento em que você irá para onde eu vou agora." 

33 Para te ajudar a ascender, as minhas palavras de consolação descem até ti. Cada um deles é um 

raio de luz que ilumina a vossa mente para que ela possa compreender sentimentos e ideias dignas do 

vosso Pai e de vós próprios. 

34 O espiritualista será reconhecido pelas suas palavras, que são claras e simples na sua expressão, 

mas profundas no seu significado. 

35 O espiritualista não buscará o seu próprio bem, mas saberá como se doar completamente aos 

outros. Este discípulo vai preencher um vazio no coração das pessoas. Ele vai ajudar os seus semelhantes 

a aperfeiçoar a ideia que têm de Deus. Na verdade, é fácil servir e viver em harmonia com os outros. 

36 Os apóstolos desta doutrina farão o mundo entender que não é necessário oferecer-Me lugares 

de reunião ou igrejas cheias de luxo para propiciar-Me por causa das ofensas que eles cometeram ao Pai 

ou aos seus semelhantes. 

37 Quando o homem souber que é mais espírito do que matéria, oferecerá ao seu Senhor as flores 

da parte eterna do seu ser: a sua alma espiritual. 

38 Forças contrárias se oporão ao desdobramento da espiritualidade. Pois alguns não querem que 

aquilo que se acredita e pratica, e que tem prevalecido durante séculos, desça. 

39 Meu ensinamento divino não se impõe a ninguém, nem inculca medo em ninguém. Ela penetrará 

suavemente nas almas através da sua persuasão, através da sua veracidade, através da sua justiça. 

40 Em todo o mundo as pessoas procuram a causa do que chamam fenômenos e quais são as 

manifestações inerentes ao desenvolvimento de tudo na criação. 

41 Muito foi aprendido pela humanidade, grande é a diferença entre a humanidade que habita a 

Terra hoje e a de tempos passados. Espiritualmente, também, você terá um grande progresso que o 

surpreenderá quando o comparar com a regressividade espiritual em que você vive hoje. 

42 Estejam preparados para a hora da batalha. Fortalece a tua fé e prepara a tua alma para 

enfrentar aqueles que vão lutar contigo. Minha palavra ainda está com você para lhe dar os últimos 

impulsos e as últimas instruções. 

43 Eu quero que você esteja profundamente convencido e firme para me seguir até o fim. O seu 

coração diz-me: "Duvida de nós, Mestre?" Mas eu digo-te: Não juraste muitas vezes seguir-Me, e num 

momento de provação chegaram a ti dúvidas? 

44 Eu não lhe imponho condições, nem exijo sacrifícios de si. Só vos digo que o bem que fazeis ao 

vosso próximo é um benefício que fazeis para vós próprios. 

45 Transmitir os meus ensinamentos e fazer todo o bem possível sem pedir dinheiro. Não enganem 

ninguém. Se suas ações ainda carecem de pureza, é hora de mudar. Confia em mim, no teu Mestre. 

46 Às vezes você implora pela minha força para poder servir aos seus semelhantes, sabendo que 

você também é pobre no mundo. A miséria assusta-te e o teu coração desespera. Em tais momentos 

você não confia em Mim. 

47 Quando o sofrimento o envolve, você pede que ele o deixe imediatamente, porque lhe parece 

insuportável. A razão para isso é que não há perfeição em você, porque sua alma não tem desabrochar. 

Você pensa que não merece esta purificação, não chega à conclusão de que a dor é muitas vezes apenas 

uma lição, para que depois possa compreender melhor quem sofre. 

48 Utilizem plenamente sua existência na terra, sofram com amor, elevação e paciência, para que 

vocês se purifiquem de suas manchas aqui. Quando a dor passar e a paz voltar ao seu coração, alegre-se 

e agarre-se a ela. Mesmo pela sua maneira de sofrer, você deve ser um exemplo e um ensinamento. Não 
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quero que o espiritualista seja julgado como eloquente em suas palavras e repreensível em seus atos. 

Você deve sempre confirmar sua fé e suas palavras através de obras dignas de louvor. 

49 Não se esqueça que quando você pede Minha ajuda, eu já fui antes de você para pavimentar o 

seu caminho. 

50 Aja de acordo com a sua consciência para que quando chegar o momento do seu julgamento, 

você possa responder por suas ações. Não precisa esperar castigo de mim, a minha justiça nunca 

castigou. Então o meu amor não teria poder. Cada um é o seu próprio juiz, e quantas vezes tive de vos 

salvar de vós próprios. Pois vocês carregam o inimigo dentro de si mesmos, que é malícia, egoísmo, 

vaidade. 

51 Por causa de tudo isso, você vai entender que uma vida não é suficiente para que a alma se 

purifique. 

52 Chegará o momento em que você poderá tomar o cargo de professor. Então eu estarei contigo 

para te ajudar nos momentos difíceis. 

53 Em vossos corações me dizeis: "Pai, bendito sejais porque viestes até nós quando não pudemos 

vir até vós". 

54 O ser humano através de quem me manifesto desaparece diante dos vossos olhos, e só resta a 

Minha essência divina, que a vossa alma absorve no curto espaço de tempo da Minha manifestação. 

55 Você sabe muito bem que estes corpos humanos não têm nada de divino neles, que eles são 

apenas ferramentas para transmitir a minha mensagem. É por isso que você voluntariamente deixa sua 

alma escapar, longe de qualquer influência física, para desfrutar da minha presença. 

56 Muitas vezes falo-vos da verdadeira missão que o portador da voz realiza, para que saibam até 

que ponto ele dá perfeição à sua palavra, quais são os limites da sua capacidade de transmitir. Então 

você pode julgar cada uma das Minhas manifestações de forma justa, em pleno conhecimento do que 

você deve me atribuir ─, como sabedoria e significado espiritual ─ e o que você deve creditar ao portador 

de voz, que é a sua boa preparação. Deste modo, não podeis cair em erro atribuindo-Me as imperfeições 

daqueles através dos quais Eu me manifesto, ou inversamente, atribuindo ao portador da voz a 

sabedoria e a plenitude que o Meu Espírito transmitiu com a sua ajuda. 

57 Assim, falar-vos-ei muitas vezes porque estais em perigo de vos tornardes fanáticos acerca da 

forma externa desta Palavra ─ uma forma pela qual o portador da voz é responsável, uma vez que ele é o 

instrumento da Minha manifestação. 

58 Se vocês não pensarem em tudo isso a tempo, sua inclinação para todos os atos de adoração 

exterior se tornará tão grande que vocês não serão capazes de se libertar de sua atitude de mente 

exterior quando o momento de julgamento chegar. Qual é este momento de julgamento do qual falo? É 

o dia em que te darei a minha última palavra através de um porta-voz. 

59 Eu não mantive a data marcada em segredo para que todos estejam preparados para esse dia. 

60 Esta nação é grande, e tem muitos ramos. No entanto, não há congregação em que a minha 

vontade não tenha sido expressa para terminar a minha proclamação em 1950. 

61 Todos vós sabeis que esta manifestação não durará para sempre, que eu deixo o povo saber 

desde os primeiros dias da Minha manifestação que só me manifestaria às pessoas nesta forma durante 

um certo tempo. 

62 Outra revelação que tenho dado em todas as igrejas onde ressoou a Minha Palavra é aquela em 

que vos disse que estais destinados a entrar em comunhão comigo no futuro de espírito em espírito, ou 

seja, sem mediação através dos homens, símbolos ou formas externas de adoração. 

63 Tanto na sala de reuniões que pode acomodar grandes multidões como no humilde lugar onde 

apenas alguns poucos discípulos se reúnem ─ tanto nas grandes cidades como nas províncias e nas 

pequenas aldeias ─ a essência do meu Trabalho foi revelada. Você é capaz de dar com segurança o passo 

para a espiritualização. Eu vos fortaleci em cada um dos meus ensinamentos para que, quando chegar a 

hora decisiva de provar a vossa obediência, humildade e amor ao Mestre, saibais segui-Lo, sacrificando-

vos quando necessário e renunciando ao que há muito vos tem incentivado, com pleno conhecimento de 
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que esta renúncia representa para todo o povo um grande passo em frente no caminho da 

espiritualização. 

64 Se você não ouvir essas indicações preparatórias, haverá um despertar muito doloroso para 

aqueles que atualmente não lhes dão a importância que eles têm. Esse despertar pode ser no dia da 

minha partida ou no dia seguinte, mas em qualquer dos casos será doloroso. 

65 Quero poupá-lo das provas em que uma desobediência, uma interpretação errada ou uma 

loucura o podem trazer. Mas se alguém, depois de tudo aquilo em que vos instruí e vos adverti, se achar 

mais forte do que Eu, mais sábio e mais justificado do que Eu ao dar ordens, e não obedecer 

conscientemente ao que eu ordenei, terá passado e confirmado o seu julgamento, cuja magnitude 

corresponderá à dimensão da sua transgressão. 

66 Onde a minha palavra mais floresceu, haverá a maior responsabilidade. Pois foi lá que o meu 

ensino brilhou mais e o meu trabalho foi melhor expresso. Portanto, destes lugares terá de emanar o 

melhor exemplo para os outros, para os insignificantes, para que todos possam fazer a minha vontade. 

67 Enquanto alguns vêm de lugares distantes, outros vêm de terras próximas, todos anseiam por 

esta palavra que enche os vossos corações de paz. Não pergunte à humanidade se é verdade que eu me 

fiz conhecido neste tempo. O que poderiam dizer aqueles que não conhecem a Minha vinda e as Minhas 

novas revelações? Minha Palavra está no fundo de seus corações, e dentro de vocês mesmos 

encontrarão o seu significado. 

68 Eu chamei-te, eu escolhi-te. Não foram as ordens dos homens, foi a Minha Vontade que vos 

trouxe a estes humildes lugares onde ouvis a Minha Palavra. Há muito tempo eu o chamei para ouvir 

Meus ensinamentos, pois esta manifestação logo chegará ao fim. Alguns chegaram cedo e se refrescaram 

por muito tempo, outros chegaram tarde, mas saberão como usar os ensinamentos. 

69 Não foi por acaso que te puseste neste caminho. Vós sois o povo de Deus de outrora, de hoje e 

para sempre, o povo a quem foram dadas vestes pelas quais só eu vos podia reconhecer. Eu, que sou o 

Pai que guarda os dias e as noites da criança amada, vim até vós para chamar-vos uma vez mais e para 

revelar-vos que espiritualmente sois os mesmos que em tempos passados vos foi mostrado o caminho da 

vida e da verdade. 

70 Esta vida na Terra é outra oportunidade que lhe é concedida para que a possa usar e obedecer às 

minhas leis e mandamentos. Os tempos passaram, hoje vim fazer-vos a chamada através dos porta-vozes 

preparados pela minha Divindade. 

71 Elias deu-se a conhecer espiritualmente através dos órgãos do intelecto que usei posteriormente, 

e através desses mediadores vocês receberam a interpretação das revelações passadas. Através do 

intelecto dos primeiros porta-vozes foram treinados aqueles que tinham de segui-los neste caminho, 

aqueles que mais tarde se multiplicaram e fizeram ouvir a minha voz em muitas regiões. Estes eu chamei 

porta-vozes. 

72 Hoje, a apenas três anos do fim da minha Palavra, peço àqueles corações que transmitem a pura 

inspiração do Altíssimo, que ao procurarem as suas próprias consciências, percebam que tanto o seu 

trabalho como a minha Palavra devem culminar neste último curto período de tempo. Para isso, é 

necessário fazer sacrifícios para ser tão receptivo e preparado como nunca foi antes. 

73 As tentações os aguardarão, mas não estarão sozinhos, porque colocarei anjos e espíritos de luz à 

sua direita e à sua esquerda para vigiarem os seus passos. 

74 Até hoje a humanidade não entendeu como me contatar espiritual e diretamente. É por isso que 

sempre enviei seres de luz através dos quais falei ao mundo. Por que você está surpreso agora, já que eu 

também falei à humanidade através da boca de Moisés e dos profetas? Muitos seres no além Me pedem 

isso. Eu os envio para encarnar no mundo para trazer ajuda a esta humanidade que está perecendo. Mas 

eu disse à humanidade: Os mensageiros já estão na Terra, os meus emissários já estão destinados e 

espalhados por todo o mundo. Todos eles fazem parte do meu povo e devem dar provas da sua coragem 

e elevação. 
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75 Não virás a Mim de mãos vazias nem com um grão de trigo entorpecido, pois então não te 

sentirás digno nem sequer de pensar em Mim. 

76 Olha para as pessoas em diferentes lugares do mundo e em diferentes denominações, como elas 

esperam o raio da minha luz e espera que a minha voz fale com elas. Ouve os seus pedidos e súplicas, 

ouve como imploram a minha vinda e diz-me: "Pai, há muito tempo que te esperamos e tu não 

apareceste. Nós já sofremos muito, mas Tu, nosso Salvador, não vieste em nosso auxílio". 

77 Despertai do vosso sono, discípulos, para que possais permitir que a humanidade conheça o Meu 

Trabalho Espiritual. Então eu direi àqueles que Me amam: Esperem um pouco mais, pois logo chegará o 

momento em que vocês Me sentirão perto do seu coração. 

78 Discípulos, sejam encorajados pela Minha Palavra, e se vocês se desesperarem por um curto 

período de tempo depois de terem trabalhado muito tempo em campos estéreis, eu lhes darei um 

descanso, e depois disso vocês partirão com grande coragem para viver. Sê alegre e vive vigilante. 

79 Cuide para que a humanidade acredite na minha vinda através das suas próprias acções. 

Consagra a tua casa à bondade, à caridade, ao amor, mas não só para aqueles que nela habitam. Abra 

suas portas e permita que os necessitados, os doentes e os aflitos entrem por elas. Com a misericórdia 

com que vos recebi nestes lugares de encontro, recebereis também os vossos semelhantes nas vossas 

casas. 

80 Estuda a minha palavra, entende tudo o que eu te disse. Você não precisa procurar nos livros da 

Terra para adquirir conhecimento de coisas espirituais. Eu tenho sido o seu livro, e o meu mundo 

espiritual uma das suas páginas. Aderir a eles. 

A minha paz esteja contigo! 



 

124 

Instrução 194  
1 O meu amor está contigo. Venham a esta fonte, vagabundos da vida; venham e bebam, ó 

corações temerosos. 

Mãos que me estendem a mão para me ajudar, passam os Meus benefícios. Descansem aqui, todos 

vocês, à sombra da árvore da vida. 

2 Nem todos vocês vêm a chorar. Mesmo entre essas multidões aqui há aqueles que, encantados 

com os últimos benefícios recebidos, vêm e Me dizem em seus corações: "Obrigado, Pai, sua misericórdia 

para conosco é imensurável". 

3 É o eterno Espírito de amor que habita entre vós ─ Aquele que se tornou homem em outro tempo 

para habitar com os homens e salvá-los do vício, do pecado e das trevas. 

4 Eu sou o mesmo, o tempo não passa para Mim, ele está sujeito à Minha vontade. É por isso que 

te lembro do teu passado e te anuncio o que vais ser amanhã. 

5 Lembro-vos das palavras que escrevi no coração dos homens da Segunda Era e das marcas 

sangrentas no Calvário com que marquei os Meus passos na terra. 

6 Na minha palavra há o mel que pode adoçar a tua existência e afastar para sempre a amargura 

que tem sido o sabor monótono da tua vida em todos os momentos. 

7 Se antes você não entendia para que fim eu lhe confiei a Terra, agora você alcançará o 

conhecimento do seu destino e da sua tarefa, para que você não erre mais. 

8 Supera a tua estagnação. A tarefa de todas as almas é evoluir, transformar e renovar 

constantemente até alcançarem a perfeição. 

9 Anunciei-vos uma nova era, um novo tempo em que vos sacudireis da vossa inércia espiritual e 

dareis mais um passo no caminho que conduz ao cume da montanha. Mas não é só a minha palavra que 

anuncia um novo tempo e vos fala de desenvolvimento e perfeição. Também a natureza, que o rodeia, 

lhe mostra isso em sua linguagem, que você não quer ouvir nem entender. Também está a preparar-se 

para dar um passo em direcção à perfeição. Quanto mais o tempo passar, mais o seu ventre abrigará 

seres mais evoluídos e mais perfeitos. Portanto, esta casa deve estar em harmonia com aqueles que a 

habitarão. 

10 Não notastes um sinal nos reinos da natureza, nas estações, no firmamento, na terra ou nos 

mares? Você é cego e não vê aqueles sinais dos quais lhe falo, ou surdo para que não ouça seus 

chamados? Conhecê-lo e anunciá-lo à humanidade, como faziam os profetas de outrora. Pois em breve o 

seu planeta será abalado em todas as áreas. Como uma árvore quando é chicoteada pela tempestade, a 

terra será sacudida, e sobre os ramos da árvore permanecerão apenas aquelas folhas que têm vida, pois 

as murchas serão lançadas fora e levadas pelo redemoinho. 

11 Esses dias se tornarão um teste para todas as pessoas, e somente na oração e na boa vontade 

elas encontrarão proteção e paz. 

12 Como seria bonito se um povo se levantasse na terra que seria como uma porta de salvação, que 

seria como um farol na escuridão e paz no meio da confusão! Não lhe agradaria ser esse povo? A Palavra 

que você está recebendo contém e ensina tudo o que você precisa para ser um baluarte para a 

humanidade nos momentos de provação. 

13 A minha presença entre vós e a manifestação da minha palavra não têm sido mera coincidência. 

Tudo isto tem o seu significado, e isto é que vocês foram chamados a ouvir a voz que abre o novo tempo, 

para que vocês possam partir cheios de amor e fé para divulgar a mensagem que receberam. 

14 Uma vez que este ensinamento em toda a sua sinceridade e veracidade tenha se tornado efetivo 

no mundo, as pessoas se esforçarão em direção a ele como um sedento e cansado vagabundo pelo 

deserto em direção ao oásis. 

15 Você ainda não pode dizer que esta instrução já se fez sentir na Terra, pois você se contentou em 

receber as minhas mensagens divinas. 
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16 Antes que este povo se ponha a caminho e leve a semente espiritual com toda a luz e sentido 

com que a confiei a vós, ele passará primeiro por muitas confusões, cometerá erros, contradições e 

profanações. 

17 A boa conduta, a verdadeira adoração e o bom cumprimento das tarefas só virão quando os 

discípulos da Terceira Era derem a interpretação correta à minha palavra e derem testemunho dos meus 

ensinamentos com suas obras. 

18 A espiritualidade ainda não prevaleceu entre este povo porque não conseguiram libertar-se das 

velhas tradições e costumes, e ao anexar os seus modos de agir e formas de culto exteriores aos meus 

ensinamentos espirituais, impedem assim que as pessoas reconheçam a veracidade deste trabalho. 

19 No Meu tesouro eu mantenho grandes maravilhas prontas e trabalho para derramar sobre o 

mundo através deste povo, assim que eles estão preparados. 

20 Estou à espera da espiritualização destas multidões que ensinei e inspirei o tempo suficiente para 

a sua preparação. Até hoje não vejo a fruta que eu espero. Onde está a tua harmonia e irmandade? Onde 

está a obediência, a humildade e a caridade sem qualquer interesse próprio? 

21 Quão longe está este povo de ser capaz de ensinar a espiritualidade mundial, e quão longe está 

de ser o testemunho digno da minha Palavra! 

22 Eu vos disse que há uma sede e uma fome da alma na humanidade, que só um ensino puro e 

claro como este poderá aliviar a sua tribulação e salvá-la. Mas se esta Palavra e este Trabalho não forem 

apresentados em toda a sua pureza ─ que trabalho salvador poderiam realizar aqueles que o ensinam? 

Por esta razão, uma vez terminada a minha proclamação, concederei a este povo um tempo para 

meditar, rezar, espiritualizar e preparar. Assim, quando ele se propõe e se torna um mensageiro da 

Minha Palavra, será um discípulo consciente da tarefa que deve realizar, e o seu testemunho será 

verdadeiro. 

23 Toda mensagem que este povo trará ao mundo deve conter consolo. Nele as pessoas descobrirão 

o segredo que cada alma guarda dentro de si, com sua riqueza de qualidades e habilidades até então 

desconhecidas. No seu povo encontrará a revelação que lhes ensinará o diálogo de espírito para espírito. 

24 Os bons semeadores do espiritualismo nunca se distinguirão por nada externo ou material. Eles 

não terão ares, nem distintivos, nem maneira especial de falar. Tudo sobre os seus modos de agir será 

simples e simples. No entanto, se se distinguem por algo, será pela sua caridade activa e pela sua 

espiritualização. 

25 Os verdadeiros pregadores do Espiritismo não se distinguirão pela eloquência, mas pela 

sabedoria e simplicidade de suas palavras, mas sobretudo pela veracidade de suas obras e pela justiça de 

suas vidas. 

26 Lembre-se que na Terra eu não precisava de uma maneira exteriormente bela de falar para 

cativar os corações das multidões, mas que eu sabia como alcançá-los através do amor, da veracidade, 

do poder curativo e da sabedoria. Este é o exemplo que você deve levar a sério e seguir de acordo com a 

Minha vontade. 

27 Tampouco quero que limitem a vossa prática religiosa a lugares materiais de culto, pois então 

aprisionareis a vossa alma e não a deixareis abrir as suas asas para conquistar a eternidade. 

28 O altar que vos deixo para celebrar nele o culto que espero é vida sem limites, para além de todas 

as denominações, todas as igrejas e seitas, porque está fundado no espiritual, no eterno, no divino. 

29 Discípulos: Embora muitos de vocês tenham chegado à velhice com o coração cheio de 

experiência, ao ouvir minha palavra neste momento e ao receber minhas novas revelações, vocês 

tiveram que confessar que não passam de criancinhas diante da minha sabedoria. 

30 Tivestes de estar na Terra no início da Terceira Era e ouvir-Me nesta forma, para poderdes ser 

testemunhas fiéis do Espírito da Verdade, capazes de explicar a Minha Doutrina ao mundo. 

31 Este tempo, que é chamado por Mim o tempo da luz espiritual, será marcado por uma grande 

confusão no seu início. Grandes questões, dúvidas profundas, incertezas e lutas anímicas surgirão no ser 

humano. Tudo isso será um sinal de que o ser humano está despertando para a vida espiritual. 
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32 Quero então que todos os meus discípulos estejam acordados e preparados, pois será necessário 

que a palavra venha de seus lábios, que remova toda a ignorância, ou que acalme a tempestade. 

Experimentarás então a velocidade com que o ensinamento do espírito se espalha, pois será sentido em 

cada coração e aliviará a dor como a água acalma a sede de um homem sedento. 

33 Então a vida vai mudar. Denominações, moral, ciências, filosofia, todas as ideias sofrerão uma 

grande transformação, e as pessoas, finalmente compreendendo o verdadeiro sentido da vida, tentarão 

aproximar-se do cumprimento das minhas leis de amor, justiça e misericórdia. 

34 O homem acabará por compreender que o seu reino também não é deste mundo, que o seu 

corpo ou concha humana é apenas o instrumento através de cujos sentidos a sua alma percebe este 

mundo de provações e reparações. Ele acabará por aprender que esta vida é apenas uma lição magnífica, 

ilustrada com figuras e imagens maravilhosas, para que os discípulos, isto é, todos os homens, possam 

compreender melhor as lições que a vida lhes dá, através das quais, se forem capazes de os avaliar 

correctamente, conseguirão o desenvolvimento da sua alma e compreenderão o sentido da luta que os 

torna fortes ─ a dor que abrasa, a labuta que enobrece, o conhecimento que ilumina e o amor que eleva. 

35 Se essa existência fosse a única ─ verdadeiramente, digo-vos, já teria retirado a dor dela há muito 

tempo, pois seria injusto se viésseis ao mundo apenas para beber um cálice de sofrimento. Mas aqueles 

que sofrem e choram hoje o fazem porque costumavam curtir o deboche. Mas essa dor irá purificá-los e 

torná-los dignos de ascender e desfrutar em forma mais pura nos lares do Senhor. 

36 Naquela época eu ensinava as pessoas para que elas aprendessem a viver no mundo com pureza 

e amor. Hoje eu vos ensino para que aprendam a viver na espiritualização, a fim de que se preparem 

para viver amanhã no "Vale Espiritual" entre seres de luz. 

37 Humanidade: Só o corpo está destinado a dissolver-se depois de ter cumprido sua tarefa para 

com a alma, para servi-la como ferramenta ou concha. Mas a alma que estava naquele ser, a luz da sua 

inteligência, a razão, a vontade, os sentimentos, tudo isso nunca morre, não pode morrer, porque é uma 

parte da alma imortal que animava a vida daquele ser na Terra. 

38 Queridos filhos, vós que quereis conquistar almas para vós mesmos pelos caminhos das várias 

denominações, eu vos digo que deveis instruir os homens a pensar, que deveis fazê-los pensar, que 

deveis ajudá-los a tirar conclusões corretas. O rito, a forma, a tradição, os exteriores já não podem 

satisfazer a alma do homem de hoje. É necessário dar-lhe luz, sentido, verdade, para que se sinta seguro 

no seu caminho, para que nas horas de provação não pense que é deixado sozinho. 

39 Vejo pessoas de todo tipo em quem, apesar de acreditarem em Mim, a fé é tão fraca e o 

conhecimento tão confuso que na vida se assemelham àqueles navios que navegam sem bússola, 

vagueiam sem estrela guia para lhes mostrar a direção, ou como ovelhas sem pastor. 

40 Eu vos dou estes ensinamentos através de alguns de vossos irmãos e irmãs que escolhi dentre a 

multidão de homens para aproveitar o intelecto deles para transmitir esta mensagem a vós. 

41 Hoje uma comunidade está começando a se formar em torno desta Palavra. Nos recantos das 

cidades, no isolamento da pobreza e no silêncio da vida simples, as salas de reunião abrem seus portões 

onde deixo que meus ensinamentos sejam ouvidos como Pai, como Juiz e como Mestre. 

42 No futuro, a indiferença com que muitos irão 

mensagem, a indiferença com que muitos ouviram a notícia da Minha nova presença entre os homens 

vai se transformar no oposto. E o desprezo dos outros por este trabalho se tornará posteriormente 

interesse e fará com que as pessoas se estabeleçam em desejo de testemunhos, registros e provas que as 

ajudarão a fortalecer sua fé. 

43 Eu farei com que esses corações encontrem os traços dos Meus passos neste tempo, e quando 

eles estiverem diante de Mim, eu lhes direi: Sejam bem-vindos, amados, reúnam-se dentro de Mim e 

ouçam a Minha Palavra. 

44 O amor é o que sempre vos revelei, e hoje, na manifestação através do intelecto dos Meus 

escolhidos, não pude revelar-Me de nenhuma outra forma. 
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45 Este ensinamento de hoje coloca-vos no caminho da compreensão do ensinamento que vos dei 

através de Jesus na Segunda Era, para que possais guardar atentamente a sua essência no vosso coração 

e irradiá-la d'Ele sempre que for necessário. 

46 Esta Palavra será sentida em todo o mundo, pois tudo está preparado para o Meu diálogo 

espiritual com todas as pessoas, do qual elas darão testemunho. 

47 A tua alma sempre Me procurou e eu nunca a deixei sozinha. Onde quer que tenhas dirigido os 

teus passos, eu tenho estado contigo, o meu amor tem cuidado dos teus passos. 

48 Em todas as épocas que te visitei e vi que a tua alma foi capaz de Me reconhecer. Agora a alma 

tem a tarefa de se afirmar diante das fraquezas da carne, para fazer-lhe compreender qual é o caminho 

certo e qual é a sua tarefa neste tempo de graça. 

49 Eu vos chamei, eu vos ensinei, e vocês serão os disseminadores do meu ensinamento, desta 

palavra que em breve não mais ouvirão. O momento está próximo quando Cristo deixará de transmitir 

Sua Palavra por meio de um cérebro humano. Mas a tua percepção será suficientemente treinada para 

captar a minha Palavra, e a tua alma para receber a minha inspiração. 

50 Estou falando ao vosso espírito, aquele átomo que nasceu de Mim e que, por ter saído de Mim, 

pertence a Mim. Assim como eu disse na época: "O meu reino não é deste mundo", assim eu vos digo: o 

vosso reino também não está na terra. Está além de tudo o que morre, além de todas as mudanças, e 

além da sua compreensão. 

51 Agora é a hora de cada alma despertar e acordar para a verdadeira vida. Com isto não quero que 

entenda que deve desconsiderar o que lhe dei neste mundo. Enquanto te debruçares sobre ela, deves 

obedecer às suas leis. Peço-vos apenas que me dediqueis um curto período do dia para fazer um bom 

trabalho sobre a vossa irmã, a humanidade. 

52 A minha bênção seja convosco, pois em vós abençoo todos os Meus filhos. 

53 Deixa a tua alma descansar neste dia de reunião de todas as igrejas. Como naquele tempo em 

que eu escolhi Meus discípulos, mas no qual também dei Minha Palavra a todos aqueles que a ouviriam, 

assim neste tempo eu escolho aqueles que devem Me seguir hoje. Mas eu permito que a Minha Palavra 

também seja ouvida pelas grandes massas de pessoas. O caminho está destinado a todos, assim como o 

meu pão. Mas nem todos poderão vir ao mesmo tempo. Alguns o farão mais cedo, outros mais tarde. 

Mas nunca vire os olhos para trás. 

54 Aqueles que construíram um santuário em seu coração são aqueles que seguem seu Mestre 

passo a passo. 

55 A semente que vos dou hoje e vos ensino a cultivar vem da casa do vosso Pai. Encontrará terras 

agrícolas adequadas no coração dos homens. Antes disso, a minha justiça, como se fosse uma foice, 

cortará as ervas daninhas que cobriram os campos, para que a semente possa brotar. Os campos 

voltarão a ser produtivos, neles descobrirás os meus traços que nem o mundo, nem os homens, nem os 

pecados, nem as paixões foram capazes de apagar. Os meus rastos vão durar mais do que os tempos e 

permanecerão frescos na eternidade. 

56 As pessoas despertarão de sua profunda letargia e, olhando para dentro, descobrirão seu eu 

espiritual, e ouvindo a voz de sua consciência, descobrirão Meu traço divino através do qual virão a Mim 

apressadamente. Terás de espalhar a Minha semente pelo mundo, e quando vieres a Mim para receber a 

tua recompensa, vem a teu Pai, mesmo que seja apenas com uma espiga de milho; mas será de boa 

condição. Mesmo que não tragas nada, eu vou receber-te, porque sou amor e misericórdia. Mas lembre-

se que mais tarde você deve pegar a semente que deixou semi-acabada para completar o seu trabalho. 

Você sabe se as ervas daninhas não terão coberto os campos novamente, e se as pragas não as terão 

invadido? 

57 Com isto quero dizer-lhe que quando sentir a Minha chamada, deve segui-la imediatamente para 

que possa aproveitar o tempo que lhe confiei para o cumprimento da sua tarefa. Reflitam sobre tudo isso 

e perceberão que são vocês mesmos que podem ganhar uma recompensa de bem-estar e paz e assinar a 

sua condenação com os seus direitos. 
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58 Apesar da jurisdição da minha Palavra, é um Pai amoroso que fala contigo. Veja como o meu 

manto se espalha para cobrir tudo, alheio às suas transgressões. 

59 Estuda a minha palavra, é a luz que ilumina a tua alma para que ela ouça a voz da consciência. 

Agora é um tempo de graça em que esta luz penetra em cada pessoa. 

60 Eu sou Cristo que se volta para Ti em amor, para que Tu me dês a conhecer a dor da humanidade. 

Pois vocês são os que acreditam nesta manifestação. Eu digo-te: Eu habitarei nos vossos corações. 

61 Quanto sangue humano tem sido derramado sobre a terra neste tempo! Ver os meus filhos na 

sua imensa dor enquanto Me procuram e Me invocam de várias maneiras, enquanto uma íntima indício 

lhes diz que chegou a hora dos meus mensageiros se aproximarem das nações e do povo para fazer a 

paz. 

62 Toda comunidade religiosa espera ver o milagre do meu regresso tornar-se realidade no seio do 

seu culto, no quadro do seu credo ou nas suas formas de culto. 

63 Mas a você eu digo que você acredita na Minha vinda, que você sabe como se comunicar comigo, 

e que você está salvo. Vocês são os adequados para levar esta mensagem de amor aos seus semelhantes. 

64 Eis que o povo não encontra solução para seus conflitos, nem em suas leis, nem em suas igrejas, 

e se sente cercado por uma atmosfera de escuridão. 

65 A dor tem poder suficiente em si mesma para detê-los em seu curso e fazê-los levantar os olhos 

para Mim para ouvir Minha voz, assim como vocês foram parados em seu caminho para que abrissem os 

olhos do espírito e Me contemplassem de novo. Mas agora vocês são os encarregados de tornar a Minha 

Palavra conhecida de todos os homens ─ tanto para aquele que ascendeu pelo seu talento como para 

aquele que tem pouco desenvolvimento. 

66 Só a princípio é que aquele que ouve a boa nova ficará espantado, pois depois se lembrará que 

mesmo antes da vinda do Messias na Segunda Era, a sua vinda tinha sido anunciada através dos profetas, 

tal como a minha vinda foi anunciada neste tempo. Eu mesmo vos anunciei através da boca de Jesus e 

vos dei a conhecer os sinais que iriam aparecer como prova da minha vinda. 

67 Já que tudo aconteceu, as pessoas vão ficar convencidas. Aqui está a luz do Espírito Santo que vos 

iluminou em todos os momentos. Pois a luz divina foi, é, e sempre será. 

68 Minha verdade vai lutar novamente contra a ignorância da qual brotam o fanatismo, a idolatria e 

o entusiasmo religioso. Pois o fanatismo é cego, a idolatria é materialista, e o zelotismo é hipócrita. 

69 Iluminarei as profundezas do abismo para que todas as almas se elevem puras e iluminadas a 

partir dele. 

70 Nunca, na eternidade, o desabrochar ou o desenvolvimento da alma será parado. Pois todos 

vocês estão sujeitos à lei da perfeição. 

71 Se a alma por vezes não progride no seu caminho, isso acontece por influência do corpo. Depois 

deve compensar o tempo perdido, acelerando os seus passos, ou através de novas encarnações. Percebe 

que quando te julgo, o meu julgamento é por amor, mas nunca como castigo. Ama sempre, e entrarás na 

vida eterna em paz. Uma vez chegada a morte, a tua alma não se perturbará, porque só chegará ao 

corpo, que se afundará no suave seio do túmulo. 

72 Ide em paz para o lar espiritual, sabendo que a era do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, está 

estabelecida entre os homens. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 195  
1 Ouçam os meus ensinamentos, amados discípulos. 

2 Através da inspiração do portador da voz, minha palavra cheia de ensinamentos chega até você. 

Ao ouvi-lo, você percebeu que é poder ativo, bálsamo e renovação, e em sua essência você vislumbra a 

vida da alma. 

3 Não penses que é suficiente para o teu Mestre estar rodeado por ti. Há outra coisa que você 

deveria fazer que realmente O agradaria, e que é pagar aquela dívida que você deve a Ele que ainda não 

pagou. É uma dívida que pesou sobre vós durante todos os períodos de tempo que vivestes na Terra. 

Esta é a razão pela qual você sente uma reprovação na carícia da minha Palavra. No seu amor você 

descobre um mandamento, e na sua essência uma lei. 

4 Sua mente às vezes se desvia e resiste a esse dever de expiação, e isso porque só a alma pode 

reconhecer essa culpa. Mas se se deixa arrastar pelas satisfações da Terra, será um pária 

espiritualmente. 

5 Eu quero que Meus discípulos sejam firmes em sua fé e convicções, que eles não pertençam 

àqueles que dizem acreditar na Minha Palavra, que dizem que Me seguem; mas quando eles sentem as 

areias do deserto queimando sob seus pés, eles têm medo de continuar seu caminho porque sentem que 

estão deixando para trás as riquezas que são deste mundo. Estes são apenas hipócritas, eles ainda não se 

tornaram discípulos. 

6 Não espere encontrar este caminho cheio de rosas, mas sim esperar que ele esteja cheio de 

espinhos. É o mesmo caminho que Jesus seguiu, é o que leva ao topo do Calvário. 

7 É a minha palavra que te aponta na direcção certa para que não tropeces. 

8 Este é o momento em que cada mente e cada alma receberá a minha luz. As denominações e 

doutrinas alcançarão total clareza, e vocês ficarão surpresos quando virem os passos para a 

espiritualização que seus semelhantes estão dando sem ter ouvido esta Palavra. 

9 Reza pela paz do mundo e reconhece que a minha misericórdia te salvou da guerra. 

10 Em verdade vos digo que, apesar da vossa admiração e amor pela minha palavra, vós não lhe 

destes o valor que ela tem. Mas as gerações de amanhã virão e se admirarão com reverência e 

admiração pelos livros que serão escritos. 

11 Vocês são aqueles que eu encontrei dormindo no seio de diferentes comunidades religiosas, e 

embora todos eles sejam caminhos que levam ao mesmo objetivo, eu queria mostrar-lhes mais uma vez 

o caminho mais curto. 

12 Sejam de uma só mente, filhos queridos, e vivam em paz. 

13 O momento está se aproximando cada vez mais, quando deixarei de dar-lhes minha instrução, 

esta bela lição que vocês receberam durante tanto tempo através da faculdade humana do intelecto. Era 

minha vontade que estivésseis preparados para que nada vos surpreendesse, para que os inimigos da 

minha Obra encontrassem nas minhas testemunhas a força invencível da fé, e teríeis a certeza absoluta 

de que não estais sozinhos, de que estou próximo de todos os meus filhos. 

14 Hoje uma força flui do seu ser que o impele a trabalhar. É a consciência que fala contigo dentro. 

15 No material, é o poder da lei que dita o seu comportamento. 

16 No espiritual, é a minha lei de amor universal, e se manifesta no ar que respiramos, nos mundos 

que nos rodeiam, e em toda a criação. 

17 Tudo vibra no ritmo desta lei. Quando os seres inferiores nascem, crescem e afundam de novo no 

ventre da natureza, isto acontece porque vivem dentro da lei sem o saberem. 

18 Mas por que o homem, embora dotado da luz do espírito, da consciência, da inteligência e da 

vontade, tantas vezes se desvia do caminho marcado pela Minha Lei? A razão é que, enquanto uns se 

esquecem do Pai, outros formam uma falsa idéia de Mim, limitando-Me a uma figura concebida pelo 

homem e esquecendo que sou essência e poder espiritual e que tudo está sujeito à Minha vontade. 
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Quando o homem, com boas intenções, tenta estudar a criação, na qual o poder de Deus é revelado, 

ele também observa a semente, e mergulha no mistério que ela contém. Ele a vê brotando da terra como 

uma planta, ele estuda as diferentes espécies, e embora suas características sejam diferentes, todas elas 

se alimentam do mesmo seio: a terra. 

19 A semente é um símbolo de vida, multiplicação, transformação e desenvolvimento. Mas se em 

uma coisa tão pequena você pode contemplar uma imagem do Criador ─, quanto mais é esse o caso 

quando você contempla o homem, o universo ou estuda a alma? 

20 Perceba que não há nenhuma forma particular na qual você possa imaginar o seu Deus. Eu estou 

em tudo, tanto na natureza espiritual e eterna como na material. Eu sou a vida, o espaço e a luz. Eu sou o 

remédio para todos os males que podem suceder ao homem. 

21 No espiritual há um antídoto para todo mal que atormenta a alma, assim como o homem 

encontra na Natureza, por meio da ciência, o remédio para os seus males físicos. Se reflectirdes, 

descobrireis que nos vários reinos se revela a perfeição infinita do Pai. 

A vossa imaginação e curiosidade, por vezes, vão para além do que diz respeito ao vosso mundo, e 

perguntamo-nos se há seres humanos noutros mundos e se eles têm uma vida e um desenvolvimento 

semelhantes aos que tendes na Terra. Estude e pratique meus ensinamentos, e quando chegar a hora, 

você conhecerá o segredo da vida das estrelas. Cabe ao homem rasgar esse véu pelos seus méritos. Ele 

tem a tarefa de continuar seu caminho de desenvolvimento, para que seus olhos possam finalmente 

contemplar o que corresponde à minha vontade, e ele possa iluminar a imaginação de seus semelhantes. 

Em verdade vos digo que não será possível ascender até que lá, sem sofrimento, caia. Deve-se ascender 

passo a passo. Caso contrário, o cérebro humano lutará e não será capaz de compreender nada. 

22 É por isso que permiti que o seu desenvolvimento prosseguisse lentamente no ritmo do seu 

desdobramento. 

23 Dos grandes conflitos o homem ganha a luz e faz novas descobertas para o progresso da 

humanidade. Mas o homem esquece que todo o seu progresso se deve a algo mais poderoso do que ele, 

e que em sua mente recebe a luz do Criador, que é a sabedoria. É gratificante ver você crescer em 

conhecimento, mas em verdade eu lhe digo: Você deve lutar mais pela alma do que pela matéria. Por 

isso, estou presentemente a dar-vos uma revelação que cria em vós uma verdadeira concepção das 

criaturas, tanto espirituais como humanas, e que, na sua simplicidade, contém o conhecimento que vos 

abrirá o caminho para uma vida melhor. 

24 Você não verá essa vida com os olhos do seu corpo terreno. Mas você pode anunciar estes 

ensinamentos para aquelas pessoas que vão experimentar o futuro aqui. 

25 Agora você só vê guerras e grita que é um castigo de Deus, embora eu tenha ensinado que Deus, 

que é Pai, não castiga os acontecimentos porque eles mesmos os causaram. 

26 O que causou a fúria das forças da natureza? Tudo isto tem sido causado pela falta de harmonia 

em que as pessoas vivem com a natureza que as rodeia. 

27 O ser humano deve finalmente reconhecer o desenvolvimento a que a sua alma está submetida 

para sentir o seu grau de progresso ou regressão e para procurar o curso de acção para alcançar o seu 

verdadeiro progresso. Ele deve compreender que não deve contentar-se em viver apenas para si mesmo, 

nem deve considerar apenas a vida terrena. 

28 Então ele voltará seu olhar em desejo para Minha Lei ─ o que tenho dado à humanidade desde 

Moisés, e perguntando desta forma, os homens chegarão ao conhecimento da Doutrina que vos revelei 

neste tempo, e entenderão que ela é todo-abrangente. 

29 Meus filhos, uni-vos. Espalhe este conhecimento que está a adquirir ao seu vizinho. Não se 

reúnam apenas nestas salas de reunião, saiam para o campo, para as montanhas, lá me farei conhecer 

entre vós. 

30 Você chama a esta idade a idade da luz. Mas eu digo-te: Assim o chamareis não só por causa das 

descobertas dos homens, mas porque a luz do Espírito Santo se derramou sobre cada órgão da mente, 

abrindo assim à humanidade o caminho que conduz a uma vida mais elevada, a vida espiritual. 
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31 A minha palavra deste tempo servirá para desenvolver a alma e o intelecto do homem de 

amanhã. Quão grande será a capacidade de compreensão e reconhecimento por parte daqueles que o 

compreendem. 

32 Para isto venho com a Minha palavra de luz para preparar as gerações vindouras e para vos dizer 

que também vós deveis preparar o caminho. 

33 Estudem este ensinamento, realizem-no e terão paz no coração, eloquência nos lábios e 

persuasão nas palavras. 

34 Amados discípulos do Mestre: Vinde a Mim. 

35 Vim até vós mais uma vez, respondi à vossa chamada, porque vejo o vosso desejo de vos 

preparardes. 

36 A humanidade fez uma tradição destes dias para lembrar aqueles que já não pertencem a este 

mundo. A imaginação humana tentou formar uma concepção do lugar onde esses seres estão e da vida 

que os rodeia. E, desejando que gozem da paz eterna, eles acreditam vê-los à direita do Pai e gozar da 

Sua graça. Eles estão longe da realidade. No entanto, vós a quem revelei tantas realidades dessa vida, 

embora reconheçais que entre os homens há concepções diferentes da vida espiritual, uni-vos em 

espírito a todos e ficai contentes por saber que todos sentem a vibração espiritual. 

37 Chegará o momento em que você será capaz de abrir diante dos seus semelhantes este livro que 

estou confiando a você no momento, para que você possa transmitir este conhecimento de coração a 

coração. 

38 O objetivo de cada alma é entrar na divindade após a sua purificação e perfeição. Por isso, eu 

brilho seu caminho com luz e dou força à sua alma para que você ascenda passo a passo. Dependendo do 

nível de desenvolvimento que você possui quando sair desta Terra, será o lar espiritual que você habita 

no além. Pois o universo foi criado como uma escada para a perfeição da alma. 

39 Quando terminares a tua tarefa aqui e não tiveres de voltar, a tua alma habitará noutro mundo 

de onde vigiará e trabalhará para a paz e o progresso da humanidade. 

40 Passo a passo entrarão no tesouro secreto, e quanto mais a alma tomar consciência de si mesma, 

maior inclinação para o bem sentirá, e isso a aproximará ainda mais da divindade. 

41 Os seres que vagam no espaço e lutam para alcançar a luz de um mundo superior são aqueles 

que retêm as infelicidades e impressões deixadas neles pelo corpo terreno e pela vida terrena. Eles estão 

divididos entre as duas forças que os atraem, a espiritual e a material, porque ainda sentem a inclinação 

e o amor pelas satisfações deste mundo. 

42 Volte-se para esses seres através da oração, pois a sua luz e força não são suficientes para 

quebrar as correntes que os prendem ao que deixaram para trás. Reze por eles. Mas para aqueles que 

venceram o mundo e a morte, não se preocupem. Eles pertencem a mundos completamente diferentes, 

e cada experiência que tiveram na jornada da vida, eles se transformam em luz para inspirar-vos a partir 

daí. Eles são seus defensores, seus anjos da guarda, aqueles que trabalham para o bem de todos. 

Lembra-te deles e ama-os. 

43 No espiritual há também vastas multidões de seres que não sabem para onde ir, nem o que 

pensar, nem o que fazer. Eles são aqueles que só recentemente deixaram este mundo e ainda não 

sentem o despertar de suas faculdades e poderes adormecidos. Reze por eles, pois a sua voz espiritual 

ressoará em suas almas e os despertará para que possam encontrar o caminho que Jesus já traçou para 

eles na Terra com as suas palavras e o seu sangue na cruz. 

44 Mas enquanto estes dias estão cheios de tristeza para o mundo porque chora a perda de entes 

queridos, para aquele que conhece a vida da alma não pode haver tristeza, mas pode haver alegria 

porque sabe que aqueles que passaram deste mundo alcançaram a libertação ao deixar o corpo e deram 

mais um passo em direção à paz que a perfeição dá. 

45 Eu vos digo: não tenhais pressa em entrar no mundo espiritual para dar os primeiros passos em 

direção à perfeição neste caminho. Você deve lutar por esta perfeição já no corpo, a partir desta terra. 
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Descobre na tua vida corporal, neste mundo e na vida que te rodeia, apesar de toda a amargura e traços 

do destino, oportunidades sem fim de adquirir mérito para o progresso da tua alma. 

46 O corpo terreno é apenas a vestimenta temporária da alma, que muda com a freqüência 

necessária para suas experiências, seu desenvolvimento ou suas tarefas de expiação. Quem ainda não 

compreende esta lei da justiça divina é ainda uma criança discípula. 

47 Vocês não seriam Espiritualistas se duvidassem da Lei da Reencarnação, pois este é um 

conhecimento fundamental que revelo novamente a muitos e confirmo àqueles que tinham uma indício 

ou intuição disso. Nesta lei está uma razão e uma justiça tão clara como a luz. 

48 Mas quem acredita neste ensinamento e quer explicá-lo, deve ensinar que o corpo é a concha ou 

a veste da alma, que este corpo contribui para o desdobramento da alma porque lhe fornece os meios 

necessários para se expressar e purificar a si mesmo. A luta interior da alma com o corpo, do bem contra 

o mal, dá oportunidade de adquirir mérito. Os sofrimentos da carne, os desejos não realizados são 

purificação para a alma, outra experiência que é amarga diante dela, mas que mais tarde se transformará 

em conhecimento. Não quero dizer-vos que, para se purificar, a dor é necessária. Quantos seres há no 

meu seio que o amor purificou sem ter experimentado a dor! 

49 Mas é destino do ser humano sofrer, escalar a montanha sob o peso da sua cruz até alcançar a 

sua salvação. No entanto, não desconsidereis o corpo pelo qual experimentais tanto sofrimento, mas 

amai-o, pois o poder de Deus também se reflecte nele, embora seja uma "criatura" fraca, pela qual sois, 

ainda assim, responsável. Proteja-o e guie-o até o dia em que eu determinar exigir de você uma conta. 

Quando eu te disser: "Ama o teu corpo", compreende o que te estou a dizer. Pois eu não quero 

despertar vaidade ou egoísmo em você. Mas ama também a tua alma, que é a parte nobre e alta do teu 

ser e parte do teu próprio Pai. Amo-o, por muito que possa ser manchado. Pois mesmo quando está 

rodeada de trevas, sempre carregará uma centelha da minha Divindade, que é o Espírito. E apesar de 

tudo, sempre haverá pureza nele a partir do momento em que eu habitar em cada um dos meus filhos. 

Mas se essa luz for desconsiderada, a alma, em seu recalcitrance, continuará sem progresso e retardará 

sua chegada ao seio de seu Criador. 

50 Embora as minhas palavras e as minhas obras pareçam contradizer-se, não há tal contradição 

nelas. Eu vos disse que Deus é pureza e perfeição, e que a vossa alma é semelhante à divindade. Mas, 

quando a alma cai, arrastada pelas inclinações da carne, na sua estagnação de desenvolvimento, duvida 

da sua semelhança com o Criador, considerando-se repulsiva ou impura, embora a graça e a presença do 

Pai não se separem dela. Só então é possível não sentir mais estes. 

51 Trabalha para o bem do futuro da tua alma. Porquê então temer a morte? Mas não deixe nada 

por reparar, para que mais tarde não tenha que limpar transgressões passadas, nem pagar dívidas. 

52 Não passará um dia em que não tenhas feito um bom trabalho, assim trabalharás pela tua alma. 

53 Não sejam fatalistas, confirmando-se na opinião de que seu destino é exatamente aquele que 

Deus colocou em seu caminho de vida, e se sofrem, é porque está tão escrito, e se desfrutam da vida, a 

razão é porque está igualmente escrito. 

Convenci-te que deves colher o que semeias. Mas escutem bem, pois às vezes vocês colherão a 

colheita imediatamente, e em outros casos entrarão numa nova existência terrena para colher e colher a 

sua semeadura. Pense cuidadosamente no que acabei de lhe dizer, e assim você removerá muitos 

julgamentos ruins sobre a minha justiça e muitos erros. 

54 Entenda-me e não deve haver dúvidas no seu coração. Perceba que eu devo ensinar a 

humanidade através da sua mediação. Mas se vocês se declararem incapazes de explicar tais profundos 

mistérios aos homens, eu proclamarei Minha Palavra pela vossa boca. Pois a falta de jeito dos vossos 

lábios não deve esconder a grandeza do Meu Trabalho. 

55 A alma que aprende a compreender o caminho que deve seguir não se desviará mais dele. Pode 

sair deste mundo e entrar noutros mundos, mas fá-lo-á sem nunca se desviar do caminho que lhe é 

indicado pela consciência. A alma despreparada encontra perigos, tanto neste mundo como em qualquer 

outro. Faltar-lhe-á o conhecimento que é leve, não poderá ascender, e então sua confusão fará sentir sua 
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influência nociva mesmo nos homens. Ao contrário daqueles que têm sido capazes de subir as alturas do 

espiritual e que, através da sua própria elevação, se tornam mestres do espaço e fazem sentir a sua 

influência saudável nos seus irmãos e irmãs. 

56 Tomai estes últimos como vosso modelo, esforçando-vos por aquele mundo onde a perfeição é o 

ideal, para amar e conhecer melhor o Eterno de Quem vindes e de Quem nunca partireis. 

57 A minha graça irradia para todas as almas. Mas enquanto alguns a recebem, outros a rejeitam. 

Quem tiver sede de amor, beba de Mim, que é uma corrente inesgotável que sacia esta sede. 

58 Quem tiver falhado fixará o seu olhar em Mim, para que possa contemplar o raio da Minha luz e 

ser guiado por ela. Quem se sentir nu, que se cubra com o manto do Meu perdão e da Minha 

misericórdia. Que aquele que tem dúvidas treine sua compreensão, pois eu sou Sabedoria e dela eu lhe 

revelarei. Que o aflito se aproxime de Mim onde possa encontrar tudo, e quando tiver bebido do cálice 

deste amor, a fé se acenderá nele. 

59 Ore pelo mundo daqueles que sofrem, e você fará com que aqueles que estão condenados na 

aparência recebam. 

60 Eu sou "a Palavra", eu sou a Palavra, escutem-Me. 

61 No fundo do vosso coração, fazem-me mil perguntas. Tu dizes: "Senhor, não obedecemos às tuas 

ordens? Será que não fizemos o bem à humanidade? Em vez de entendê-lo, será que não erramos, e será 

que possivelmente faremos os outros errarem?" 

62 Não, meus filhos, estou entre vós para vos corrigir e evitar que cometam erros com os meus 

ensinamentos. Quando você for forte, você não terá mais dúvidas. 

63 Espiritualmente vocês não são mais crianças pequenas, pois esta não é a primeira vez, nem a 

primeira idade que viveram na Terra. A luz do Sexto Selo que vos ilumina neste momento não é a única 

que iluminou a vossa existência. Sois almas evoluídas, evoluídas no longo caminho da evolução para a 

perfeição. Portanto, não se preocupem, mas sintam alegria porque o Senhor está entre vós. Pois isto é 

um sinal de que você pode entendê-lo e obedecê-lo. 

64 Na Primeira Era, o povo de Israel foi preso no Egito, onde reinavam a idolatria e o paganismo. 

Permiti que o meu povo vivesse e se multiplicasse no seio daqueles pagãos, a fim de lhes dar provas da 

minha existência e poder através de um povo que acreditava no Deus invisível de Abraão, Isaac e Jacó. 

65 Quando os sofrimentos e amarguras da escravidão chegaram ao seu clímax, fiz sair do seio dos 

israelitas um homem ungido com a Minha graça, em quem resplandeceu a Minha inspiração, e a quem 

ordenei e lhe falei da seguinte maneira: "Vai ao teu povo e salva-o, eles são oprimidos por correntes, 

humilhações e dificuldades. Liberte-os do jugo do Faraó, liberte-os e conduza-os pelo deserto, 

escolhendo o caminho que leva a Canaã. Porque eu farei com que, quando este povo chegar à terra, 

prometo-vos, ali se dediquem a um culto digno da minha divindade". Este homem era Moisés. 

66 Como é que Moisés salvou um povo das garras do Faraó? Ele pôs armas nas mãos do seu povo? 

Não, a sua arma era a fé no seu Deus Todo-Poderoso. 

67 Quando aquele Faraó desafiou os desejos de Moisés, que eram as Minhas ordens, provei ao 

pagão que, por maior que fosse a sua rebeldia e incredulidade, o Meu julgamento e poder eram maiores. 

Dez vezes ele desobedeceu à Minha voz, e dez vezes eu bati no egípcio com grandes pragas que 

finalmente amoleceram o pescoço e curvaram o coração duro do tirano. 

68 Moisés pôs seu povo a caminho, fez o caminho deles para o deserto e os levou para o sopé do 

Monte Sinai, onde ele sabia que teria um encontro com seu Senhor. Enquanto o povo esperava o retorno 

de Moisés, este último, levantado em oração ao Altíssimo, recebeu de Jeová as tábuas da Lei que 

determinariam o destino da humanidade. O servo obediente recebeu em seu espírito aquela revelação 

divina e também estava preparado para legislar sobre todos os assuntos e todas as ações na própria vida 

humana. 

Depois de sofrer e lutar no deserto durante muito tempo, o povo chegou ao destino do seu destino: a 

"Terra Prometida". Ali o povo construiu suas casas, cultivou seus campos e jardins, fundou suas famílias e 

adorou de coração puro. Do cumprimento dos seus deveres para com o mundo e da observância das leis 
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do espírito, eles criaram um culto a Deus para oferecer a Ele que lhes tinha dado tantas provas do Seu 

amor e misericórdia. 

Mas a adoração espiritual ainda estava longe da perfeição. As oferendas e doações eram materiais, 

seus sacrifícios consistiam do sangue de criaturas inocentes. Mesmo dentro da vida humana não tinha 

conseguido proceder com grande moralidade e justiça. Prevaleceu a lei de Talon, que dizia: "Olho por 

olho, e dente por dente". E nos casos em que uma mulher foi apanhada em adultério, havia uma lei que a 

condenava a ser apedrejada até à morte pelo povo fora da cidade. 

69 Porque é que o Pai permitiu tudo isto naquela altura? Porque as pessoas estavam dando os 

primeiros passos espirituais naquela época. 

70 O tempo passou. Eu recebi as primícias dos vossos campos, os primeiros frutos das vossas 

colheitas e o sangue dos vossos sacrifícios inocentes que Me oferecestes no altar. 

71 A tradição desse povo estava profundamente enraizada. Mas quem lhes teria dito que tudo isto 

tinha de mudar, que aquelas leis e aquelas formas de culto tinham de ser transformadas? Não foi 

Moisés, nem os profetas, que tiveram essas formas e costumes transformados. Moisés só começou o 

caminho, os profetas só pregavam. Foi o Messias prometido, o Divino Mestre, que vos despertou do 

vosso sono, que, sem desobedecer a um só dos mandamentos da Lei que Moisés recebeu, afastou 

tradições e formas de culto que já não eram apropriadas para aquela época, e inaugurou uma nova era 

de luz e sabedoria que iria transformar a vida da humanidade. 

72 Eu não reformei a lei, mas apenas a prática que derivava dela. 

73 A infância daquele povo no espiritual tinha passado e eles entraram na vida adulta. Depois dei-te 

comida desconhecida para comer, e rasguei o véu da tua ignorância. Toda a minha palavra foi uma lei 

resumida numa frase: 

"Amem-se uns aos outros." 

74 Mas eu anunciei-vos e prometi-vos o meu regresso como o Espírito Santo. Pois naquele tempo eu 

não vos contei tudo, e daquilo que vos revelei, não podíeis compreender e interpretar tudo, e por isso 

era necessário que o Espírito da Verdade viesse até vós para vos revelar tudo. 

75 Em 1866, pela primeira vez, a minha voz foi ouvida através da mente humana, e um novo tempo 

amanheceu para a humanidade: a terceira idade. 

76 Desde a sua infância espiritual, a alma humana entra na sua juventude. Passará algum tempo 

antes de atingir a plena maturidade e os seus frutos estarem perfeitos. 

77 O ensinamento de Cristo era espiritual, mas o homem rodeou-o de ritos e formas para trazê-lo ao 

alcance das almas com pouca elevação. 

78 Entrastes no tempo do espírito, das grandes revelações, em que a materialização, o engano e a 

imperfeição desaparecerão de todo culto, em que cada homem, por meio do seu espírito, reconhecerá o 

seu Deus, que é todo espírito. Desta forma, ele descobrirá a forma da comunhão perfeita. 

79 Desde o dia em que me manifestei pela primeira vez nesta forma, tentastes compreender a 

grandeza desta obra, mas ainda assim não reconheceis a sua profundidade, nem a sua finalidade. 

80 Quem poderia afirmar tê-lo entendido, ou tê-lo realizado plenamente? Ninguém! Você ainda está 

longe de alcançar a perfeição. 

81 A minha lei, o meu trabalho é a escada de Jacob, na qual você vai subir passo a passo, passo a 

passo. E quanto mais alto fores, mais perto verás o teu Pai. 

82 Quando começar o ano de 1948, o primeiro dos últimos três anos em que estarei entre vós 

através da minha Palavra, é minha vontade que vos proponhais corajosamente e actueis como o Mestre 

vos ensinou, para que no final, no dia da minha partida, quando desejardes oferecer uma homenagem 

edificante e amorosa ao Mestre que vos ensinou durante tanto tempo, essa homenagem seja digna do 

vosso Senhor. 

83 Em vista de tal preparação, enviarei um chamado ao mundo, porque sei que então poderás 

testemunhar com palavras e obras que eu estive contigo e me fiz conhecer e falar contigo. 
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84 Não estás a par das armadilhas? Não vês nos teus arredores as faixas escuras que 

momentaneamente te impedem de ver a luz da lâmpada que te ilumina, que é a do Sexto Selo? 

85 Não violar as leis do homem. Curar os doentes através da Palavra, através da oração e através do 

fluido. Que uma nova etapa de boas obras e de espiritualização amanheça sobre vós. Os cientistas não 

poderão gozar de ti, a justiça humana não te condenará, e as igrejas terão que admitir que tens 

autoridade espiritual. 

86 Você introduziu símbolos em seus atos de adoração. Mas deles vos separareis, porque esta forma 

de culto pertence ao passado, e o culto do presente e do futuro é o diálogo do espírito com o espírito. 

87 A hora da minha partida do meu regresso entre os homens está a aproximar-se. Embora tenha 

ocorrido em silêncio, mais tarde ecoará até as fronteiras da terra, e então, quando o mundo tiver ficado 

curioso, procurará os lugares onde a palavra divina foi ouvida, os "mensageiros" que a transmitiram, e os 

escritos que foram preservados. 

Mas quando as pessoas vierem, como é que as vais receber? Não se apresentem então divididos, nem 

mostrem que reina a discórdia entre vós. Não apresente a visão de uma família briguenta, de um 

casamento sem amor, ou de algum filho desrespeitoso e desobediente. Não dê motivos para 

desapontamento por causa da sua falta de cumprimento dos seus deveres espirituais e materiais. O que 

passaria pela mente deles se eles vos encontrassem sem elevação espiritual, embora vocês se chamem 

espiritualistas? O que pensariam eles se te encontrassem caído em fanatismo ou idolatria? 

88 Saibam, pessoas, que o tempo está próximo quando falsos profetas, falsos cristos, novas igrejas, 

novos adoradores surgem. 

Portanto, observa e reza. 

89 Obedeçam a todas as ordens do Pai, percebam que o Seu julgamento está muito próximo de 

vocês. Isto não é uma ameaça nem uma condenação, é apenas uma dica. Lembre-se que o meu 

julgamento é perfeito e amoroso. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 196  
1 Aqui está o Pai que vem revelar-se ao povo que invocou o nome do seu Deus em todos os 

momentos e diz que o ama. Estou a ver que estás a chorar. Muitas lágrimas fluem pelas tuas bochechas, 

mas não por amor à minha divindade, mas por dor, porque a tua vida está cheia de amargura. Não é uma 

cruz que você carrega, é um fardo pesado que você não pode mais suportar. A razão é que vocês 

esqueceram o ensinamento, fecharam o livro e se distanciaram dos mandamentos que ele contém. 

2 Ó gente que ouve esta palavra! Não só as nações foram divididas, como também há divisão entre 

vocês. Você esqueceu que em 1931, antes da arca do novo pacto, você prometeu união e obediência? 

Puseste os teus decretos e a tua vontade acima dos meus. Mas destruirei as vossas tradições e leis 

imperfeitas para que o meu trabalho seja reconhecido e a minha lei cumprida. Eu afligirei o egoísmo, a 

arrogância e toda semente má com o meu julgamento. Os "senhores" desaparecerão deste povo e 

somente os discípulos, os servos, permanecerão. Para aquele que quer elevar-se acima do seu povo e 

oprimi-lo, seria melhor ser tirado da terra. 

3 O ano de 1947 está chegando ao fim, e em seu último dia é necessário que você faça uma 

resolução firme para cumprir sua tarefa, para que não seja o meu julgamento que o faça ver o caminho. 

4 Você não quer que este ensinamento venha à luz e que a humanidade o conheça? Em verdade 

vos digo que há aqueles que, em vez de facilitarem o conhecimento da Minha Doutrina, se ocuparam em 

parar os Meus passos pelo caminho. Eu toco o coração dos homens para que eles conheçam esta 

revelação, para que recebam o mesmo puramente que eu vos dei e vos confiei a vós. 

5 Se alguém não concordar em possuir um ramo da árvore, devolva-mo. É melhor eu recuperá-la 

do que tu a deixares crescer torta. O Pai lhes diz isso porque vejo comunidades que fecharam suas portas 

de caridade, e os necessitados estão soluçando lá fora, e eu vejo os mortos. 

6 Servos do Meu Trabalho, escutai os Meus preceitos e obedecei-os, pois os homens não vos 

deterão os passos. Ninguém pode impedir a realização deste plano divino, do qual vos confiei uma parte, 

se apresentardes esta Obra livre de todo o segredo, que podeis realizar nestes três últimos anos da 

minha manifestação. Em 1950, virão pessoas com pescoços "inflexíveis" que, vencidas pela grandeza da 

Minha manifestação e pela pureza dos vossos atos de adoração, cairão diante do seu Senhor. 

O período é curto, mas é suficiente para remover a materialização, o fanatismo e todas as 

imperfeições que afligem o vosso culto a Deus. Os meus ensinamentos são espirituais, é por isso que 

vocês se chamam espiritualistas. Mas você já pensou e estudou o que isso significa? Parece-lhe correcto 

pregar o espiritualismo com palavras, mas pregar o oposto nas suas obras? 

7 Quão grande e puro vais ver o Meu trabalho quando usares esta luz que te mando! 

8 Depende daqueles que presidem cada comunidade se as pessoas se levantam espiritualmente e 

obedecem aos meus preceitos. Mesmo que as minhas penas de ouro não tomassem nota, deixo as 

minhas palavras com letras indeléveis no espírito deste povo. Mas, uma vez que estejais em um nível 

maior de espiritualização, vossos olhos ficarão maravilhados quando virem os milagres que eu farei entre 

vós. Não sofrereis então por causa da separação da Minha Palavra, porque sentireis a Minha Presença 

próxima. Por causa da ausência do portador de voz para Me ouvir, seus dons espirituais se desenvolverão 

mais, dando-lhe grande alegria e fé, porque Você terá a Mim como seu ajudante na inspiração, visão 

espiritual, sonhos proféticos, intuição. Você se refrescará ouvindo sua própria palavra e vendo seus 

doentes se recuperarem. 

9 O mundo espiritual, que tem cada vez mais luz e poder cada vez maior, será o bom protetor e o 

fiel guardião do povo, para que todos em meus campos possam cumprir sua tarefa e trabalhar. Eu vejo 

apenas almas, sem fazer distinção entre aqueles que estão no corpo e aqueles que estão livres dele. 

10 Esta é a luz do Sexto Selo, que foi lançado neste tempo através da minha misericórdia. Já naquela 

época eu vos enviei Jesus, Meu Divino Filho, o único que obedeceu aos Meus mandamentos na Terra e 

cumpriu a Vontade de Seu Pai. Mas eu O enviei para que Ele fizesse dos homens Seus discípulos, e eles, 
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seguindo o Mestre, glorificariam o Pai. Eu mandei-O e Ele deu-te vida. Mas como é que o devolveste a 

mim? Hoje venho até vós de novo, não como homem, mas como o Espírito de Consolação. 

11 Use minha amorosa ajuda e desperte totalmente para a luz, para que seu coração possa se tornar 

sensível. Que a tua alma leve uma vida de rendição e obediência e se torne minha discípula. Acreditem 

nesta Palavra que lhes estou presentemente a dar através dos portadores da voz e trabalhem sobre 

vocês mesmos para que sintam a sua essência e interiorizem a sua verdade. 

12 Os bocais que eu tenho usado para trazer a Minha Palavra para vocês não são realmente 

perfeitos. Mas eles foram escolhidos por Mim para cumprir os Meus conselhos e assim cumprir a Minha 

promessa de voltar para vós. Mas as manifestações que presenciais hoje cessarão em 1950 para dar 

lugar a uma revelação mais elevada, mais pura e mais espiritual, que será o diálogo de espírito a espírito, 

onde a criança poderá falar com seu Pai Celestial sem a mediação de homens ou espíritos, e receber Sua 

inspiração sem qualquer limitação. 

13 Por enquanto, contentem-se em Me ouvir nesta forma, desde que se preparem para poder entrar 

no novo tempo. Entendam a minha palavra e saibam o seu significado. Que a alma se levante para que 

possa alcançar-Me e beber da fonte até saciar a sua sede. 

14 Não pare para julgar o portador de voz que eu uso, nem tente entender porque ele foi escolhido. 

Só eu conheço sua origem e seu destino nesta difícil missão, que para uns é a realização de um ideal 

elevado, e para outros é um ato de expiação e uma prova muito grande. 

15 Podem todos vir para Me servir e aproveitar ao máximo o tempo que vos concedi. A tua tarefa é 

afastar o mal, preparar o caminho para aqueles que virão depois de ti, e lançar as bases de uma 

humanidade que sabe amar-Me e tornar-se um comigo. 

16 Em todos os momentos eu tenho dado oportunidades de trabalhar para que você possa dar mais 

um passo no seu caminho de evolução. Dei-vos as instruções e os meios para ascenderdes, para que vos 

aproximeis de Mim. Mas quantos, tendo chegado ao fim do caminho da vida e regressado ao "vale 

espiritual", reviram as suas vidas e encontraram-nas vazias, sem mérito. Então eles me pediram outra 

oportunidade para devolver à sua alma a dignidade e a graça de que a privaram, e assim me ofereceram 

um melhor cumprimento da missão. Eu lhes concedi o presente solicitado e eles retornaram à Terra. 

17 Eu dotei a alma de inteligência e vontade para que ela possa escolher o caminho certo e saiba 

como se afastar das armadilhas e perigos que a esperam a cada momento. Tenho permitido que o bem e 

o mal existam para que o homem, por amor a Mim e respeito a si mesmo, possa vencer o mal e manter-

se afastado dele. Se houvesse apenas um caminho, e você cumprisse sua missão inconscientemente, 

levado pelo poder das leis da natureza, como fazem as estrelas, as forças da natureza, ou os seres 

inferiores, você não teria nenhum mérito em percorrer o caminho da virtude. Não haveria nenhuma luta, 

nenhum esforço, nem experiência na sua alma. Mas tracei um caminho de desenvolvimento e coloquei-

vos no início do mesmo, para que subissem pelos vossos próprios esforços, para que todos conhecessem 

este caminho, que é o único pelo qual se pode chegar até Mim. 

18 Trazei os meus ensinamentos e não ajais contrariamente ao vosso dever, nem como os maus 

discípulos. Uma vez que vocês têm habilidades e dons de graça dentro de vocês, com os quais podem 

guiar seus semelhantes e aliviá-los de muitos males que os afetam hoje, não os escondam deles. Deixa a 

tua alma falar com a experiência que ela alcançou. Desta forma, dentro deste grande trabalho, você 

construirá o que vem até você. 

19 Então resgatarás as ovelhas que se desviaram e ajudarás o Pastor, que sou eu, a reunir o seu 

número completo no curral de ovelhas. Deste modo, adquirireis os méritos que vos pedi, para que 

possais alcançar a ascensão da vossa alma. 

20 Neste dia, desde o primeiro amanhecer, muitas almas se levantam em oração por aqueles a 

quem chamam "seus mortos". Digo-lhe que é muito bom que se lembre deles, que tenha para eles um 

pensamento de gratidão, de amor, de admiração. Mas o que não é bom é que você chora por eles como 

se fossem bens que você perdeu, e também que você pensa que eles estão mortos. Pois se pudesses vê-

los naqueles momentos em que os teus olhos derramavam lágrimas por causa deles e o teu peito 



U 196 

138 

suspirava por causa daqueles que faleceram, ficarias espantado com a luz que os ilumina e com a vida 

que os anima. Então você exclamaria: "Em verdade, são eles que vivem, e nós somos os mortos." 

21 Você não está realmente vivendo uma ilusão quando derrama lágrimas em face de um corpo sem 

vida, esquecendo que a alma está viva, vibrando e pulsando? 

22 Também devo dizer-vos que se, em vez de consagrar um dia aos que entraram na vida espiritual 

segundo esta tradição, estivésseis sempre unidos a eles pelo laço da oração, o seu ser invisível mas real e 

a sua influência benéfica na vossa vida seriam sentidos por vós ao longo da vossa existência ─ nas vossas 

lutas, nas vossas provações, e também nos vossos doces momentos. E esses seres, por sua vez, teriam a 

oportunidade de ajudar nas vossas nobres obras e empreendimentos, onde alcançariam mais luz. 

23 Uma vez eu disse: "Deixem os "mortos" enterrar os seus mortos". Se você estudar minhas 

palavras com atenção e com amor, você vai perceber o quanto eu tinha quando lhe disse isso. 

24 Vejo que todos vocês carregam em seus corações e em sua memória pictórica a última imagem, a 

visão física dos seus entes queridos. Aqueles que morreram na infância, lembram-se de vocês quando 

crianças. Aquele que deixou esta vida apenas numa idade madura, lembra-se como um homem velho. É 

o mesmo com aquele que desistiu de um corpo consumido pela dor ou que faleceu durante uma 

dolorosa agonia. Ele permanece para sempre na sua memória. Mas é necessário que você reflita sobre a 

diferença que existe entre o que é corpo e o que é alma, para que você possa chegar à conclusão de que 

onde o homem morre, a alma nasce para uma nova vida, e onde alguns olhos se aproximam da luz do 

mundo, outros se abrem para a luz divina que ilumina a vida eterna da alma. 

25 Uma vez eu lhe disse que o homem é idólatra por inclinação, e por este culto por seus "mortos" 

ele dá provas tangíveis de sua idolatria. Mas os meus ensinamentos apareceram nas vossas vidas como 

uma aurora de infinita beleza e dissiparam as sombras de uma longa noite de ignorância, na qual os 

homens sempre viveram sem restrições. Mas essa luz, que se eleva como uma estrela divina ao infinito, 

irá irradiar as suas mais belas centelhas de luz sobre a vossa alma, num treino que vos levará, com passo 

certo, ao ponto de vos tornardes participantes dessa vida na qual todos vós entrareis, finalmente, 

através da vossa evolução ascendente. 

26 Não estarás mais entre aqueles que choram amargamente por aqueles que faleceram para viver 

num mundo melhor de vida, nem estarás entre aqueles que, como seres espirituais, derramam lágrimas 

por causa daqueles que deixaram para trás, ou porque deixaram aquele corpo que os serviu como uma 

concha toda a vida. 

27 Há seres que sofrem e temem quando contemplam a decadência do corpo que tanto amaram. 

Mas tu estarás entre aqueles que, quando virem que o fim de uma tarefa realizada por aquele corpo 

humano chegou, cantarão um cântico de agradecimento ao Criador. 

28 Hoje eu vos perdoo todas as vossas transgressões e ao mesmo tempo vos mostro uma página do 

Livro Divino da Vida através de cujos ensinamentos podeis iluminar a vossa alma e a vossa mente para 

que possais fazer obras dignas d'Aquele que os ensinou a vós. 

29 Agora você está assumindo uma grande responsabilidade para com a humanidade, e quanto mais 

ensinamentos você recebe de Mim, maior esta responsabilidade se torna. Pois vocês são as pessoas que 

devem falar para o mundo da espiritualização. Implantado em vós, deixarei entre a humanidade a forma 

perfeita de comungar comigo, sem ritos idólatras e atos de adoração, simplesmente de espírito para 

espírito. 

30 Esta semente abençoada que está agora em seus corações será o pão que você deve 

compartilhar com seus semelhantes, e será também a herança espiritual que você legará a seus filhos. 

31 Quando eu vos disse: "Amai-vos uns aos outros" ─ não penseis que se tratava apenas de respeito 

pelo vosso próximo, mas também do respeito de um mundo para outro. Mas hoje eu digo-vos: Quando 

você pensa naqueles que se foram, não os sinta distantes de você, nem os imagine insensíveis. Ama-os e 

não te lembras deles como mortos, lembra-os apenas como vivos. Pois eles vivem na eternidade e estão 

à sua volta. 
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32 Em verdade vos digo que sois o povo de Israel que passou por várias etapas e chegou a este 

tempo sem poder afirmar que cumpriu a missão que lhe foi confiada desde os primeiros tempos. Não se 

espiritualizou, pois ainda ouço as suas lamentações quando vê os seus entes queridos falecerem, a quem 

confunde com os "mortos". 

33 Por isso eu vos dou luz, habitantes desta terra, porque tendes mais necessidade dela do que 

aqueles que passaram para o além, porque sois os mortos enquanto eles vivem na eternidade. 

34 Esses seres foram concedidos por Mim para se aproximarem de vós no momento da vossa 

devoção. Mas digo-vos que não vos deveis lembrar mais deles na forma humana que eles tinham, porque 

agora são espíritos de luz. 

35 Não vos apegueis meramente às tradições do mundo, derramando a graça que se derrama sobre 

vós neste tempo. Lembre-se, enquanto você está perdendo tempo aqui, as almas estão avançando no 

além. 

36 Domine o corpo para que você possa usar esta oportunidade de libertação espiritual e elevação. 

Porque eu terei que chamá-lo para o espiritual e então terá que cumprir a lei do desenvolvimento e a 

alma testemunhará como o corpo se decompõe dentro da Terra. 

37 Se não queres chegar ao limiar da eternidade rodeado de confusão, luta pelo teu progresso, 

ganha mérito no mundo aproximando pessoas distantes da minha Obra, orando e trabalhando pela paz 

das nações, espalhando misericórdia e amor entre os teus semelhantes. 

38 Ainda há aquele que me diz: "Senhor, se Tu és o Deus Todo-Poderoso, dá-me uma prova do Teu 

poder". Mas eu digo-te: Quão imaturo sois quando falais assim com Aquele que, pela Sua mera vontade, 

faria a Terra se desintegrar. 

39 Eu me faço sentir na alma, que é o que deve vir a Mim e que pode reconhecer a Minha essência. 

O teu corpo é matéria que eu perdoo as suas fraquezas. 

40 Purificai-vos, ó povo, para que harmonizeis a vossa alma com o seu corpo, e assim vos elevareis a 

Mim através dos vossos próprios méritos. Que as pessoas Me procurem em várias igrejas e seitas, não as 

condenem, pois vocês também ainda não podem realizar obras perfeitas. 

41 Que os idólatras, descendentes e imitadores de Aarão, moldadores de deuses, continuem a 

adorar as suas várias deidades em ídolos e imagens. Agora vão acordar do seu sono profundo. 

42 É vosso dever semear as sementes da espiritualização, fazendo com que os homens vejam que a 

adoração interior de Deus é a mais agradável para o Pai. Desta forma, as pessoas sentirão a presença do 

espiritual e do divino sem exigir ver para crer. Assim como vocês sentiram nestes momentos a presença 

daqueles seres espirituais que vocês lembram com amor e gratidão, e que se aproximaram de vocês 

como uma fragrância, ou como um aliciamento convidando vocês a seguir o caminho que eles colocaram 

diante de vocês. Esses seres aproximam-se das pessoas sem ainda sentir o desejo das vaidades deste 

mundo, e apenas com o propósito de despertar nas almas o desejo de alcançar aquela vida que vos 

espera. 

43 Aqueles que derramam lágrimas pela perda de seus entes queridos são os "mortos" que choram 

seus mortos, são aqueles que se materializam em sua ignorância, que não compreendem o sentido da 

vida, e que, embora afirmem acreditar na imortalidade da alma, provam por seu pranto e luto que não 

têm nenhum vestígio de fé. Pois choram por "pessoas mortas" que estão de fato vivas, só porque não as 

vêem, ou porque o seu corpo desapareceu. 

44 Permanecei em paz, segundo o mandamento de Cristo, que vos diz mais uma vez: "Amai-vos uns 

aos outros". 

45 Vinde a Mim e sede fortalecidos, ressuscitados para a vida da graça. Tornem-se Meus discípulos, 

embaixadores da Boa Nova. O mundo anseia por Minha Presença e eu farei Minha Palavra alcançá-la 

através de sua transmissão. Há aqueles que Me esperam há muito tempo, aqueles que sentiram que 

chegou a hora da Minha Presença no mundo para guiar as almas para o caminho do progresso e da 

espiritualização. 
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Mas antes de eu vos enviar, vocês têm de se purificar e treinar. Quando o sofrimento te pesar e te 

sentires cansado, lembra-te que eu sou o teu apoio e te ajudo a carregar a cruz para que não desmaies 

sob o seu peso. Se rezarem e se dedicarem ao cumprimento da vossa tarefa, não haverá nenhuma prova 

e nenhum obstáculo para vos enfraquecer. Vais seguir o teu caminho com um sorriso nos teus lábios e 

esperança no teu coração. Você não temerá o futuro, e qualquer mau julgamento ou intenção contra 

você será anulado. Não Me negue, mesmo que você seja muito testado. Pois não sabeis se é da Minha 

vontade conceder-vos um milagre no auge da prova para testemunhar que sois Meus discípulos. 

46 Ouve e compreende a minha parábola: 

47 No desejo de misericórdia, uma multidão de pessoas famintas, doentes e nuas se aproximou de 

uma casa.  

Os comissários de bordo da casa prepararam-no incessantemente para entreter os transeuntes à sua 

mesa. 

O proprietário, dono e senhor daquelas terras veio presidir à festa. 

O tempo passou e os necessitados sempre encontraram comida e abrigo na casa. 

48 Um dia aquele cavalheiro viu que a água na mesa estava turva, que a comida não era saudável e 

saborosa, e que as toalhas de mesa estavam manchadas. 

Então ele chamou os encarregados de preparar a mesa e disse-lhes: "Viram os panos de linho e provaram 

a comida e beberam a água?" "Sim, Senhor", responderam eles. 

"Então, antes de dares comida a estes famintos, deixa os teus filhos comerem primeiro, e se acharem 

a comida boa, dá-a a estes convidados." 

As crianças tiraram do pão, da fruta e do que estava sobre a mesa; mas o sabor era nojento, e havia 

descontentamento e rebelião contra ele, e eles reclamavam veementemente. 

Então o latifundiário disse àqueles que ainda esperavam: "Venham para debaixo de uma árvore, pois 

eu lhes oferecerei os frutos do meu jardim e comida saborosa". 

Mas para os criados ele disse o seguinte: "Limpa a mancha, tira o mau gosto dos lábios daqueles que 

desapontaste. Não tenho prazer em vós, porque vos cobrei para receberdes todos os que têm fome e 

sede, para lhes oferecerdes a melhor comida e água pura, e vós não obedecestes. O teu trabalho não me 

agrada." 

O próprio senhor daquelas terras preparou o banquete: O pão era rico, a fruta saudável e madura, a 

água fresca e refrescante. Então ele convidou aqueles que estavam esperando ─ mendigos, os doentes e 

os leprosos ─ e todos eles festejaram, e sua alegria foi grande. Logo eles estavam saudáveis e livres de 

sofrimento, e decidiram ficar na propriedade. 

Eles começaram a cultivar os campos, tornaram-se trabalhadores do campo, mas eram fracos e não 

sabiam como seguir as instruções daquele Senhor. Eles misturaram diferentes tipos de sementes e a 

cultura degenerou, o trigo foi sufocado com ervas daninhas. 

Quando chegou a hora da colheita, o senhor do casarão veio e disse-lhes: "O que estão fazendo, 

quando só vos dei a direção da casa para receber os hóspedes? A semente que você semeou não é boa, 

outras são para lavrar os campos. Vai e limpa a terra de cardos e ervas daninhas e depois volta a gerir a 

casa. O poço está seco, o pão não se fortalece, e o fruto é amargo. Faz àqueles que passam como eu fiz 

contigo. Quando tiveres alimentado e curado aqueles que se voltam para ti, quando tiveres removido a 

dor do teu próximo, então eu te darei descanso na minha casa". 

(fim da parábola) 

50. Meu Espírito Divino lhes dá esta Palavra para guiá-los no caminho da vida e para adverti-los dos 

perigos que os esperam. 

51. Você vive na Terceira Vez, o tempo da espiritualização. 

52. Eu dou paz, fé e esperança ao seu coração e é minha vontade divina que você receba esta 

mensagem em seu coração. 
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53. Tragam as vossas tristezas perante o Senhor. Ele criou-te e para Ele deves regressar. 

54. É hora de estudar a palavra do Mestre, também é hora de se unirem em uma só mente para que 

possam permanecer unidos a esse amor sublime. 

55. Cada um de vocês tem uma missão que ainda não cumpriu. 

56. Não te afastes do ensinamento, recebe-o com amor, para que amanhã não caias no erro ─ aquele 

erro que impediria o progresso da tua alma e te levaria a afundar nas águas lamacentas da aberração. 

57. Minha verdade se revela mais claramente quando o vejo preparado. Mas você ainda é ignorante, 

aqueles que ainda não me entenderam. Mas também lhe digo isto: Vocês são aqueles que estão mais 

próximos do Pai porque estão no caminho da espiritualização, um caminho que não tem fim. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 197  
1 O amor do Mestre está espalhado entre os seus discípulos, entre os seus filhos. Quanto a Deus, 

vós sois meus filhos; quanto ao Mestre, sois meus discípulos. 

2 Povo amado: Este Deus Criador, vosso Pai, vos legou uma alma forte e defensável, cuja espada é 

a bondade, e que deve lutar até que tenha expulsado o mal que se gerou na alma e alimentado o coração 

do homem. No entanto, a vós também foi dada sabedoria para que o homem se liberte das trevas da 

ignorância. 

3 Depois da minha partida na Segunda Era, o meu discípulo João, em seus arrebates, viu a época 

em que você vive atualmente ─ os perigos em que a humanidade se encontraria enredada, as 

calamidades que abalariam o mundo, as lutas e lutas dos homens e a paz que viria depois de tudo isso. 

Também lhe foi revelada a maneira pela qual essa revelação ou profecia seria preservada por escrito, 

para que fosse conhecida em toda a terra. 

4 Quero que meus novos discípulos saibam o significado dessas revelações e a essência da Palavra 

que estou lhes dando atualmente, pois assim vocês entenderão o que é o espiritualismo e serão capazes 

de permanecer firmes na luta. 

5 O ensinamento sou eu mesmo, portanto não deve ser contaminado. É pureza e sinceridade e não 

deve ser contaminada. Nem o teu Senhor está contaminado pela pecaminosidade do homem quando ele 

desce até ti e se faz conhecido através do portador de voz, ao contrário, ele o purifica. Pois a verdade é: 

embora os porta-vozes através dos quais vos falo mostrem apenas uma certa inclinação para o bem, eles 

ascendem espiritualmente ao Infinito para receberem o toque da Divindade. Assim, eles recebem 

inspiração, revelação e conhecimento divino. Também é verdade que eles ainda são muito imaturos e 

carecem de preparação. 

6 Mas eu sou o Espírito de amor e não busco apenas o diálogo com os justos. Eu também venho 

para a morada daquelas pessoas onde não moram justos, mas crianças que eu amo perfeitamente, a fim 

de salvá-las do pecado e da escuridão. Pois eles precisam mais de Mim do que aqueles que já estão 

salvos. Eles são o povo que precisa do fogo da Minha justiça e do Meu amor, a fim de ter nele todo o seu 

Para remover nódoas. Eles precisam do Meu poder e da Minha graça para se erguerem. Por isso, recorro 

à sua consciência para me fazer sentir. Então a criança tornou-se um com o seu Criador porque se viu 

como o seu Pai. 

7 Por que o homem se surpreende que a graça de Deus seja revelada entre os pecadores? Aqueles 

que ouviram a minha palavra na Segunda Era eram justos? Os meus próprios discípulos já tinham 

atingido a perfeição? Não, as pessoas, entre as multidões que Me ouviam eram pecadores, libertinos 

endurecidos, descrentes, e mesmo entre os Meus apóstolos havia desgraçados humanos. Mas porque 

sentiram em seu espírito o chamado da divindade e se dedicaram aos meus ensinamentos, legaram 

outro ensinamento à humanidade com seu exemplo e deixaram seus nomes no coração dos homens. 

8 O espiritualista deve sempre reconhecer estes exemplos e segui-los. Pois aqueles discípulos eram 

verdadeiros semeadores da minha semente. 

Em muitos lugares você verá uma imagem desses apóstolos, mas não é necessário que você se dirija a 

eles por meio dessas imagens. Mas mesmo deles você pode ver que a memória deles é indestrutível. 

Ama-os, toma-os como teu exemplo na sua virtude. Lembra-te que eu te ensinei a amar-me nos teus 

próprios irmãos e irmãs. 

9 Você pergunta: "Onde está a verdadeira sabedoria?" E eu digo-te em resposta: Em Deus. Outro 

perguntou: "Qual é a verdadeira religião?" E o Mestre responde: Aquele que Me ama e ama o seu 

semelhante, encontrou a verdade e cumpriu a lei. 

10 Permiti que existissem na Terra religiões que são caminhos para a alma que levam a Deus. Toda 

religião que ensina bondade e amor e louva a misericórdia é boa porque contém luz e verdade. Quando 

as pessoas murcham nelas e transformam o que era originalmente bom em mau, o caminho se perde sob 

o materialismo e o pecado. 
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11 Portanto, neste tempo estou mostrando-vos novamente a Minha verdade, que é o caminho, a 

essência da vida e da lei, para que possais buscar esta lei, que é o farol e a estrela guia, além das formas 

e dos ritos, além de tudo o que é humano. Quem quer que Me procure desta forma será um 

espiritualista. 

12 As pessoas serão testemunhas de que o que tornará a humanidade forte nos tempos vindouros 

será esta Palavra. O espiritualista de amanhã não será reconhecido pelo facto de ser um bigot ou um 

monge que se separa do mundo e das pessoas para poder rezar, mas pelo facto de saber lutar contra as 

tentações e de ser capaz de reconhecer o caminho da verdade mesmo no meio de um redemoinho. O 

espiritualista de amanhã poderá enfrentar um mundo bem armado, sua palavra de profeta e de vidente 

anunciará o que vai acontecer. Ele saberá como salvar aqueles que estão em perigo de cair na ruína. 

13 A mensagem da espiritualidade não é obra do homem, é obra do Criador, é a lei eterna que rege 

as almas. 

14 Sinta o Meu Trabalho dentro de si, para que se sinta grande, apesar da sua humildade e 

modéstia. Não se preocupe se não for eloquente, pois eu lhe dei o poder de persuasão da verdade. Esta 

é a razão pela qual a minha palavra vai prevalecer. 

15 Espiritualmente deixo-vos unidos a todos os vossos semelhantes, seja qual for a doutrina a que 

aderem. 

16 Você parece ter vindo aqui mais cedo do que eu, mas eu lhe digo na verdade que já estava 

esperando por você na Minha mesa. 

17 Deixei o Meu trono para estar convosco; para vos dar a Minha instrução e consolar-vos nas 

vossas tribulações. Você também, para estar comigo, deixou para trás a sua terra natal, a sua casa, os 

seus entes queridos. 

18 Assim como vocês sentiram uma felicidade incomparável com esta palavra e descobriram o 

segredo da paz e harmonia em segui-la, assim muitos povos virão a Mim e se dedicarão à tarefa de viver 

a Minha Palavra. 

19 Os meus ensinamentos neste tempo despertam a alma dos homens, que está adormecida há 

muito tempo. Ainda vivas são as minhas palavras que dei aos homens na Segunda Era, mas ninguém as 

pratica como eu as ensinei. Foi necessário que o meu Espírito voltasse a vós para vos convencer de que 

este ensinamento é o caminho infinito da alma, para que nunca vos detenhais no caminho da evolução. 

20 Aqueles que sonham com o eterno, que amam o verdadeiro, que anseiam por elevar-se acima da 

miséria da vida humana, serão aqueles que se agarram a esta obra, que têm piedade da sua alma, que 

preferem o adorno da alma às vestes festivas do corpo. Com isto você pode ver uma centelha de 

compreensão. Eles não serão aqueles que pensam que minha missão se limita a aliviar a sua dor e 

libertá-lo de suas doenças. Serão eles que terão compreendido que a minha promessa contém algo mais 

do que a libertação da dor: a vida eterna. 

21 O significado dos meus ensinamentos inspira-vos a destruir o mundo materialista que criastes, 

para que possais construir sobre ele um mundo de espiritualização, no qual sereis o 

Você desfrutará da paz que anseia e verá emergir e desenvolver todas aquelas faculdades que 

permaneceram adormecidas no fundo do seu ser até agora. 

22 A luz do conhecimento brilhará nas mentes confusas e aquelas pessoas em quem o ódio se 

aninha derramarão lágrimas de reconciliação, arrependimento e amor. 

23 Meu chamado é um chamado ao trabalho espiritual, e neste trabalho há trabalho para todos. 

Que ninguém se preocupe em "roubar" alguns momentos da vida material para se ocupar da minha. Em 

verdade vos digo que chegará a hora em que a vossa alma vos irá agradecer por isso. 

24 Não me digas: "Senhor, eu vi a pobreza entre os que Te seguem. Mas entre aqueles que nem 

sequer se lembram de Ti, nem falam o Teu nome, eu vejo abundância, prazeres e delícias". 

Que o Meu povo não aceite estes casos como prova de que aquele que me segue deve 

necessariamente ser pobre no mundo. Mas eu vos digo que a paz que aqueles que ouvem aqui e 
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dedicam uma parte de suas vidas a fazer o bem, não é conhecida daqueles que tanto invejam, nem 

poderiam alcançá-la com toda a sua riqueza. 

25 Alguns sabem possuir os bens do mundo e, ao mesmo tempo, os do espírito. A outros não são 

concedidos os do mundo porque esquecem os do espírito, e ainda outros só estão interessados nos do 

mundo porque pensam que as leis divinas são inimigas das riquezas terrenas. 

26 As mercadorias são e permanecem mercadorias, mas nem todas sabem como utilizá-las 

adequadamente. Você também deve saber que nem tudo o que muitos possuem eu lhes dei. Alguns têm 

o que receberam de Mim como compensação, assim como há outros que roubaram tudo o que 

possuíam. 

27 A melhor prova que as pessoas podem receber pelo cumprimento do seu dever na vida é a paz da 

alma, não o tilintar das moedas. 

28 Ao falar com vocês de todas as maneiras, estou aumentando o conhecimento daqueles que Me 

seguirão neste tempo. Serão eles que responderão às perguntas dos seus semelhantes com a clareza 

com que lhes respondi em Minha Palavra, mesmo que por vezes sejam perguntas estúpidas ou 

insensatas. 

29 Quero que a minha Palavra deixe uma memória luminosa na mente daqueles que a ouviram, para 

que, quando a recordarem, os ecos da instrução cheia de amor que receberam, entrem nos seus 

corações. 

30 As testemunhas da Minha manifestação estão destinadas a receber as multidões de amanhã, tal 

como eu vos recebi a vós. 

31 Lembras-te de como vieste ter comigo? Vieste derrotado, deprimido. Foste ter com aqueles que 

tinham mais do que tu, mas eles não te deram nada. Você procurou aqueles que tinham conhecimento, 

mas eles não o instruíram. Você apresentou o seu corpo doente, exausto e deprimido, mas eles não lhe 

devolveram a sua saúde. E quando a decepção tomou conta dos vossos corações e vos convencestes de 

que não havia misericórdia entre os homens, porque, em vez de serem irmãos e irmãs, eram 

considerados como alienígenas, perderam a fé e a esperança. Alguns de vocês blasfemaram, outros 

amaldiçoaram, e outros ainda ansiavam pela morte. 

32 Assim, muitos de vós me alcançastes apenas para aprender que a Minha fonte de misericórdia é a 

única que nunca seca, e que só tendes de a procurar para a sentirdes derramar sobre cada alma aflita. 

33 Em breve vereis não só um povo, mas toda a humanidade desapontada consigo mesma, 

convencida de que todo o seu poder humano, riqueza ou ciência não são forças suficientes para 

responder às suas perguntas, para dar paz às suas almas, ou para aliviar a sua dor. Então você os verá 

buscando a fonte da verdade além do seu mundo, além dos homens e do seu falso poder. 

34 Quantos Me procurarão e Me perguntarão diretamente de espírito em espírito! Eu lhes 

responderei, mas quantos também cruzarão o seu caminho e lhe pedirei, pedir-lhe-ei luz. Estes 

recebereis em Meu nome e dar-lhes-eis do que vos confiei. 

35 Se realmente deres aos teus semelhantes com amor, com luz, com espiritualização ─ em verdade, 

eu te digo, não só acenderás neles a fé no Pai, mas também lhes devolverás a confiança nos seres 

humanos, aquela confiança que deve existir entre vós como filhos de Deus. 

36 Eu conheço os teus méritos. Observo aqueles que deixaram seus assuntos materiais para ouvir a 

Minha palavra, aqueles que renunciaram à satisfação de qualquer prazer ou ao gozo de algumas horas de 

descanso para estar comigo, ou aqueles que suportaram as críticas ou fofocas de seus entes queridos, e 

mantiveram tudo isso em baixa estima, e estão presentes no momento em que eu lhes dou o Meu 

ensinamento. 

37 A minha bênção e paz esteja com eles. Abençoo o desejo daqueles que querem se aperfeiçoar, 

abençoo aqueles que têm fome e sede de conhecimento. Eles são aqueles que querem uma mudança em 

suas vidas e costumes, a fim de se sentirem mais próximos do seu Senhor. Se permanecerem firmes no 

seu caminho, chegarão ao fim dele e alcançarão aquilo por que anseiam. 
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38 É a vontade do Mestre que todo o povo de fé venha assim a Me ouvir, com um profundo desejo 

espiritual; que vocês sonhariam apenas em melhorar as suas vidas, e que abandonariam tudo o que era 

impuro no seu passado. É verdade que todos vocês estão se esforçando para alcançar este objetivo, 

alguns com mais zelo, outros apenas com fraqueza, mas todos vocês estão se esforçando para se 

tornarem melhores do que eram antes. Achas que não vejo as batalhas que estás a travar? 

39 Os vícios, as paixões, a idolatria ainda te tentam. Mas você reza nesses momentos, e sua fé o 

ajuda a ser salvo deles. A tua alma está preparada para Me receber nesta forma de revelação e para Me 

ouvir através deste meio de comunicação. Contudo, não recebeu esta preparação na Terra, mas durante 

todo o seu desenvolvimento espiritual, e foi necessário que você se desfizesse de muitas inclinações 

adotadas durante a sua caminhada pelo mundo, a fim de entender a Minha manifestação neste 

momento. 

Aqueles que não se prepararam, não reconhecerão esta manifestação como verdade. É por isso que 

vocês vêem divisões no seio das vossas famílias: Pais que, por esta razão, julgam mal os próprios filhos; 

filhos que se tornam juízes de seus pais; irmãos e irmãs que costumavam se entender e agora se olham 

como se fossem estranhos; e maridos e esposas que brigam e até se rejeitam porque um acredita e o 

outro nega. 

40 Esta não é a primeira vez que isto acontece. No tempo da minha pregação, as pessoas também se 

julgavam mal umas às outras; pois enquanto alguns acreditavam na minha palavra e até entregavam suas 

vidas porque se apegavam à sua verdade, outros a chamavam de engano e inverdade. 

41 Se o povo tivesse realmente esperado o seu Senhor, não se teriam confundido, assim como não 

se confundiram aqueles que o desejavam ardentemente, o esperavam e o chamavam. 

42 Eu disse-te para convidares todos os teus semelhantes, sem excepção, para se sentarem à Minha 

mesa. Pois embora nem todos acreditem em Mim no momento, devo falar com todos. 

43 Naquela altura, parti para as multidões. O lugar onde eu falei com eles foi sempre indiferente 

para mim. Falei-lhes tanto num alpendre do templo como na estrada, num prado de vale ou na orla 

marítima ou no cume de uma montanha. 

44 Neste momento em que é necessária a preparação de um porta-voz para falar-vos ─ uma criatura 

insignificante que não seria capaz, imbuída do Meu esplendor, de partir por estradas ou caminhos de 

praças e cidades para dirigir a Minha palavra às multidões ─ reuni-vos em humildes espaços devocionais 

para vos dar a Minha palavra. Em vez de Eu ir para o povo, eles vêm para me ouvir. É por isso que eu digo 

àqueles que vêm ter comigo dia após dia: Chama os teus semelhantes à sombra da Minha árvore onde 

possam ouvir a Minha voz. 

45 Estou a preparar-te, por agora começa um novo período. Está nascendo um tempo de grande 

espiritualidade e elevação, que ocorre onde eu vos dou a Minha Palavra. 

46 Por mais três anos eu vos darei a Minha instrução através do intelecto do homem, que será como 

três dias, porque o tempo passa inexoravelmente. 

47 Quanta indulgência e quanta concessão vos foi concedida no meu trabalho, ó povo! No entanto, 

devo assinalar-vos que tudo tem o seu limite, e as concessões que o Pai vos fez devem chegar ao fim. Em 

breve você saberá como manter o respeito real por tudo o que é verdadeira preparação. 

48 Meu Trabalho não é um de tantos ensinamentos, não é outra seita no mundo. Esta revelação que 

vos trouxe hoje é a Lei Eterna. No entanto, quantos rituais você acrescentou por falta de espiritualidade 

e compreensão, quantos impieties, até que você finalmente a distorceu. Quantos atos de adoração você 

introduziu em Minha Doutrina, dizendo e acreditando que tudo o que você fez foi inspirado e ordenado 

por Mim. 

49 Está chegando um momento em que seus olhos se abrirão e você entenderá a verdadeira 

natureza do espiritualismo. A verdade é que o meu trabalho é mais sagrado do que qualquer coisa que 

tenha considerado no mundo. No entanto, estou pronto a perdoar tudo o que pecaste na tua missão, e 

através do teu arrependimento começarás uma vida nova e mais espiritual, praticando os meus 

ensinamentos com a maior simplicidade, para que o que ensinas seja o verdadeiro espiritualismo. 
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50 Se meus novos discípulos tivessem usado a essência espiritual que receberam desde 1866, 

quando esses ensinamentos começaram entre eles ─, você não acha que eles teriam absorvido esses 

ensinamentos há muito tempo? 

51 Era natural que, enquanto não visses terminada a Minha revelação, caísses em erro e 

interpretasses mal alguns dos ensinamentos, ainda que eu os explicasse em todos os detalhes para que a 

tua compreensão pudesse compreendê-los. Mas quando a Minha Palavra chegou à sua medida total 

entre vocês, esses erros não são mais justificáveis. 

52 Vós chegastes a acreditar que eu vos trouxe este trabalho com a intenção de erradicar a pobreza 

material em que algumas pessoas se encontram, a fim de vos ajudar a destacarem-se perante outras 

como grandes. Mas hoje surpreende-vos que eu vos traga bens espirituais: misericórdia, consolação, 

bálsamo, que deveis transmitir com o maior altruísmo. 

53 A verdade é esta: Aquele que pôs um preço nos serviços que prestou ao seu semelhante não o 

fez pelo meu trabalho que ele vendeu. Aquele que estabeleceu um preço, um preço de traição, fê-lo por 

si mesmo. 

54 Resta ainda um curto período de tempo no qual eu falo com você livremente, e ninguém poderia 

afirmar que eu o castiguei duramente ou o fiz expiar demais pelos erros que ele cometeu. Pois a minha 

instrução é amorosa, assim como os meios que eu uso para corrigir-te. 

55 Não é a recompensa do mundo que lhe dará paz e satisfação. Estes virão como recompensa pelo 

cumprimento de um dever cheio de caridade que exercem sobre os vossos semelhantes. 

56 Além disso, sejam homens de boa vontade, se vocês amam a paz, ela permanecerá com vocês. 

Em verdade vos digo que não há tesouro comparável à paz da alma. 

57 Pode-se dizer que é apenas um período de tempo muito curto até que esta palavra não seja mais 

ouvida. Já se aproxima o momento em que você deve partir para a divulgação da Boa Nova. A medida 

plena do tempo de luz virá, e sobre vossas cabeças descerá o Espírito do Senhor, assim como Ele desceu 

sobre meus apóstolos naquele tempo, fazendo aparecer uma língua de fogo sobre cada um deles como 

símbolo da "Palavra" ou do dom espiritual da Palavra que lhes foi concedido naquele momento. 

É necessário que permaneças no meu ensino para que a minha vontade seja cumprida em ti. Se 

sofreis humilhações por causa do meu trabalho, suportai-as com paciência e perdoai. Fixe seus olhos em 

Jesus e veja como naqueles dias Ele suportou as maiores humilhações entre os homens sem se rebelar, e 

em vez disso perdoou e amou aqueles que O ofenderam. 

58 Quando lhe disse que devia oferecer a bochecha direita como sinal de perdão àquele que lhe 

tocaria na bochecha esquerda, não limitei o meu ensino apenas às palavras. Quantas vezes nos últimos 

dias que passei no mundo recebi no meu rosto e no meu corpo golpes de flagelo ou golpes sem que o 

meu coração se enfurecesse ou o meu olhar mostrasse ressentimento. Minha gentileza, a bondade com 

que eu olhava para aquelas pessoas, causou muitos milagres, muitas conversões que só eu vi. O Salvador 

Jesus veio, portanto, para mostrar-vos o caminho do desenvolvimento espiritual ascendente através da 

humildade. 

59 Desde a hora do meu nascimento como ser humano, a humildade divina se revelou plenamente 

ao mundo ─ desde aquela noite fria em que uma mulher mais pura de alma e corpo orou com alegria de 

dentro de um estábulo ao seu Senhor, o único refúgio que se abriu naquela noite para receber o Salvador 

do mundo em Seu ventre. Na manjedoura que foi meu berço começou a lição de amor e humildade que 

eu trouxe à humanidade. 

60 Hoje você vive em um tempo diferente. Voltei para vós, e embora não tenha sido como homem, 

ensinei-vos de novo o meu ensinamento de humildade. A escuridão em que a humanidade está envolta 

neste tempo é mais negra do que a da noite em que Jesus nasceu. A dureza dos corações que receberam 

a notícia do meu retorno tem sido como as rochas daquela gruta onde o Menino Deus abriu os olhos 

para a luz deste mundo. A indiferença dos homens para com o eterno, para com o espiritual, e a sua falta 

de amor uns pelos outros são como o frio daquela noite abençoada. E a fragilidade de suas mentes, 

através da qual eu me faço conhecido neste tempo, a aspereza de seus corações tem sido como a palha 
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dura da manjedoura. Assim comecei de novo o meu ensino entre vós. Mas eu pergunto-lhe: Será que 

também vou terminar numa cruz, como fiz então? 

61 Olha para o meu rasto e segue-o. Quando encontrares sofrimento, sacrifício, renúncia, 

humilhação, fixa o teu olhar em Jesus e eu te enviarei as minhas forças e te darei o meu braço como um 

portador de cruz para te ajudar a carregar a tua cruz. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 198  
1 Abençoado seja aquele que vem a Mim com humildade. 

2 Agora são os tempos em que deixarei para trás pessoas preparadas de alma e mente, para que 

possam testemunhar a verdade da Minha vinda. 

3 Quando os meus discípulos percorrerem o mundo falando e ensinando em meu nome, eles terão 

dentro de si a fé e o 

Tenho a certeza de que me apressarei a ajudá-los no momento do julgamento, porque sempre e em todo 

lugar dei provas do Meu amor e da Minha presença. 

4 Quando a tristeza vos aflige e gritais ao vosso Pai, porque a vossa fé vos dá a convicção de que 

sois ouvidos e que o vosso rosto triste é visto pelo Senhor, então sentis um conforto e uma esperança 

que é a carícia que o Mestre vos dá quando ouve a vossa súplica. 

5 Quando a vida se apresenta ao homem cheia de armadilhas e sofrimentos, e ele então implora o 

consolo de seu Pai ─ por que eu não deveria vir e fortalecê-lo, já que ele é a criança que eu amo, e eu sou 

verdadeiramente Aquele que pode ressuscitá-lo? 

6 O amor divino derrama sobre a humanidade a cada momento, e isso é testemunhado por aqueles 

que Me sentiram profundamente em seus corações. Pois embora eu seja onipotente, limito-me a mim 

mesmo para me aproximar do homem e ser sentido por ele. 

7 Não condenem ninguém. Veja como as pessoas das diferentes comunidades religiosas rezam de 

maneiras diferentes, cada uma diferente da sua. Eu revelei a todos que me desço a todos e ouço tudo. 

Pois eu não me esconderei de ninguém que Me procure. 

Os outros, por outro lado, condená-lo-ão por causa da sua maneira espiritual de orar e também 

porque acreditou na minha proclamação através do intelecto do homem. Quantos de vocês já foram 

vítimas de calúnias e ridicularizações por parte daqueles porque aceitaram a minha proclamação sob esta 

forma! Só a chama da fé que arde no coração deste povo o fez resistir às provações, e isso porque você 

confia que este ensinamento, tendo sobrevivido a grandes disputas, será reconhecido mundialmente. 

Você, que ouvirá diretamente a minha palavra e será professor entre os homens, não verá o resultado do 

seu trabalho a partir deste mundo. Pois levará tempo para que a semente dê os seus frutos. 

8 Esta humanidade está gradualmente aceitando a idéia do espiritual. Uma vez atingido um certo 

nível de desenvolvimento, descobrirá que não havia engano em Minhas manifestações e revelações; que 

era verdade, que o Mestre estava se derramando em amor, em sabedoria e em graça através de órgãos 

de tábua incultos, mas receptivos, iluminados pela Minha Divindade. Estes ainda eram imperfeitos, mas 

como eu sou a própria Pureza, fiz uso dos órgãos do intelecto dos homens que lutam continuamente 

contra as suas próprias inclinações. 

Se o homem acredita que eu deveria me manifestar somente através de um homem justo e perfeito 

para ser credível, ele está em erro, e eu lhe perguntaria: Os representantes da Minha Divindade nas 

comunidades religiosas são homens perfeitos e justos? Em verdade vos digo que não encontro entre eles 

um único justo em toda a terra. No entanto, eles são intérpretes da Minha Palavra revelada em tempos 

passados. 

9 Os porta-vozes por quem vos falo não são meus representantes, nem meus servos. Eles são 

apenas ferramentas para transmitir a minha intercessão. 

10 Muitas lições te trouxeram o meu ensino. Eu vos disse que não é necessário construir igrejas 

magníficas para agradar ao vosso Deus, que é igualmente desnecessário confessar os vossos pecados 

perante outro pecador como vós. Que a melhor igreja em que podeis entrar para Me adorar é o vosso 

próprio coração, e que quando sentirdes remorsos sinceros pelas vossas transgressões e lutardes contra 

vós mesmos para consertar os vossos caminhos, verdadeiramente obtereis o perdão através de Mim. A 

prova de que lavaste as tuas manchas será a paz que o teu espírito experimenta e a alegria que 

transborda no teu coração. 
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11 Por que os homens falam de "sobrenatural" quando tudo em Mim e em Minhas obras é natural? 

Não são, pelo contrário, as obras más e imperfeitas dos homens "sobrenaturais", já que o que seria 

natural seria que eles sempre agissem bem diante d'Aquele de quem saíram e das qualidades que 

possuem e carregam dentro de si? Em mim tudo tem uma explicação simples e profunda, nada 

permanece no escuro. 

Você chama "sobrenatural" tudo aquilo que você não entende ou considera envolto em mistério. Mas 

uma vez que a sua alma tenha ganho a sua elevação pelo mérito e veja e descubra o que antes não podia 

ver, descobrirá que tudo na criação é natural. 

12 Se há alguns séculos se tivesse contado à humanidade os avanços e descobertas que o homem 

faria na era atual, até mesmo os cientistas teriam duvidado e considerado tais maravilhas como 

sobrenaturais. Mas hoje, à medida que evoluíste e seguis passo a passo os avanços da ciência humana, 

considera-los como obras naturais, ainda que os admireis. 

13 Em verdade vos digo: amanhã, quando o diálogo espiritual do homem com o seu Deus se 

espalhar sobre a face da terra, a humanidade se familiarizará com estas manifestações. Acreditará que 

me fiz conhecido através do intelecto humano, acreditará no que falei e não julgará mais tais 

manifestações como algo impossível ou sobrenatural. 

14 Serão as pessoas de amanhã que reconhecerão a grandeza e a essência da Minha Doutrina por 

causa dos escritos que restam da Minha Palavra. A simplicidade com que vos expliquei o profundo, o 

insondável, a simplicidade com que vos apresentei a verdade, suscitará neles admiração. 

15 Portanto, preparem a minha palavra para que possam responder àqueles que desejam esse 

conhecimento. Pessoas virão até você que não ficarão satisfeitas com simples explicações. Virão 

cientistas que passaram a vida a questionar a natureza e os livros, e perguntar-vos-ão: "Porque é que o 

Senhor não se concretizou, uma vez que tinha poder para o fazer, e explicará o que a ciência faria com as 

descobertas"? 

16 Então respondereis: "No cerne da Palavra divina, cuja simplicidade contém sabedoria, está a 

explicação e a profecia do que o homem vai realizar e do que espera a humanidade". 

17 Discípulos, ainda hoje vos digo: não penseis que a sabedoria que vos ensino em Minhas 

revelações está aí para que vos oponhais ao aprendizado dos homens. Se você quer seguir este caminho, 

eu já lhe digo agora que você não terá sucesso. 

18 Não é preciso aprender a vir a Mim, basta ter elevação de alma, expressar a Minha Palavra como 

Jesus a revelou na Segunda Era e como Eu vo-la dou hoje: cheia de simplicidade e de amor. Revelou 

erudição científica? Está a tentar resolver os problemas científicos das pessoas desta época? 

19 Eu falo apenas com o espírito. Só ensinei o caminho que conduz à vida perfeita, e esta tarefa 

também é sua: falar ao espírito e mostrar-lhe a silhueta da "Terra Prometida" no horizonte. 

20 Apresente meus ensinamentos honestamente e sem adulterações e permita que o homem 

pesquise, investigue e faça perguntas. Eu não desaprovo isto, nem o impeço. Que todos procurem a 

abordagem que é possível para ele encontrar a verdade. 

21 Semeia, a tua semente vai dar frutos amanhã. Não importa que sejam apenas as gerações futuras 

a colher os frutos. 

22 Estude minha palavra e mergulhe no seu significado. 

23 Eu venho para te dar o meu ensinamento e não para olhar para as tuas manchas e a tua 

pecaminosidade. 

24 O "povo de Israel" deve mostrar um exemplo de coragem, porque "Israel" é "o forte" da 

humanidade. 

25 Você receberá novos mandamentos pelos quais as massas de pessoas Me reconhecerão. 

26 Os horrores (da guerra) são desatados, e enquanto "Israel" dorme, os homens imploram por 

misericórdia, e a receberam de Mim. Mas é Minha vontade que a humanidade receba isto através da 

preparação do Meu povo. 
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27 Você deve ter o exemplo do Pai diante de você enquanto pratica a rendição e a obediência. 

28 Quando chegar a altura, ser-lhe-á dada uma missão. Você irá para terras estrangeiras. Você não 

fará distinções raciais, e além disso, eu lhe digo: Chegará o tempo em que o Pai se fará sentir em todos 

os corações. 

29 Eu não olho para as tuas vaidades humanas. Vejo apenas que o vosso coração e espírito Me 

procuraram, e Eu vos enviarei às províncias como mensageiros do Mestre, ensinando pelo exemplo, 

como Jesus na Segunda Era. 

30 Sim, "Israel", traz a minha palavra, que é o sumo da vida eterna. 

31 A sua tarefa é dar ao mundo o que lhe compete no cumprimento do meu mandato. Pois vós sois 

os possuidores da luz e da graça da Terceira Era. 

32 Eu sou o Pai que está cheio de amor para vos elevar de novo à vida de graça, para vos colocar no 

caminho certo. Exigistes muito de Mim na Segunda Era, mas agora estou convosco em espírito e dou-vos 

novamente a Minha Palavra, a Minha "Palavra Divina" caracterizada pelo amor, para que possais seguir a 

Minha perfeita instrução e trazê-la ao mundo. 

33 Com a Minha Palavra, que é um cinzel muito fino, eu trabalho o teu coração, pois ainda o vejo 

adormecido. 

34 É um amanhecer gracioso no qual o Mestre desce sobre todos os seus discípulos. 

35 Os videntes testemunharam a minha presença e viram a luz do meu Espírito. 

36 Eles se prepararam interiormente e fecharam os olhos para os estímulos do mundo, e de suas 

bocas saíram palavras proféticas. 

37 Continuem a trabalhar em vocês mesmos, pois se não o fizeram ─, em verdade vos digo: As 

pedras falariam. 

38 Mas também vos digo: não vos quero forçar. Eu quero que o amor flua dos vossos corações de 

forma simples e natural. 

39 Preparem-se, gente, pois vocês nem sabem exatamente de onde, mas multidões de pessoas de 

diferentes aldeias e áreas do país irão se estabelecer e vir aos lugares de reunião. 

40 Levantem-se em oração. Ajudem os vossos semelhantes. Estuda a minha palavra. Não quero ver 

"Israel" envergonhado porque não sabia como lutar. Não, pessoal. Traga uma, duas ou três sementes 

antes de mim, mas a sua semente deve ser pura. O seu negócio é entender corretamente a Minha 

Palavra. 

41 Sou um Pai amoroso e venho até vós como Pai, pois como Juiz sou inexorável. Renovai-vos, 

preparai-vos para que Me vejais sempre como Pai. 

42 O tempo da grande batalha está se aproximando. Por três anos vós ainda tendes a Minha Palavra, 

e o Pai quer deixar as multidões de crentes ensinadas. Mas vós, que eu deixo nos lugares de reunião 

como líderes das congregações, deveis preparar-vos bem. 

43 Ganhar compreensão e não permitir que o mundo 

rouba o sangue vital da minha Palavra e devolve a sua essência ao meu trono divino. 

44 Retira-te do mundo e lembra-te das minhas palavras que te dizem: o que eras antes, já não serás 

hoje, e o que és agora, já não serás amanhã. Renovem-se. Rejeita o supérfluo e o mau. Eu não quero 

fanáticos nem fanáticos. 

45 Na primeira vez eu vos enviei Moisés, na segunda vez eu estava entre vós em Jesus de Nazaré, e 

hoje vós me tendes como o Espírito Santo. Vejo vossas almas na Escada de Jacó recebendo a graça e a luz 

do Meu Espírito. 

46 Vocês formam todos uma só pessoa. Vocês são todos uma criança a quem eu dou o meu beijo de 

paz. 

47 Estudem a minha palavra e levem-na às massas, pois o caminho está agora preparado. As pessoas 

virão a esta nação. Dá-lhes o melhor "banquete", mostra-lhes um bom exemplo para que eles vos 

reconheçam como discípulos do Espírito Santo. 
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48 Cada um de vós tem um ser espiritual à vossa volta que vos protege. Quando o momento chegar, 

ele responderá por ti e tu por ele. Na verdade, digo-te, grande é a responsabilidade que tens. 

49 Tenha zelo e desejo de cumprir sua tarefa e permanecer unidos em um só ideal e uma só 

vontade. Fica diante da minha justiça, que vê até o mais íntimo bater do teu coração. 

50 O tempo é precioso. Tendes de vos levantar apressadamente, com amor, para cumprir a minha 

missão; uns já como discípulos, outros como alunos. 

51 Deixe para o mundo o que é seu e tenha um objetivo, que é a salvação da alma. Pois você terá 

que dar um relato de tudo pelo que você trabalhou neste planeta quando chegar a hora. 

52 Você não é ignorante ou ignorante, você faz tudo sabendo a causa. 

53 Aviso-o dos eventos que estão para vir. Quando não ouvires mais a Minha palavra, conversarás 

comigo de espírito em espírito. 

54 Hoje vejo-vos unidos a exemplo dos Meus apóstolos da Segunda Era, e estou a trabalhar em vós 

para fazer grandes milagres. 

55 Você tem um grande poder. Portanto, dai aos vossos semelhantes os muitos que vos tenho dado 

em Minha Palavra. 

56 Eu derramei a Minha sabedoria entre vós, mas vejo o lobo faminto em pele de ovelha que vos 

quer devorar incitando pensamentos pecaminosos para vos corromper. Mas quando vejo que o teu ser 

está perto de sucumbir, estou lá como um Pai que vem em teu auxílio, pois não quero que pereças. 

57 Pequeno é o rebanho que traz no coração o amor ao Pai e tem a vontade de Me servir. Mas eu 

digo-te: Mantém-te firme para que possas alcançar o desenvolvimento da tua alma na Minha Lei. 

58 Quero ver-vos unidos desta forma. Porque se estiveres ao lado do Pai, eu estarei ao teu lado. Não 

vos deixarei por um momento, e a tentação se afastará do "povo de Israel". 

59 Entenda que o tempo da Minha manifestação é curto, e perceba como é grande o Meu amor e 

como é grande a luz que coloquei na sua alma. Percebe que deves vir até Mim puro. 

60 "O meu reino não é deste mundo", portanto, entendei-me quando vos digo: O que trabalhais na 

terra, eu vos preservarei no além. 

61 Aqui, nesta mesa, espero por todos vocês. Na minha presença as raças, castas e ancestrais 

desaparecem. Todos vocês me pertencem igualmente, todos vocês têm uma alma como jóia preciosa, e 

é a essa alma que me dirijo a mim mesmo. 

62 Se você quiser saber: Este era o lugar predeterminado para a Minha nova revelação ao mundo, 

onde você me veria vindo "sobre a nuvem", na presença de todos os povos da Terra. 

63 Entenda estas palavras corretamente. Com isto quero dizer-vos que desço em Espírito a todos, 

mas que nem todos ouvirão esta palavra. Aconteceu da mesma forma naqueles dias: uma nação foi 

testemunha do Meu ensinamento, das Minhas obras, e as outras nações da terra acreditaram por causa 

dos testemunhos. 

64 Hoje eu reúno as almas daquele povo para aperfeiçoar sua missão sob a palavra de seu Mestre. 

65 Não lhes prometo reinos terrenos, mas um reino de luz eterna para a alma. 

66 Suas almas, que agora ainda estão cheias de egoísmo em vista das necessidades do seu próximo, 

serão generosas "amanhã", a fim de permitir que seus semelhantes participem da herança que lhes 

concedi. 

67 Aqueles que naquela época esperavam a vinda do Messias como a de um rei da terra e O viram 

vir em Sua humildade divina, ficaram desanimados e confusos. Por que imitá-los hoje e ficar confuso 

quando Me vês revelando-Me desta maneira, embora já tenhas exemplos anteriores de que o reino do 

teu Senhor não é deste mundo? 

68 Estou instruindo um povo para que amanhã eles ensinem todos aqueles que não tiveram a 

oportunidade de me ouvir nesta forma. Aqueles que Me ouvem hoje ouvem um Pai que, com grande 

amor, lhes anuncia uma partida iminente e que, por isso, concede o Seu amor paternal em excesso a 

todos aqueles que O rodeiam. É a voz de um Pai que quer que eles se lembrem dele, que não quer deixar 
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nenhum de seus filhos soluçando, que deseja que todos desfrutem de sua herança, e esta é a voz de seu 

amor. 

69 Este povo terá tudo o que precisa para a próxima luta, a sua grande batalha espiritual, porque Ele 

fará brotar de novo a minha semente com a Sua chuva frutífera. 

70 Sim, povo, meu nome estará mais uma vez em todos os lábios, minha atitude em todos os 

corações e minha lei será revelada em todas as consciências. Quão felizes serão aqueles que 

participaram desta obra divina, pois esta felicidade espiritual os compensará por todas as suas 

tribulações e sofrimentos. Recordarão que foram discípulos de Cristo aqui na Terra, que guardaram 

amorosamente a semente que o Divino Mestre lhes ensinou a cultivar. 

71 Adquira esta paz para a sua alma, ó povo, adquira este lugar na eternidade. 

72 Eu, como Mestre, vou diante de ti e guio a tua alma. Portanto, que as obras dos meus discípulos 

sejam claras, então aqueles que olharem para vós tomar-vos-ão como exemplo. 

O mundo está com fome e você tem o pão que alimenta. Estou a preparar-te como fiz com os meus 

apóstolos. Se me seguirem como eles, sentirão o Meu poder de combater todo o mal. Todas as forças da 

natureza o ajudarão na sua missão se você souber como usá-las. 

73 Hoje vedes entre o povo a falta e a pobreza, a preocupação de obter pão para o corpo, enquanto 

vos preservastes sem sofrerdes tais dificuldades, porque quero que tenhais paz e que dediqueis parte do 

vosso tempo à prática do Meu ensinamento. 

Muitos homens e mulheres emigram e procuram nesta terra um refúgio para seus corações que estão 

cansados de lutar, e encontrarão uma terra abençoada, rica em benefícios, e vocês compartilharão seu 

pão com eles, e encontrarão abrigo e estabelecerão suas casas aqui. 

74 Despertai, pessoal, por apenas três anos, nos quais eu me farei conhecer a vós. Procurai-me já 

hoje de espírito em espírito, pois já se aproxima a hora em que vos sentireis órfãos, e quero que sejais 

fortes no julgamento. O mundo espiritual não mais vos dará a sua palavra de encorajamento, de 

conselho. Você não ouvirá mais este "concerto" do além, e por isso é necessário que você saiba como 

voar para continuar alimentando a sua alma. 

75 Abordar o que é perfeito. Une a tua vontade à minha. Procura tudo o que é bom para a tua alma, 

e ama menos os bens terrenos. A humanidade chegou a um limite onde eu a vou reter. As trevas 

desaparecerão, "o joio será arrancado, empacotado e lançado no fogo", como está escrito. Tudo isto vai 

acontecer. Eu estou preparando vocês para isso, pessoal, para que vocês possam reconhecer o tempo 

em que vivem, e vocês possam despertar os seus semelhantes. Bendito aquele que está disposto a ser 

resgatado, que reza e se arrepende, pois será salvo. Mas se você for rejeitado por esta razão, se você 

estiver ferido, lembre-se de Jesus em sua paixão divina e tome-o como seu modelo. 

76 Seja compreensivo e perdoe os insultos. Você não deve ter "inimigos" e se eles lutarem contra 

você, pegue suas armas de amor, de luz. Se você se comportar dessa maneira, alcançará a perfeição e 

terá o dom da paz na Terra. Eu dou-te a semente, a tua tarefa é plantá-la. 

77 O tempo em que eu tinha que vir foi predito, e esta profecia se tornou realidade. Foi dito: "Os 

homens alcançarão o cume do pecado e do materialismo". As guerras vão se espalhar de nação para 

nação como um fogo que destrói tudo. O ódio e a doença vão crescer como ervas daninhas e cobrir os 

campos". 

78 Eu sabia que com o passar do tempo vocês me esqueceriam e que a Minha Palavra se afastaria 

dos vossos corações. Foi por isso que anunciei o meu regresso a ti. 

Essa luz foi diminuída, o coração humano é frio e insensível como na noite em que Jesus veio ao 

mundo e a Mãe, não encontrando abrigo nas casas dos homens, procurou abrigo no abrigo dos pastores 

e rebanhos camponeses. 

79 Hoje eu não preparei um ventre para me tornar homem, porque vim em Espírito para falar 

convosco. 

E no meio de tanta dureza de coração e descrença, encontrei-te. Eu te escolhi e você preparou seu 

coração para Me receber. Ouviste-me e a tua fé foi acesa. 
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80 Se você quer Me seguir, então obedeça a Minha Palavra. Eu vou ajudar-te a carregar a tua cruz. 

Mas não quero que este povo, que hoje acredita em Mim, me julgue e me condene amanhã como aquele 

que Me colocou na cruz. Hoje você não sabe quais deles permanecerão fiéis. Digo-vos que eles serão 

poucos e, por vezes, sentir-se-ão sós. Mas seu caminho estará aberto e os anjos os protegerão e os 

resgatarão do perigo para conduzi-los ao obstáculo celestial. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 199  
1 A paz do Espírito Santo esteja contigo. 

2 Incansavelmente eu falo com vocês porque o teste para os discípulos está se aproximando, e eu 

quero que vocês saibam como fazer meu trabalho conhecido então. Eu o familiarizei com seus princípios, 

para que você sempre o apresente em toda a sua pureza e verdade. 

3 Meu ensinamento unirá o mundo em um único ideal, e uma vez que essa união de pensamentos, 

corações e vontades tenha se tornado uma realidade, o mundo conhecerá a paz e experimentará algo 

mais da vida da alma. 

4 Há a luta das visões de mundo e das doutrinas neste tempo. Todos querem estar no direito. Mas 

quem está certo nesta luta de egoísmo e interesse próprio? Quem é o dono da verdade? 

5 Se aqueles que acreditam estar no caminho perfeito e possuir a verdade estão orgulhosos dele ─ 

em verdade, eu vos digo, eles ainda não conhecem o caminho; pois nele se deve ser humilde, e basta que 

eles não reconheçam a verdade contida na fé dos outros para não serem mais humildes. Mas eu já vos 

disse na "Segunda Era": "Abençoados sejam os mansos e humildes de coração". 

6 O homem que condena a fé e a convicção do seu semelhante afasta-se da salvação, pois no seu 

orgulho e precipitação tenta ser como o seu Deus. 

7 Digo-vos para se mostrarem como são para não caírem na hipocrisia. Seja sincero e considere que 

ainda lhe falta muito para alcançar a perfeição da alma. 

8 Aquele que em sua humildade considera imerecido o dom da graça que recebe, nunca se tornará 

imerecido, por muitos que eu lhe conceda em excesso. 

Um dia as pessoas vão lutar umas contra as outras. A luta será desigual. Pois enquanto alguns 

basearão a sua reivindicação na violência do poder terreno, outros apenas apresentarão as armas do seu 

amor na sua pobreza material. Pois eles não terão outra pátria além de sua herança espiritual. 

9 Sabem, meu povo, que vos reuni e vos uni, escolhendo-vos daqui e dali. Pois em todas as seitas e 

igrejas que são como caminhos, há espiritualistas ─ discípulos para quem eu criei esta família. Não os uni 

num só lugar de reunião, mas numa só Lei, num mesmo e mesmo amor. Pois todo aquele que sentir seu 

coração batendo de amor por seu irmão será um filho deste povo. Em verdade vos digo que não sereis 

espiritualistas só porque entrastes nestes salões de reunião onde a Minha Palavra fala de espiritualismo, 

mas por causa do amor que doais aos vossos semelhantes. 

10 O pensamento de que você terá que lutar contra séculos de idéias, costumes e erros não deve 

assustá-lo, nem lhe importa que seus números sejam pequenos. Sabes que a luz que te dei quebra as 

cadeias da escravidão e da ignorância. 

11 De que se poderia acusar o povo espiritualista se cumpre a lei espiritual, a lei moral e os seus 

deveres terrenos, deixando um rasto de virtude no seu caminho? Mas cuidado com tudo o que eu não 

ensinei, para que não sejas acusado de justiça humana. Hoje eu vos digo, como na Segunda Era: "Dai a 

Deus o que é de Deus, e a César o que é de César". Então ninguém vai encontrar culpa em condená-lo. 

12 Obedeçam às leis que governam a terra em que vivem e tenham respeito por aqueles que 

governam os outros povos. 

13 Deixo-te com a minha palavra para o teu estudo e ganho de conhecimento. 

14 Como o seu pastor, partiu como mensageiros para levar a Boa Nova aos corações. 

15 Em verdade vos digo, através de vós a raça humana deve ser salva. 

16 Passo a passo eu vos conduzo ao caminho do amor, aquele caminho estreito que, no entanto, vos 

encherá de satisfação e paz. 

17 Quero ver-te a andar atrás do Mestre no caminho que conduz à felicidade suprema. Não sigas os 

caminhos do mal que te levam para longe de Mim. 

18 Aqueles que cumpriram a sua missão estão agora à minha volta. Mas eu vim até vós como um Pai 

de amor e misericórdia para vos ensinar de novo a dedicar alguns momentos de cada novo dia a Mim. 
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19 "Trabalhadores", exercitem-se e trabalhem para que no final de 1950 entreguem uma colheita 

abundante. 

20 Difícil é a tarefa que você tem que cumprir, alguns em lugares distantes, outros no seio da sua 

família. 

21 A herança que te dei neste tempo é a mesma que tiveste em tempos passados. Mas vocês 

quebraram o pacto de amor e boa vontade que fizeram comigo há muito tempo, e foi necessário 

retornar a vocês para lembrá-los disso. 

22 Considere que a humanidade atingiu um alto nível de depravação. No entanto, você deve servir 

com um coração puro, então você se sentirá forte e estará inteiro no meio do caos. Unir para que as 

igrejas sejam como uma fortaleza, como uma parede sólida, como uma corrente inquebrável na qual 

cada uma delas é um elo forte. 

23 Levanta a caída. Eu dou a minha amorosa ajuda a todos. Mas alguns são chicoteados pelas 

tentações do mundo e ainda não ouviram a voz da sua consciência. Sua tarefa é chegar até eles e ser um 

cajado no caminho para eles até que você alcance que eles sigam o meu rastro de amor. 

24 Guardem, meus filhos, os ensinamentos do Pai, para que os vossos possam ser guardados. 

25 Eu te dei um corpo para que você possa cumprir uma tarefa difícil na Terra. Guardai este corpo 

com amor, ó almas, pois grande será a vossa dor se não obedecerdes ao Meu comando. 

26 Tu deverás conduzir o teu corpo, e não será ele quem te mantém afastado do caminho da 

obediência. 

27 Semeai a semente e fazei com que germine, para que se multiplique até aos celeiros do Pai. 

28 É minha vontade ver-te humilde. Mas muitos de vós, na vossa falta de discernimento, imploraram 

a minha ajuda. 

29 Vejo que vocês se vestiram com as minhas roupas. Deixei-os contigo para te proteger dos rigores 

dos tempos, mas não para os deixar a meio caminho. 

30 Desde 1866, vocês têm entre vocês a minha nova manifestação de amor: Perdeu alguma coisa? 

31 Bendito aquele que bebeu com paciência o seu cálice de sofrimento, pois a sua dor se 

transformará em graça. 

32 Adornar o santuário, pois o Pai há muito que quer habitar nele. 

33 Tomai o vosso lugar e todos verão que Cristo está entre vós. 

34 É minha vontade que obedeçam a minha palavra e dêem um bom exemplo ao povo; para isso, 

tenham minha força dentro de vocês. Eu dei-te um caminho e está cheio de luz. Segue o meu trilho e 

sobe a montanha. 

35 Alguns pedem-me dinheiro, mas eu digo-te: Na Primeira Era você teve grandes riquezas na Terra, 

mas foi desobediente à Minha Lei. Hoje não falta pão em sua mesa, mas o período de cumprimento de 

sua missão é curto. Sê incansável em passar a Minha semente aos teus semelhantes, para que no final da 

jornada da vida possas mostrar-Me a semente multiplicada. 

36 Não temas o terráqueo, teme a minha justiça divina. 

37 Vocês são todos Meus filhos e todos virão a Mim quando chegar a hora certa. 

38 Através de vocês que se aproximam do Mestre, eu dou a todos, por mais distantes que vocês 

pensem que eles estejam. 

39 Até aos campos preparados pelo pastor, que são o coração do povo. 

40 Quando o pastor percebe que uma ovelha está a sangrar à vontade, corre para ela e leva-a para o 

curral de ovelhas. 

41 Você está sujeito a severas provações, "Israel". Mas o Pai dá-te forças para que as possas passar. 

42 Se você cumprir a sua tarefa na Terra, grande alegria o aguarda no futuro. 

43 As portas do Reino dos Céus estão abertas e convidam a todos os que querem viver nele. Vais 

encontrar estas portas na tua consciência. 

44 Hoje eu te sento à minha mesa de amor para te dar o banquete do Espírito. 
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45 Filhos da minha Divindade, discípulos do Mestre, deixai que a luz da mensagem que o meu Amor 

vos envia penetre no mais íntimo da vossa alma. 

46 Bem-vindo, ó povo que vem a Mim cansado, doente e com as almas aflitas. 

47 Bem-vindo à luz do meu raio divino, pois nele você encontrará força, cura e alegria. 

48 Porque é que há alguns entre vós a quem parece estranho que eu venha por aqui? 

49 Eu não te disse que estou neste corpo. Não, só te disse que esta mente está a receber a minha 

inspiração. Neste momento estou dando uma nova mensagem aos homens, comparável a uma vasta 

primavera derramando seu conteúdo sobre campos e jardins sedentos. Lembra-te que a tua mente é o 

refúgio da Minha sabedoria, na qual derramo a Minha luz. 

50 Eu coloquei meus pensamentos em palavras que exalam amor e cordialidade, para que você 

possa encontrar nelas o bálsamo que cura sua alma e seu corpo. Também vos ensinei a adorar o vosso 

Deus no altar da verdade, não nos altares das sombras, da idolatria e do fanatismo. 

51 Preparem-se para que possam receber as riquezas que vos trago. Permita que esse véu seja 

rasgado hoje para que você possa entender o significado completo da minha nova mensagem. 

52 Eu faço-te compreender sem livros e apenas com o espírito. Eu ensino-te a interpretar o 

significado de todas as revelações. Assim, não mais cairão na idolatria, pois não se contentarão em se 

preocupar com a alegoria, mas saberão penetrar até o fundo do ensinamento para interpretar a sua 

verdade. 

53 Ouviram dizer que os anjos no céu ouvem eternamente o concerto divino. Quando você pensa 

neste símbolo, tenha cuidado ao acreditar que no céu você também ouve música semelhante àquela que 

você está acostumado a ouvir na terra. Aquele que pensa assim sucumbiu a um completo erro de 

materialismo. Por outro lado, quem pensar na harmonia com Deus neste concerto divino, quando ouvir a 

música do céu e a bem-aventurança dos anjos quando a ouvirem, estará na verdade. 

54 Mas como é que alguns não o percebem desta forma, apesar de cada um de vós ter dentro da 

sua alma um tom do Concerto Universal? Como é que alguns que ouvem esta palavra não a entendem, 

não a sentem ou a interpretam mal? 

55 Ó filhos amados, vós que sois fracos na vossa compreensão, procurai a luz na oração. Pergunta-

me nas tuas meditações, pois por grandes que sejam as tuas perguntas, eu saberei responder-te desde a 

eternidade. Eu, por minha vez, vos farei perguntas para que a luz da verdade possa brilhar entre o 

Mestre e os discípulos. 

56 A música celestial é a presença de Deus dentro de você, e no meio desse concerto, uma vez que 

você tenha alcançado a verdadeira elevação, que é a beleza espiritual, seu tom ressoará. Esta é a música 

do céu e a canção dos anjos. Quando você experimentar e sentir desta maneira, a verdade irradiará no 

seu ser, e você sentirá que Deus está em você. A vida irá oferecer-lhe um concerto eterno e divino, e em 

cada um dos seus sons irá descobrir uma revelação. 

Você ainda não ouviu os belos tons em sua perfeita harmonia - às vezes tons doces, outros 

poderosos. Se por acaso você os perceber uma vez, eles aparecerão para você como tons indistintos que 

você não pode unir. Você não se tornou totalmente consciente da beleza que eles contêm. Você deve 

deixar para trás os sentidos, as paixões e as sombras do materialismo para poder ouvir o concerto de 

Deus na sua alma. 

57 Por que você considera impossível o meu diálogo com você, embora você receba a manifestação 

do universo? Como pode a vibração do meu Espírito através da faculdade humana de pensamento 

parecer-vos impossível, apesar de todos estarem cheios dos pensamentos de Deus? Como deveria ser 

impossível para Deus falar-vos em segredo, embora os anjos, os mundos, os espaços e todas as coisas 

criadas estejam cheias d'Ele? Por que eu não deveria tomar posse de sua alma, ou por que eu deveria 

deixá-la para si mesmo? Você não se deu conta de que isso seria realmente impossível? 

58 Ouve-me bem: Eu sou o Mestre, este planeta é uma escola para a alma. A vida e os meus 

ensinamentos são o tema perfeito. Você pode realmente acreditar que eu abandonaria meus deveres e 

que eu poderia esquecer meus discípulos? 
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59 Pessoal, repito para vós que os sons do concerto divino ressoam à vossa volta, e que é imperativo 

que as vossas almas se levantem para perceber a sua harmonia. Se não for assim, você permitirá que 

esses sons continuem a ressoar nos espaços do mundo, na expectativa de outros que sabem muito bem 

como percebê-los. 

60 Eu quero que você adquira a receptividade para o espiritual, para que você possa adoçar a sua 

tristeza aqui nesta terra, onde você chora e sofre tanto. 

61 Não dês ouvidos àqueles que negam a verdade que eu estou em ti e contigo. Despertem e ouçam 

a parte do Meu concerto que vos concedo ouvir hoje. Os vossos ouvidos só têm estado prontos para 

ouvir o eco das lamentações e o rugido das guerras desta humanidade, que são a melhor prova da vossa 

desunião e da vossa falta de harmonia. Você pode encontrar esta prova em todos os lugares e em todas 

as áreas da sua vida humana. 

62 A guerra fratricida e a guerra das ideologias chegaram ao seu clímax. Grandes e pequenos, fortes 

e fracos, crentes e descrentes estão à deriva em um mar de confusão. Mas a poda está próxima, e em 

verdade vos digo que toda árvore que não der bons frutos será podada. 

63 Dor, tempo e verdade será a foice implacável que corta as ervas daninhas pela raiz, que mais 

tarde será jogada no fogo da sabedoria, onde tudo o que é falso será consumido. 

64 No meio deste caos há também aqueles que duvidam do Meu amor. A isto te digo eu: Como devo 

abandonar este mundo, quando só eu posso acalmar as ondas deste mar agitado? 

65 Não esqueça que sempre que você estiver na escuridão, eu virei em seu auxílio porque eu sou a 

luz do mundo. 

66 São os homens que causam as tempestades; mas o meu dever é ensiná-los a fazer a paz. E isto é 

precisamente o que estou a fazer actualmente com o meu ensinamento, que tem descido sempre como 

um concerto doce e harmonioso, como uma mensagem que veio daquele reino de amor e justiça. 

67 Continuarei a falar aos vossos corações. O céu também se quer dar a conhecer no seu mundo. 

Que o faça através do seu intelecto. 

68 Uma separação do Criador das Suas criaturas é impossível, é impossível que haja uma distância 

entre Cristo e os homens, assim como nenhum corpo pode existir sem cabeça, nem um sol sem planetas. 

69 Se você ama a verdade, a beleza que você desfruta em sua existência será grande. E quando 

alcançares essa liberdade sagrada que eu ofereço à tua alma, viajarás através dos céus, espaços e 

mundos, por meio da tua faculdade de pensar. 

70 Eu vos consolo neste tempo de tribulação, que foi anunciado há muito tempo pelos profetas. 

Roque Rojas, meu mensageiro neste tempo, falou-vos das provações que logo viriam, e desde o meu 

primeiro porta-voz vos fiz saber que as profecias agora se cumpririam. 

Aqueles que Me ouviram mesmo naqueles dias se lembrarão que o Mestre vos disse: Eis que a vida 

mudará e a humanidade beberá um cálice muito amargo. As nações se desconsiderarão umas às outras. 

Os pais irão julgar mal os seus filhos e os filhos irão julgar mal os seus pais. O marido rejeitará sua esposa, 

e ela, por sua vez, pecará contra a companheira de vida, e muitos filhos, embora tenham pais, crescerão 

como órfãos. Como resultado da depravação que se espalhará e da fome e do pecado que aumentará, 

muitas pessoas morrerão. 

71 E eis que dentro de alguns anos todos esses eventos calamitosos varrerão vidas, casas, povos, 

crenças e instituições como uma torrente furiosa. Uma e outra vez eu digo àqueles que Me escutam que 

observem e orem para que não se deixem levar por esta torrente. 

72 Cuidem da virtude das vossas famílias e da paz dos vossos lares. Veja como até os mais pobres 

podem ser donos deste tesouro. 

Reconhecer que a família humana é uma encarnação da Família Espiritual: nela o homem se torna o 

pai, tendo assim uma verdadeira semelhança com seu Pai Celestial. A mulher, com seu coração materno 

cheio de ternura, é a imagem do amor da Mãe Divina, e a família que formam juntos é uma encarnação 

da Família Espiritual do Criador. 
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O lar é o templo onde você pode aprender melhor a cumprir minhas leis, se os pais estiverem 

dispostos a trabalhar neles mesmos. 

73 O destino de pais e filhos está em Mim. Mas cabe a um e ao outro ajudarem-se mutuamente nas 

suas tarefas e nos seus deveres de expiação. 

74 Quão fácil seria a cruz e a existência suportável se todos os pais e filhos se amassem uns aos 

outros! As provações mais difíceis seriam atenuadas pelo amor e pela compreensão. Eles veriam a sua 

rendição à vontade divina ser recompensada com paz. 

75 A primeira instituição na Terra foi o casamento, pois esta união foi santificada pelo Criador desde 

a primeira mulher e o primeiro homem. Em todos os momentos, a minha lei e as minhas revelações 

falaram-vos da grandeza desta tarefa. 

Quando eu estava com você na terra, me agradou visitar os cônjuges e as famílias. A minha presença 

nos lares santificou essa união e abençoou os seus frutos. Falei com as crianças, os jovens e os adultos, 

falei com o dono da casa e o pai de família, com a empregada, a dona-de-casa e a mãe. Pois era 

necessário restaurar tudo e dar novas luzes sobre o modo de vida neste mundo, que é um estágio de 

desenvolvimento da vida espiritual. 

A minha palavra foi destinada a todos. Então, sempre que eu falava, as mães vinham apressadas com 

os filhos pela mão ou nos braços. Quando aqueles corações simples ouviram Jesus dizer-lhes: "Aquele 

que conhece o Filho conhece o Pai", eles sentiram que ouviram Deus naquela palavra, e do fundo do 

coração disseram ao Mestre: "Aleluia, Tu és o Messias que temos estado à espera! Louvado seja Aquele 

em cujo nome Vens". 

76 Com a minha vinda, uma nova era já amanheceu, mas a minha palavra é essencialmente a 

mesma. Lembra-o do que esqueceu, ensina-lhe novas lições e eleva a sua vida, aproximando-a da 

perfeição. 

77 Se você vivesse na minha lei ─ acha que eu teria me materializado ao me manifestar nesta forma? 

78 Eu alimento com as minhas palavras a semente que eu semeei em outros momentos. Mas nesta 

forma, falarei apenas até 1950. Depois disso continuarei a nutrir a tua alma, mas a Minha manifestação 

será mais subtil e sublime. 

Hoje vim lembrar-vos de alguns princípios que foram espezinhados pelos homens. Com os Meus 

conselhos celestiais eu agora abençoo o casamento e a família mais uma vez. Mas para alargar os vossos 

horizontes espirituais e evitar que caiais no egoísmo, eu vos ensino a começar a formar uma verdadeira 

família espiritual neste povo, cujo Pai vereis no infinito, e no mundo considerareis então todos os vossos 

vizinhos como irmãos e irmãs. 

79 Você não acha que aquele que cumpriu seu dever para com seus entes queridos se sentirá mais 

forte e mais digno de deixar sua casa, seu povo e até mesmo sua nação para espalhar meus 

ensinamentos com suas palavras e seu exemplo? 

Não se preocupe porque eu lhe digo que você deve deixar sua casa e sua terra natal. Digo-vos que 

vou zelar pelo que deixarem para trás e não será necessário levar um segundo pacote de viagem. 

Prepararei os caminhos, as portas, os corações de antemão para que possais cumprir a vossa missão. 

Nenhum sacrifício de sangue vos espera, embora tenhais de sacrificar algumas das vossas satisfações. A 

família da qual um de seus filhos sai para ir para as províncias será abençoada. 

Falo-vos destas coisas para vir, porque só me restam três anos em que vos dou a Minha palavra e vos 

deixarei preparados para que ninguém vos engane. O seu dom de intuição irá guiá-lo nesses tempos para 

que você saiba para onde ir e por qual caminho. 

Os discípulos não caminharão sozinhos, acima deles irá uma grande legião de espíritos de luz para 

apoiá-los, e acima de tudo Elias, o pastor espiritual, iluminará os caminhos e guardará as suas ovelhas. A 

minha vontade se manifestará nas vossas obras. 

80. Vocês não são os únicos em quem este trabalho vai descansar. No além já existem aqueles que 

irão encarnar depois de você para continuar a sua semeadura. O mundo vai mudar, mas não será em um 

momento. 
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81. Reflitam na minha palavra para que ela se torne leve na vossa mente. Vocês, humanos, uma vez 

que conheçam o lugar que ocupam na criação do Pai e a tarefa que têm, saberão que o vosso destino é 

amar e abençoar para sempre. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 200  
1 As portas do Reino dos Céus estão abertas a todos os que desejam receber os seus benefícios. 

Este reino está no espírito do homem. 

2 Há uma celebração em seu espírito e no meu enquanto você se prepara para receber minhas 

mensagens de luz. 

3 Bem-vindos, doentes, aflitos e necessitados de amor espiritual, pois Comigo encontrarão o 

bálsamo curativo, a luz e a força que tanto lhes faltou. 

4 Eu te amo e por isso te envio Minha luz para que ela possa remover seus sofrimentos, 

preocupações e medos, e para que você se sinta envolto em Meu amor, protegido e preservado dos 

múltiplos perigos que te esperam. Minha fonte de misericórdia transborda para curar-vos na alma e no 

corpo, mas o que vos faço, faço-o neste mundo e em todos os mundos. Porque o Meu Espírito de 

Consolação desceu sobre todos os mundos onde os Meus filhos habitam. 

5 Se vos alimentardes de Mim, se souberdes receber-Me, já não podereis negar-Me, já não 

duvidareis nem ignorareis este pão que vos deu a vida, e a vossa existência tornar-se-á um testemunho 

constante de gratidão e amor. 

6 Você tem alguma idéia das alegrias do prometido Reino dos Céus? Você queria formar uma 

imagem na sua mente de como poderia ser a vida dos seres perfeitos, e você fala de canções, de beleza, 

de pureza e de amor. Mas agora digo-vos que nesse mundo há uma harmonia perfeita. 

7 Vocês devem saber que eventualmente todos vocês farão parte desse concerto, que irão 

compartilhar dessa felicidade quando vocês se aperfeiçoarem e vierem até Mim. 

Então você vai me encontrar e eu estarei no trono da honra que você me dá. 

Mas essa música celestial ressoará na vossa alma quando então descobrirdes a Minha presença 

dentro de vós e ficareis extasiados com a contemplação da Minha obra, a Minha criação, que eu trarei 

diante dos vossos olhos para fazer-vos participantes dela. Quando estiveres comigo, perceberás a mais 

bela harmonia e a mais doce canção subirá do teu espírito para o meu. 

8 Então, quando você sentir Minha Presença assim brilhando dentro de você, você descobrirá um 

concerto em cada passo, uma revelação em cada som, e você estará tão perto de Mim que você 

finalmente me considerará a única razão e objetivo da sua existência. Eu o receberei como se recebe um 

viajante que chega ao último estágio de suas andanças e está ciente de sua realização e do que o espera. 

9 Pessoas, vocês ainda não ouviram esta música de belos tons porque ainda não foram capazes de 

desmaterializar suas almas. O concerto ressoa para além do mundo a que se tem conseguido chegar. 

Mas eu estou a preparar o caminho para que em breve chegues comigo. 

10 Por que você considera difícil a minha manifestação através do intelecto humano? Você duvida 

que eu possa estar sempre em contato com a sua alma? Quando o 

a criação é nutrida por Mim, e todas as almas são como os galhos de uma árvore, vivendo sobre a mesma 

e alimentando-se de sua seiva ─ como podeis pensar que estou distante, ou que sou indiferente aos 

vossos sofrimentos, embora eu seja vosso Mestre, vosso Médico e vosso Pai? 

11 Ouve: A batalha da visão do mundo está se aproximando. 

As almas encarnadas e desencarnadas agitam-se num mar de confusão. Todos apresentam a sua colheita 

de dor e de maldade. Todos procuram ferir-se e matar-se uns aos outros, todos realizam um trabalho de 

destruição; mas a dor também os atingiu. 

No tempo presente, o ceifeiro está presente com a tarefa de cortar todas as árvores que não dão 

bons frutos. Nesta grande batalha, só a justiça e a verdade prevalecerão. 

Muitas igrejas irão desaparecer, algumas permanecerão. Em alguns a verdade vai brilhar, em outros 

apenas o engano será oferecido. Mas a foice da justiça continuará a ser cortada até que toda semente 

que existe na terra seja julgada. 

12 Nesses tempos, aqueles que se espiritualizaram alcançarão o ideal, a elevação, e esse 

conhecimento lhes dará a verdadeira sabedoria. Você não vai precisar de ciências humanas para guiá-lo. 
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Pois a alma suficientemente preparada através dos meus ensinamentos poderá revelar-vos tudo o que 

precisais de saber. 

13 Estudiosos da lei, filósofos e sacerdotes virão a Mim e Eu os responderei e os converterei com a 

Minha Palavra. Alguns não serão capazes de Me entender e ficarão confusos. Os outros humildemente 

Me pedirão perdão. Eles não me vão pedir provas. Mas eu vou dar-lhes porque os amo e quero que eles 

me reconheçam. 

14 Quando os cientistas são incapazes de responder às pessoas, quando eles não conseguem 

resolver seus problemas e suas dúvidas, eles virão até Mim. Então eles vão aprender que eu tenho 

estado à espera que eles os instruam e os confortem. Aprenderão que esta palavra vem de Cristo, 

d'Aquele que sabe acariciar todos os aflitos e fala a todos naquela linguagem tão amorosa ─ a mesma em 

que o Mestre vos ensinou o mandamento sublime que vos diz: "Amai-vos uns aos outros". 

15 Vive-se em tempos de purificação, e já se ouviram lamentos de dor. Mas essa mesma dor vos 

servirá para vos purificardes e para poderdes tornar-vos pilares do templo. E depois de vocês virão novos 

apóstolos. 

16 Estarei convosco para vos confortar e para vos dar firmeza, a fim de que possais avançar no 

caminho da reparação. Quero que transformes os teus inimigos em amigos, para que na tua luta possas 

ganhar o Reino dos Céus, onde obterás o fruto de todas as tuas obras. 

17 Falo-vos desta maneira para que possam mudar os vossos corações, pois o vosso destino é amar 

e abençoar. Viver como Jesus viveu, sempre em união com o Pai, em perfeita harmonia com todos os 

seres da criação. 

18 Quando você faz algo bom, quando acaricia uma criança abandonada, sustenta uma pessoa 

carente ou protege um ser indefeso ─ você não ouviu uma voz dentro de você abençoando-o e 

encorajando-o a continuar nesse caminho? De quem é essa voz? É o da consciência. É a voz do Pai que 

recompensa o filho por tomá-lo como exemplo. 

19 Se querem tornar-se filhos dignos da minha Divindade, os primeiros herdeiros da minha glória, 

devem purificar-se primeiro, e agora sabem que as melhores águas purificadoras são as boas obras. Falo-

vos assim para que possais sentir que vos espero no meu Reino, que hoje estais no caminho que conduz 

a Ele, mas que ainda tendes um longo caminho a percorrer. Quero fazer de cada um de vós um apóstolo, 

e de cada apóstolo um mestre. 

20 Eu noto que a humanidade pratica sua adoração a Deus em diferentes formas. Mas digo-vos que 

não considero nenhuma comunidade religiosa mais importante ou menos importante. Eu ensinei-te o 

amor, e só há uma verdade. 

Não pense que é uma igreja, um padre ou muitos padres que devem redimir a humanidade. Sou eu, o 

Pastor sábio e amoroso, que te abrigo, te conforto e te amo tanto que dei a minha vida para que te 

ensinasse o caminho da verdade e da vida. 

21 Se as pessoas daquela época acreditassem que me podiam ver, como um 

eles tirariam Minha vida, a destruiriam, e fariam Minha Doutrina desaparecer, eles não estavam 

conscientes de que só estavam realizando para Me dar mais vida e maior glória, obtida através do 

sacrifício. Da Minha cruz eu abençoei os Meus apóstolos de todos os tempos ─ todos os que Me seguiram 

no mesmo caminho. 

22 Do mesmo modo, abençoo-vos a vós que Me recebestes no tempo presente e que vos preparais 

para continuar o Meu trabalho. 

23 Israel, cansado vagabundo, vens desejando as Minhas palavras para completar o teu destino na 

Terceira Era, e chegas a Mim com amargura nos teus lábios e dor no teu coração. Você e seus filhos 

percorreram o perigoso caminho, e hoje, ouvindo o chamado do Meu Espírito, vocês se apressam na 

certeza de que receberão encorajamento. 

24 Alguns eu encontro humildemente na expectativa das minhas ordens. Outros sentem remorsos 

na minha presença, depois de terem pecado muito. E ainda outros curiosamente investigam meus 
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ensinamentos e procuram algum erro neles para condená-los. Eu conheço-te e amo-te e recebo tudo 

neste dia. 

25 Vou usar os humildes para levar a Boa Nova em pouco tempo aos corações que Me esperam. Eu 

limpo aquele que pecou com a Minha Palavra, que é água cristalina. Quando ele aprender que eu o 

perdoo e o faço meu discípulo, ele não se arrependerá mais e não pecará. E àquele que pergunta e 

duvida, eu o esclareço e lhe dou testemunho para que conheça a verdade e dê testemunho de Mim. 

26 Então, quando todos estiverem preparados, eu os enviarei para aqueles que treinaram suas 

mentes e são eloqüentes. Mas você não se sentirá inferior a eles, nem os invejará, porque eu lhe dei 

grandes habilidades espirituais. 

27 A ciência vai em breve fazer uma pausa. Muitos estudiosos ficarão perturbados e considerarão 

seu conhecimento inútil, porque o conhecimento adquirido não os levou ao bem-estar e à paz da alma. 

Quando chegarem a esta conclusão, Me buscarão, quererão conhecer a essência e o propósito da vida 

espiritual e Me pedirão que humildemente lhes permita penetrar nos Meus segredos, e Eu lhes 

permitirei penetrar até onde for a Minha vontade. 

28 Aqueles que mais Me seguirão serão os pobres, os deserdados. Então, quando tiverem recebido 

este grande tesouro de conhecimento espiritual que a Minha Palavra distribui em abundância, partirão 

cheios de amor para levar o testemunho da Minha vinda ao mundo neste momento. Alguns aparecerão 

como profetas, outros ganharão corações com o dom da Palavra, e todos farão obras de amor entre os 

homens. 

29 Aquelas nações que foram desprezadas, aqueles povos que se embrulham em trapos, vão 

despertar, amar-Me e servir a humanidade. Entre elas estão as grandes almas purificadas pela dor. No 

centro destas criaturas estão escondidos os meus emissários, os meus apóstolos. Convocarei todas as 

nações, e em pouco tempo aqueles que entenderem a Minha palavra inspiração virão a Mim para serem 

os Meus pioneiros. 

30 Israel, ali estão os teus irmãos de armas à espera das minhas ordens e a viver no caos. Enquanto 

imploram paz, outros clamam por destruição. Eles anseiam por ver novos horizontes, novas terras, 

desejam emigrar para outras terras mais quentes para ali fazer a sua casa e poder desdobrar a sua alma 

no cumprimento das leis divinas. 

31 As imperfeições na prática religiosa das pessoas desaparecerão na medida em que o verbo... 

A espiritualidade penetra nos corações e na alma, cansada dos seus falsos ídolos, anseia pela Minha 

presença, pela Minha palavra. Eles não Me invocarão nas margens dos rios, nem nas montanhas, nem no 

vale ou no deserto. Eles Me buscarão no fundo da sua alma, e ali construirão um templo no qual Me 

amarão. 

32 Vós vereis muitas pessoas que foram poderosas terrenas descerem do seu nível social, e nessa 

condição, após grandes provas que serão como uma pedra de toque para as suas almas, elas desejarão o 

Meu ensinamento e, por causa das suas virtudes, erguer-se-ão e conhecerão o verdadeiro valor dos dons 

que concedi ao homem. Em 1950 você verá muitas das previsões se tornarem realidade. 

33 Muitos corações que eram como campos áridos darão frutos. Mas a vós, a quem tenho tratado 

dia após dia, digo: Preparai-vos e preparai-vos para dispersar a Minha semente. 

34 Depois desse ano, haverá contendas entre o "povo de Israel" e somente aqueles que 

permaneceram vigilantes e orantes e trabalhando nas minhas leis serão proteção para os outros. 

35 Eu dei-te a luz para que possas andar em segurança e instruir os teus semelhantes. 

36 Sejam abençoados todos ─ tanto aqueles que estão me ouvindo neste momento como aqueles 

que ainda estão longe da Minha manifestação. 

37 O tempo que você está vivendo é um tempo de luta, de luta espiritual e de luta de visões de 

mundo. 

38 Esta dica é necessária, pois você terá que estar diante daqueles que incessantemente tentam 

penetrar o mistério dos ensinamentos. Da mesma forma, você estará diante de uma multidão de homens 
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e mulheres de diferentes credos e então descobrirá que em cada igreja ou denominação há pessoas de 

boa vontade que fazem um esforço, pois suas ações contêm a perfeição. 

39 Minha graça é para todos, pois vi no mundo humano que todos, mesmo que seja apenas por um 

momento, têm o coração inflamado de amor pela Minha Divindade. 

40 Espalhados sobre a terra estão aqueles que ainda se esforçam por fazer o bem e procuram uma 

forma de serem úteis aos seus vizinhos. Em verdade vos digo, todos os que têm esta resolução estão 

comigo. 

41 Eu vos disse que chegará o momento em que a luz aparecerá em todos os lugares, em todos os 

países, em todos os continentes. Essa luz vai brilhar de acordo com o treinamento espiritual do homem. 

Mas através do mesmo será formada uma nova e mais precisa concepção da criação, um novo conceito 

de espiritualidade. Desta forma, uma nova fase de desenvolvimento espiritual terá início. 

42 Quando todas as pessoas inteligentes finalmente se unirem, seu conceito do divino, do eterno e 

do espiritual será esclarecido. As pessoas vão passar por muitas provas. Mas quando isto acabar, a 

verdade virá à luz ainda mais. E a verdade, que é sempre cristalina e mais alta, poderá ser compreendida 

por todos. Assim, a unificação espiritual tornar-se-á uma realidade. 

43 O ensinamento que vos revelei e as regras que vos dei serão universalmente reconhecidas. Mas 

lembre-se que é o significado da Minha Palavra, não o modo de expressão, que você deve passar 

adiante. 

44 Nem te preocupes que a forma exterior da tua adoração mude. Pois verdadeiramente vos digo 

que chegará o momento em que compreendereis que apenas a essência e a pureza das vossas acções 

alcançarão o Pai. 

45 Muitos de seus companheiros virão até você que, se eles entenderem profundamente o 

Espiritismo, o forçarão a abandonar até mesmo o último vestígio de fanatismo de culto que você possa 

reter. 

46 Quando me aproximo de você e me faço conhecido através do portador da voz, descubro aqueles 

que me escutam sem entender e sem sentir. Também aqueles que vieram apenas movidos pela 

curiosidade. Alguns têm tentado pôr o mundo espiritual à prova. Muitos não vêm com o respeito 

necessário. Mas como poderiam eles acreditar tanto no sobrenatural que se confirma diante dos seus 

olhos? Será que eles poderiam dar a si mesmos uma explicação razoável para o que está acontecendo se 

não atribuírem esse milagre a um poder superior? Que explicação para o que é este trabalho poderiam 

dar àquele que os questiona? 

47 Aquele que tem fé tira a água abençoada desses lugares, e com ela faz milagres. Mas o Mestre 

lhe pergunta: Existe realmente um poder sobrenatural nessa água? Em verdade vos digo que o poder 

não está na água, está em vós mesmos, na fé e na integridade das vossas obras. Pois o Senhor está em 

vós, como na natureza e em toda a criação. Lembra-te que te disse na altura: a tua fé vai salvar-te. 

48 Eu sou o milagre eterno que dá luz ao seu intelecto e move seus sentimentos para direcioná-los 

para o caminho do bem. Mas o homem exigiu mais do seu Pai e quis ver, ouvir e agarrar com as mãos 

aquilo que só deveria perceber através da sensibilidade da sua alma. Mas por amor cedi aos Meus filhos, 

pois tenho compreensão por eles e conheço-os. 

49 Portanto, neste momento permiti que o meu Mundo Espiritual se aproximasse de vós e vos tenha 

dado o dom da sua manifestação através do vosso intelecto, para que todos vós possais testemunhar 

directamente a realização destes milagres e acreditar na minha Presença. 

A manifestação dos seres espirituais encorajará interpretações maliciosas por parte dos escoteiros da 

minha Obra, eles a usarão como arma para ferir-vos, para vos difamar e condenar-vos como feiticeiros. 

Mas depois dessa proclamação ter lançado as suas sementes, ela desaparecerá. Então vereis que os dons 

que vos dei continuarão a existir e que os milagres continuarão a acontecer, porque então guiareis os 

vossos passos intuitivamente, esforçando-vos sempre, com a ajuda dos meus ensinamentos, por praticar 

a caridade activa da melhor maneira. 
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50 Explore Minha Palavra para que você possa perceber que eu não prescrevo comportamentos 

fixos para você. 

51 É a minha essência de amor que vocês devem preservar e dispersar ao longo dos caminhos da 

vida. Pois chegará a hora em que você não precisará mais desses locais de encontro. Eu me farei 

conhecido no seu caminho, no seu quarto, nas montanhas, em todos os lugares. O vosso campo será 

ilimitado para praticar a caridade e para provar que sois Meus discípulos. Pois as circunstâncias de cada 

um de vocês também serão diferentes, mas sempre lhes darão a oportunidade de fazer o bem. Você será 

capaz de fazer esse bem com pensamentos e também com ações, com palavras e até mesmo com 

olhares. 

52 Habitua-te a ter a consciência como juiz dos teus próprios actos, e isto indicar-te-á como deves 

trabalhar para que expresses tudo o que eu pus dentro de ti. 

53 Se você vê que seus irmãos e irmãs no meu trabalho não são capazes de explicar a razão das 

minhas manifestações, então levante-se e explique. Você tem o conhecimento necessário para isso. 

54 Não se surpreendam quando chegar o momento em que só os apóstolos da fé Me rodeiam. Eu 

disse-lhe: "Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos." Mas isto não é porque eu escolho alguns 

e rejeito outros. Eu chamo todos. Mas enquanto alguns permanecem comigo, outros partem. 

55 Muitos vieram e ainda virão até Mim. Mas só restarão aqueles que carregam dentro de si a 

semente do amor ao próximo. 

56 Esta palavra não se destina apenas aos seres humanos, mas também às hostes espirituais, porque 

elas, espalhadas por toda a Terra, têm uma missão a cumprir. 

57 Deixo-te o teu livre arbítrio. Vá onde quiser e sentirá que lhe agrada mais onde sente amor. Se a 

Minha Palavra não te convencer através de um porta-voz, procura-Me onde Me sentes plenamente. 

Pois todo aquele que me segue me sentirá em seu coração. 

58 Eu quero reconciliar-vos entre vós, unir-vos, nunca vos dividir. Eu vos dou luz para que, quando 

chegar o momento, saibais distinguir a verdade da inverdade. 

59 Vejo-vos como filhinhos que vêm em desejo do calor paternal, ou que vêm em desejo da 

sabedoria que os pode guiar no caminho da vida. 

60 Você é insignificante, certamente, mas por causa da sua fraqueza, porque você não fez uso das 

lições que eu lhe dou de muitas maneiras na sua jornada pela vida. 

61 Aquele que conhece meu nome e minha palavra não tem o direito de chamar-se ignorante, inútil 

ou fraco. Não vos disse uma vez na Minha Palavra: "Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida"? O que vos 

poderia faltar se andais neste caminho de amor e se vos alimentardes com a luz da minha sabedoria? O 

homem chora justamente no momento do seu nascimento! A alma já sabe que o vale de lágrimas a 

espera. 

62 Porque não transformas este vale de lágrimas numa terra de paz? Entenda que o significado dos 

meus ensinamentos leva a esse belo objetivo: "Paz na terra aos homens de boa vontade" ─ uma paz que 

é a graça e bênção do céu, a paz que os homens podem ter ao obedecerem ao mandamento de se 

amarem uns aos outros. 

63 Este é o segredo para alcançar a paz. Eu revelei-o ao mundo, dei-lhe a chave que abre os portões 

daquele reino. O homem sabe isso muito bem, mas não quis alcançar a paz, a grandeza e o 

conhecimento no caminho do amor. Ele tem preferido construir um mundo de acordo com suas idéias e 

uma paz de acordo com seu gosto. 

64 Sua obra caducou porque ele não a construiu sobre os alicerces da fraternidade em Deus, e por 

isso hoje seu mundo de vaidade está desmoronando. O homem, no orgulho do progresso da sua ciência, 

gostaria de cantar uma canção de triunfo para as suas descobertas. Mas ao invés disso, ele ouve um 

lamento de dor, horror e remorso escapar de seu peito quando sente o resultado de seu trabalho no qual 

ele não colocou amor. 

65 A minha palavra parece-te amarga? Isso só te diz a verdade. 
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66 A minha palavra não é urtiga, é trigo, não é escuridão, é luz. 

67 Faz a minha vontade e não vais chorar. Viva meus ensinamentos e você conhecerá a felicidade. 

Amem-se uns aos outros e viverão em perfeita paz. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 201  
1 Pessoas: Nesta época em que o Espírito da Verdade está derramando sua luz sobre cada alma, eu 

quero que aqueles que estão destinados a me ouvir nesta forma se concentrem e reflitam, pois só assim 

poderão entender a mensagem divina que eu lhes trouxe neste tempo. Esta mensagem é o livro que 

estou imprimindo em sua alma, é a interpretação divina da Lei que a humanidade já recebeu nos 

primeiros tempos, é a essência do que "o Livro dos Sete Selos" contém, cujo segredo estou revelando 

gradualmente, iluminando sua alma através da luz da Minha Palavra. 

2 Amanhã, quando tiveres compreendido os meus ensinamentos, a batalha vai começar. Você não 

terá mais a minha palavra nesta forma, mas sentirá a minha presença no seu coração. 

3 Na Primeira Era, Deus escreveu a Lei em pedra através de Moisés. A Palavra de Jesus foi escrita 

com sangue no coração do homem. E nesta era escreverei as minhas revelações na tua alma através da 

luz da inspiração. 

4 Se você duvida diante das imperfeições daqueles transmissores através dos quais eu me faço 

conhecido, não fique nesta incerteza. Reflitam, acalmem-se e avancem, pois o Meu desejo é que tomem 

consciência da grandeza e da veracidade que a Minha revelação contém. 

5 É necessário que este povo seja forte e espiritualizado quando se dirige às províncias, tribos, 

aldeias e mesmo às nações para proclamar a Boa Nova. Hoje vocês ainda são crianças ignorantes, 

ansiando pelo momento do cumprimento de sua missão, mas ainda não conhecendo as armadilhas e 

provações que os esperam ao longo do caminho. Mas todos os que estão cheios de fé e amor serão 

capazes de enfrentar as tempestades e serão entorpecidos pela sua própria dor, mas não indiferentes às 

necessidades das pessoas. 

6 Os meus ensinamentos durante este tempo foram de longa duração porque eu queria dar 

oportunidade para muitos me ouvirem, cumprindo assim a promessa que fiz a vós em tempos passados 

de que cada olho, pecador ou não, Me contemplaria espiritualmente, reavivando assim a vossa 

esperança e confiança em Mim. 

7 Tem sido da Minha vontade que a Palavra que vos entrego seja escrita, porque nela há previsões, 

anúncios, mensagens que serão conhecidas do povo de amanhã. Pois muitas vezes a tua memória falha-

te. 

8 Minha Palavra está formando um povo iluminado que incluirá homens e mulheres de todo o 

mundo, e sua força será fundamentada em sua espiritualidade. A este povo confiarei a restauração da 

paz no mundo, da justiça, da moralidade e da verdadeira fé. 

9 Hoje, a humanidade está aparentemente adormecida. Mas com verdadeira surpresa vocês verão 

como algumas comunidades, quando ouvem a voz dos Meus mensageiros, abrem as portas dos seus 

corações, como flores se abrem para receber o calor e a carícia dos raios do sol. Vocês que Me escutam 

agora já fazem parte daquela gente que crescerá no futuro até cobrir toda a terra. A vossa tarefa é 

exortar os homens a abandonar o materialismo, a pregar o diálogo do espírito com o espírito e a manter 

os vossos semelhantes na fé, quando as grandes provações estão se preparando sobre eles. 

10 As multidões que ouviram a minha palavra neste tempo são apenas uma pequena parte das 

pessoas que irão surgir amanhã. O seu dever é permanecer unido, apesar das provações e das 

tempestades que o possam chicotear. Se se espalhasse, a batalha estaria perdida, a estrela que a guiou 

até agora teria desaparecido, e estaria perdida na imensa solidão do deserto. Qual seria a testemunha 

que ela daria à minha verdade? Qual seria o exemplo que daria aos seus semelhantes? 

11 Amados discípulos, lembrai-vos: Desde que desci para falar convosco, tornando perceptível a 

Minha Divina Presença e Palavra através de vós, o vosso Mestre deve pretender um grande acto de 

salvação. Mas vós, a quem eu ensinei e amei, não deveis de modo algum privar de seu poder a Minha 

Divina Ensinança. 

12 Discípulos, se vocês querem possuir dons espirituais, que o amor e o desejo de fazer o bem seja o 

que lhes dá esse desejo. Não procureis possuir minha graça apenas com a intenção de lisonjear vossa 
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vaidade, porque então vos sentireis um pouco acima de vossos semelhantes. Não procure fazer sua 

fortuna através desses dons por meio da usura. 

Em verdade vos digo que, assim que o amor espera qualquer pagamento, deixa de ser amor a partir 

desse momento. E assim que um benefício que se tem o propósito de receber uma recompensa por ele, 

já não é um benefício. Por isso, eu vos assinalo que se desejais possuir um desses dons, deve ser o amor 

que vos incute isso. 

13 Quem quiser Me seguir neste caminho deve libertar seu coração de todo egoísmo, egoísmo e 

vaidade. Só com um coração puro se pode sentir o Meu amor. 

14 Quando descubro que um de vós está ocupado fazendo uma boa ação, pedindo levantado em 

oração por um semelhante necessitado, e vejo que o seu coração está cheio de tristeza por causa da dor 

do seu próximo, então o Meu amor Divino concede-lhe uma gota do Meu bálsamo curativo e concedo-

lhe o milagre que ele pediu. 

15 Neste momento, a criança, que é responsável pela sua 

Se uma pessoa intercedeu junto ao Pai por um semelhante, é uma grande alegria porque deu o que lhe 

foi pedido à pessoa necessitada que recebeu o meu benefício. Se, por outro lado, alguém que tem a 

tarefa de praticar o amor ativo ao próximo no seu caminho através da vida usa indevidamente os seus 

dons para fins egoístas, ele tem, sem se dar conta, roubado a si mesmo da graça do Pai e não pode mais 

dar nada; então ele se engana a si mesmo e engana os seus semelhantes. Este mau "trabalhador" só 

semeia joio no seu caminho em vez de trigo. Depois de ter feito suas más obras, ele fica com um gosto 

muito amargo, uma insatisfação, uma inquietude, e não pode descobrir no rosto amável de seu Pai 

aquele sorriso amoroso que abençoa e confirma suas obras, nem pode fazer seu irmão sentir a influência 

de seus dons espirituais. 

16 Se o doente ficou bom, ou o aflito recebeu consolo, ou um milagre aconteceu, esse milagre não 

se deveu a esse "trabalhador", mas à infinita compaixão do Pai pelo homem necessitado, que na sua 

ignorância depositou toda a sua confiança no mau discípulo do Senhor. No entanto, o mau servo atribui 

o milagre, quando isso aconteceu, às suas intercessões, aos seus dons espirituais, e usa esse testemunho 

para aumentar o número daqueles que confiam nele. Minha justiça deve então afligi-los, para que 

possam refrear seus passos errados, refletir sobre a falsidade de suas obras e retornar ao caminho certo. 

17 Bem-aventurados aqueles que, na primeira visita da minha justiça, se arrependeram das suas 

transgressões, decidiram não seguir o caminho das suas aberrações e se esforçaram por reparar todas as 

suas transgressões, porque assim provaram que as satisfações da alma são incomparáveis com as da 

Terra. Os outros têm tido em baixa estima a paz que uma boa obra deixa no coração, aceitaram lisonjas 

ou pagamentos mesquinhos com uma moeda, e perceberam tarde demais que a primeira faz a alma 

grande e a segunda a faz pequena e a degrada. 

18 Qualquer um que seja "trabalhador nos Meus campos" deve saber que eu o enviei para dar 

testemunho de Mim. Mas para que seu testemunho seja verdadeiro, ele deve ser justificado por suas 

obras, por atos de caridade, por boas palavras e bons pensamentos, assegurando assim que seu coração 

permaneça puro para que eu possa me fazer conhecido nele. 

19 Uma vez eu vos disse: "Aquele que conhece o Filho conhece o Pai", pelo qual eu quis dizer-vos 

que pelas Minhas obras na Terra vós podíeis reconhecer o amor que o vosso Pai sempre vos irradiou. 

Agora eu vos digo que quero ser conhecido pelas obras dos Meus discípulos. 

20 Quando este povo finalmente Me entender e dirigir sua vida de acordo com esta instrução e 

abraçar sua cruz com verdadeiro amor, as pessoas despertarão, tomarão consciência de suas obras e 

terão que se convencer de que é a verdade que as guia. Então eles considerarão meu trabalho como uma 

revelação divina, do mesmo modo que lhe chamarão religião, doutrina ou visão do mundo. 

21 Aprendei e compreendei, ó discípulos, em que consiste a missão que vos indiquei. Lembre-se de 

sua responsabilidade e examine cada uma de suas obras para que todas elas estejam de acordo com a 

verdade do Meu ensinamento. 
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22 Em muitas sociedades, ordens e congregações, as pessoas costumam chamar uns aos outros de 

"irmão". Seus lábios pronunciam a palavra amorosa "irmão", geralmente sem senti-la em seus corações. 

23 Na verdade, digo-vos que, se dedicassem a mergulhar no sentido desta palavra, descobririam a 

fonte de vida de onde saíram. Compreenderíeis a Minha ternura divina e tudo isso vos faria tremer de 

remor quando pensais na indiferença com que vivestes entre vós, na indiferença com que olhais para 

aqueles que chamais de estranhos e nos insultos que constantemente infligis uns aos outros. 

24 Quando vim ao mundo para viver com os homens, fi-lo para vos ensinar a ser irmãos. Eu me 

encarnei em Maria e chamei-vos meus irmãos para vos mostrar como se amam uns aos outros. Todo o 

meu ensinamento foi para mostrar-vos aquela lei divina e única pela qual podíeis amar e glorificar o Pai. 

Como poderiam amar-me sem se amarem um ao outro? Em verdade vos digo que é melhor distribuir 

tudo o que Me ofereceis entre os vossos semelhantes. Pois o Pai possui tudo, mas a ti falta tudo. 

25 Inspirem todas as vossas vidas e obras pelo meu exemplo, e em verdade vos digo, se o fizerem, 

glorificar-Me-ão em todos os vossos caminhos e darão verdadeira evidência do vosso amor. Se os 

homens unissem todas as suas faculdades com o propósito de elevar a sua existência, sentiriam 

plenamente a Minha presença entre eles. Alguns ofereceriam seu conhecimento, outros seu amor, 

outros sua ajuda, sua ciência, sua inspiração, e outros seu poder. Surgiria então uma humanidade forte e 

unida, como se tivesse sido criada por um homem iluminado, grande, bom e, portanto, poderoso. Este é 

o homem em quem eu tenho esculpido a minha lei de amor por muito tempo. 

26 Duro é a rocha do seu coração, mas ele não vai resistir à agudeza do cinzel divino da minha 

palavra. 

27 Anuncio-vos um tempo de harmonia entre a humanidade. Isto também vos foi anunciado pelos 

meus profetas há muito tempo. Então você verá as nações confraternizando, compartilhando seu pão, 

seu poder e seu conhecimento. Você verá pessoas fazendo a paz onde antes só sabiam viver em guerras 

e inimizades. Verá como, como verdadeiros médicos dos homens, eles trazem conforto aos doentes. 

28 Você agora percebe que na verdade você ainda não conseguiu viver como irmãos e irmãs em 

Minha Lei? Compreendeis porque já vos disse naqueles dias que o meu mandamento mais elevado é: 

"Amai-vos uns aos outros"? 

29 Eu não vim neste momento para apagar esse mandamento supremo dos vossos corações, nem 

para substituí-lo por outro. É inquebrantável e imutável. Explico-lhe apenas para que possa compreender 

o seu alcance e reconhecer o seu significado, que é a minha sabedoria. 

30 Quando é que esta humanidade compreenderá que no cumprimento dessa lei reside a paz de 

que tanto necessita, a saúde de que agora carece e a felicidade que nunca encontrou? 

31 Sei que as pessoas, sem o saberem, estão se movendo para aquele ponto onde, quando o 

alcançarem, finalmente abrirão os olhos para a luz da verdade. 

32 Tendo-vos dito tudo isto, quero que, quando chamais "irmão" a um dos vossos vizinhos, 

compreendam o significado desta palavra e que se esforcem por sentir a verdade do que vos revelei 

hoje. 

33 Eu te recebo em Meu amor paternal. Embora o número daqueles que Me ouvem seja pequeno, 

eu não deixo de Me fazer conhecer com amor. 

34 A tua mente será inundada pela minha luz e isto eliminará qualquer dúvida que possas ter. 

35 Pequeno é o número daqueles que Me seguem, e ainda os vejo impotentes. Mas eis que a Minha 

Palavra os transformará em robustos soldados de força que, embora cansados e feridos, um dia 

alcançarão o objetivo, agitando em sua mão direita a bandeira, símbolo de paz e fraternidade. O seu 

triunfo deve encorajar muitos a segui-lo. 

36 Bendito seja aquele que reconhece e cumpre a sua missão. A alma precisa de resoluções firmes, 

força e vontade para o seu desenvolvimento. Se isto faltar, o progresso é lento e precisa de muitas vidas 

terrenas para a sua perfeição. As pessoas devem conhecer todos os meus ensinamentos, que é o 

caminho da alma para a perfeição. A intuição não é suficiente, eles também precisam de conhecimento 
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para que nunca parem no caminho, para que reconheçam o valor do tempo e das oportunidades e não 

sejam mais homens mortos da alma. 

37 A vida deve se revelar mais na alma do que no corpo. Quantos viveram neste mundo; mas quão 

poucos viveram espiritualmente, expressaram a graça que existe em cada ser humano, naquela centelha 

divina que o Criador colocou no homem. 

38 Se as pessoas fossem capazes de preservar a clarividência em suas mentes, elas poderiam ver seu 

passado, seu presente e seu futuro através dele. 

39 O Espírito é como o meu livro de Sabedoria Divina. Quanto é que contém! Sobre e sobre ele tem 

algo a lhe revelar ─ às vezes revelações tão profundas que são incompreensíveis para você. 

40 Essa centelha de luz que está presente em cada ser humano é o laço que liga o homem ao 

espiritual, é o que o coloca em contato com o além e com seu Pai. 

41 Se você estiver atento, você entenderá que tudo está ligado à vida eterna ─ aquilo que o espera e 

do qual você se aproxima a cada dia ou a cada momento que passa. 

42 Preciso de trabalhadores nos meus campos que aprendam a semear e nutrir esta semente, 

cabeças claras e corações cheios de boa vontade. Para muitos que receberam meus dons, tornaram-se 

"filhos pródigos" que ficaram com seu pai apenas por um tempo e depois buscaram prazeres. Mas a 

minha palavra vai acontecer e eles vão voltar. Eles encontrarão a Minha justiça implacável no seu 

caminho; mas quando voltarem para Mim, encontrar-me-ão, como sempre, um Pai bondoso. 

43 Vocês, multidões, ponham-se a caminho como mensageiros desta Obra e levem a Boa Nova a 

todos os vossos irmãos. Tenha fé na minha Palavra e você realizará milagres. Esta luz despertará a 

humanidade do seu sono. 

44 Avance no caminho passo a passo, para que você possa saber disso. É a maneira ampla da minha 

lei. A luta continua e continua. Às vezes você vai beber copos muito amargos, mas você também vai 

experimentar infinitas satisfações quando você experimentar a paz do Senhor em sua alma. 

45 Eu lidero o caminho e marco o caminho. Deves ser tão obediente como as ovelhas, assim não 

tropeçarás. Se Me perguntares para onde te levo, responder-te-ei: para a maior felicidade da alma. 

Quem poderia perecer no caminho da vida se ele carregasse a cruz do amor em seus ombros? Não pense 

que lhe exijo que dedique todas as horas da sua vida a Mim. Tendes os vossos deveres na Terra que 

deveis cumprir, e deveis saber que também eles são santificados e constituem uma parte do vosso 

destino espiritual. 

46 Por mim, peço apenas uma pequena oração espiritual todos os dias. Mas nesses momentos que 

Me consagrais, deveis libertar-vos de toda a pobreza e miséria humana, para que possais 

verdadeiramente entrar na Minha presença e gozar da Minha carícia e paz. 

47 Todos vocês têm tarefas espiritualmente diferentes a cumprir. Alguns não deixarão a área em 

que têm vivido, outros irão embora e partirão para outras terras. Alguns se afastarão de seus parentes 

para realizar seu trabalho, outros terão sua tarefa dentro do seio de sua família. 

48 Alguns acreditam que o Mestre só lhe confiou uma tarefa espiritual, neste momento. Mas estão 

gravemente enganados, pois a sua alma, desde a sua origem, trouxe consigo o seu caminho de 

desenvolvimento pré-desenhado dentro de si mesma. Neste tempo, como em tempos passados, eu só 

vos lembrei do pacto que a vossa alma fez com o seu Pai antes de vir a esta terra. 

49 Abraçai a vossa tarefa com amor, ó discípulos, para que possais alcançar que os vossos 

semelhantes sigam as minhas pegadas. Vocês devem perceber que têm tudo o que é necessário para 

serem semeadores desta semente. Na sua alma e no seu corpo você tem todas as habilidades para 

suportar os testes e vencer a batalha. 

50 Que a tua alma seja o leme do teu corpo, e que a luz do teu espírito ilumine o teu caminho, e 

domine as paixões e impulsos da carne. Então a realização da sua tarefa será fácil. 

51 Lembra-te que deves devolver a semente espiritual que foi confiada a cada um, multiplicada, 

para ser guardada nos meus espigueiros. Com isto você deve entender que deve fazer uso do tempo que 

está à sua disposição. 
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52 Bendito aquele que bebe pacientemente o cálice do sofrimento que a luta lhe oferece, pois no 

final a sua dor se transformará em felicidade. Sede cheios de fé e coragem, assim não temereis os 

julgamentos dos homens. Tenham medo de vocês mesmos, pois uma fraqueza ou erro pode ter graves 

conseqüências para vocês. Se um dos vossos semelhantes, que acaba de ficar cego pela escuridão que 

cobre o mundo, ferir traiçoeiramente o vosso coração, perdoai-o e vinde a Mim para que eu possa fechar 

a vossa ferida com o Meu amor. 

53 Suporta o fardo da tua cruz com paciência e sabe que essa existência e o cumprimento da tua 

difícil missão espiritual servem para capacitar-te a elevar a tua alma até o reino a que ela tem direito. 

54 Se você cumprir a sua tarefa na Terra, você também a cumprirá no futuro. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 202  
1 Vê com o olhar do teu espírito a estrela que te conduz à presença do teu Pai. 

2 Aqui está o Salvador que vos traz em sua palavra o calor divino que vossas almas, perturbadas 

pela peregrinação dolorosa da vida, necessitam. 

3 Quando te aproximas de Mim por causa da dor, o Meu amor recebe-te. Tenha fé e junte-se à 

solenidade desta manifestação. 

4 Eu quero estar contigo, tão perto do teu coração que sintas verdadeiramente a minha presença. 

Quero que você e eu sejamos um na harmonia e na cordialidade desta noite; que você esteja ciente de 

que eu sou a sua primeira luz, a promessa divina, o Mestre incansável que se esforça para tornar suas 

almas perfeitas, dignas de Deus. 

5 Quero estar com vocês, mesmo que seja apenas por uma hora, mas de tal forma que seja 

impossível para vocês se separarem de Mim. Vede, quero encher-vos de cordialidade, de esperança e de 

bálsamo curativo, e quero que vos lembreis que vim ao mundo numa noite como esta para vos mostrar, 

através da Minha vida e obras exemplares, o caminho que conduz ao Reino dos Céus. 

6 Aproximai-vos de Mim para que possais receber em vossos corações a essência desta Palavra e 

para que vossa oração, que silenciosamente emana de vossos corações, possa unir-se a todos os cânticos 

dos céus nesta hora solene. 

7 Rezai, todos vós, rezai pelos pobres, pelos aflitos, pelos presos, pelos doentes, pelos órfãos. Reze 

para que seus pensamentos possam trazer alívio para aqueles que sofrem, aplaudir aqueles que choram 

e secar as lágrimas daqueles que choram. 

8 Não há ninguém entre vós, por mais duro que seja o seu coração, que não esteja interiormente 

comovido nestes momentos. Mas também vos digo que, para pensar nos outros, é preciso esquecer-se 

de si próprio. Então eles, você e eu seremos um nesta hora de comunhão espiritual. 

9 Visitei-vos na vossa solidão e quando os meus ensinamentos deste dia terminarem, deixarei 

como traço da Minha Presença uma fragrância que será inesquecível para este povo. 

10 Deixai-Me recolher as flores murchas que vossos corações cheios de tribulações e feridas Me 

oferecem, e deixarei ali uma lâmpada de fé e esperança. 

11 É o vosso coração que o meu Espírito procura hoje para ressuscitar no coração da humanidade. 

12 Em verdade vos digo que, se fizerdes das minhas sentenças a vossa lei, se seguirdes os meus 

passos e me tomardes como exemplo, o amor divino que vos trouxe a semente da imortalidade quando 

se tornou homem há muitos séculos começará a florescer em vossos corações. 

13 Eu mesmo venho agora explicar-vos a razão deste amor, porque não o conseguistes 

compreender. 

14 A tua alma treme quando Me ouve e me diz: "Senhor, parece que eu estava contigo naquele 

tempo. A tua palavra faz-me lembrar tudo. Vai libertar-me desta incerteza, Mestre?" 

15 Em verdade vos digo que, naquele tempo, os espíritos e os homens eram testemunhas da Minha 

vinda e do Meu trabalho no mundo. 

16 Sua alma é a mesma, mesmo que tenha vivido em outro mundo ou habitado em outro corpo. 

Hoje chora com olhos diferentes, mas a sua essência é a mesma e as suas perguntas são as mesmas. Ela 

também me pergunta, tenta me ver ou Me descobrir. Então eu lhe digo para não ter medo, para ser 

alegre, para perceber que a vida no infinito é um questionamento constante, e que é necessário ser 

humilde, perseverante e de grande força de fé para compreender as lições divinas. 

17 Você muitas vezes quer entender o grande primeiro e depois o pequeno. No entanto, comecem 

por se conhecerem a vocês mesmos. Entendam a si mesmos, façam perguntas a si mesmos, e 

experimentarão como começarão a se alimentar do fogo do seu ser. Porque Deus o acendeu com o fogo 

do seu Espírito Santo. 

18 Vagamente você compreende esta instrução porque sabe que não pode ter mais conhecimento 

do que aquele que corresponde ao seu desenvolvimento. Mas eu lhes asseguro que aqueles que sabem 
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Me procurar dentro de seu ser, no templo de sua própria alma, logo receberão uma resposta para 

aquelas perguntas para as quais não conseguiram encontrar uma explicação durante séculos. 

19 Se há rebeldia no homem em relação ao espiritual, é natural que a sua mesquinhez não possa 

julgar o Infinito. E, por mais que o Mestre vos fale da grandeza do Pai, o homem não é capaz de 

compreender o que essa verdade contém. 

20 Devo dizer-vos que vos falo precisamente desse conhecimento que de Deus devíeis ter. Pois para 

agarrar tudo, para penetrar em tudo e para saber como você quer, que você não pode alcançar. 

21 Só Deus conhece realmente Deus, o Mestre diz-lhe. 

22 As pessoas, tomem consciência do profundo silêncio com que o universo saúda e adora o seu 

Senhor nesta hora. Tudo está imerso em devoção amorosa, em sublime contemplação, em profunda 

adoração. 

23 A razão disso é que todos os seres e todas as coisas criadas sabem que eu estou dando agora 

mesmo a Minha Palavra, a mesma Palavra que veio dos lábios de Jesus, a quem os homens e os reinos da 

natureza obedeceram, a quem doenças incuráveis cederam e por quem os mortos ressuscitaram. 

24 Nesta noite de festa espiritual para aquele que sabe se preparar e se elevar, você tem no 

invisível, no intocável, a presença e a visitação daqueles seres que você chama de anjos. Se você pudesse 

realmente separar sua alma do seu corpo, você veria os campos, as cidades, os lares e o espaço exterior 

iluminados pelo brilho celeste de inúmeros seres, mensageiros de luz, paz e amor. 

25 O céu se aproxima da terra e sua luz procura tanto aquele que leva tempo para se lembrar como 

aquele que esqueceu a verdade espiritual. 

26 Alegrai-vos, ó povo, regozijai-vos pelo menos esta noite, pois ainda não sois capazes de manter 

esta paz para sempre. 

27 Alegre-se com a alegria natural do coração, que é a cordialidade e volte ao bem. Sim, alegrai-vos 

com o deleite do espírito, que é a eterna iluminação. 

28 Você chama esta noite de "Noite Santa" em memória daquela em que o rabino veio ao mundo. 

29 Sob a influência divina dessas memórias, as pessoas se aproximam, as ausentes são lembradas, os 

descuidos são perdoados, as famílias se reúnem, os amigos se visitam, os corações se enchem de 

esperança. Todos parecem estar esperando algo surpreendente que não conseguem colocar o dedo em ─ 

na noite em que as pessoas deixam um pouco de calor entrar na dureza de seus corações, e alguns 

deixam um pouco de espiritualidade entrar no seu materialismo. Mas eu pergunto: você acha que só 

esta noite é digna de ser chamada de "santa" pelos homens? Você não poderia, com um pouco de amor, 

tornar todas as noites e dias da sua existência "santos" para que você experimentasse que a vida é santa 

em cada momento? 

30 Tu dizes-me: "É a noite em que todos os anos comemoramos aquela noite em que Tu vieste ao 

nosso mundo para nos trazer uma mensagem de amor". Mas eu vos respondo que aquela hora indicou o 

momento em que aquele homem nasceu em quem "a Palavra" se tornou homem, mas que o Meu 

Espírito estava tão próximo dos homens de então como Ele esteve antes, e como Ele está hoje. 

31 Mas enquanto não viverem uma vida diária totalmente dedicada à lei, à verdade e ao amor 

mútuo, pelo menos façam um esforço para se unirem espiritualmente nesta noite de lembrança. 

32 Procurai-me todos, vinde a Mim todos, mas vinde obediente e humildemente, esperando tudo da 

misericórdia do vosso Senhor. 

33 Que ninguém venha com presunção ou vaidade, porque eu vos digo que Me sois mais queridos 

como necessitados e pecadores, mas humildes que lavam as suas manchas nas águas cristalinas do Meu 

perdão. 

34 Oh, se ao menos pudesse vir comigo em espírito e ver toda a miséria da humanidade daqui! 

35 Se os poderosos, os ricos e aqueles que vivem rodeados de conforto quisessem estar comigo 

naquela noite, eu os levaria em espírito aos lugares de dor e pobreza que eles não querem ver. 
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36 Então eu lhes diria: Deixem por um momento a vossa festa e vamos visitar juntos os lugares onde 

vivem os vossos irmãos, os pobres. Vejamos como eles celebram esta abençoada noite de tristezas para 

alguns e festividades para outros. Estejam à vontade, eu lhes diria, peço-lhes apenas alguns momentos, 

depois dos quais poderão voltar ao vosso banquete e à vossa folia. Então eu os levava de lugar em lugar 

e lhes mostrava uma velha mãe que, na solidão de seu miserável acampamento noturno, chorava pela 

perda de seus filhos que eram sua esperança e que foram arrancados dela pela guerra. 

37 Esta mulher vive apenas de memórias e orações. Enquanto há muitos que se intoxicam com 

prazeres, ela bebe o cálice do sofrimento. A sua alma só está à espera da hora em que ela sai deste 

mundo e entra na eternidade. Pois a sua esperança na humanidade já se extinguiu há muito tempo. 

38 Depois eu lhes mostraria crianças que vagam entre os homens, que não respeitam a vida do 

próximo, que não amam nem compreendem os necessitados. 

39 Eu faria com que essas pessoas ouvissem as perguntas tão profundas das crianças que, em sua 

ignorância humana, perguntam a razão de tanta injustiça, tanto rancor, egoísmo e crueldade. 

40 Então eu os levava aos lugares onde se ouviam os gemidos sufocados e lamentos de uma pessoa 

doente, que experimentava a quebra do seu corpo, assim como um ramo se rompe quando a 

tempestade a chicoteia. Eles são os doentes, os derrotados, os esquecidos. 

41 Mais tarde eu faria com que as portas das penitenciárias nos deixassem passar para que eles 

contemplassem os milhares de pessoas que, por falta de amor, misericórdia, luz, justiça e paz, caíram na 

escuridão de uma prisão. 

42 E assim eu lhes mostraria de lugar em lugar toda a miséria e dor trazidas por essa luta por poder, 

ganância, ódio, materialismo e a fome insaciável de poder dos governantes com seu falso poder ─ 

daqueles que se acham poderosos e ainda não o são, e que não deixam ninguém possuir o que é seu por 

direito. 

43 Mas eu não os chamo porque sei que eles não querem ouvir a Minha voz, embora ela seja audível 

na sua consciência. 

44 Vós, porém, pessoas que Me ouvem no momento, e que conheceram a privação, a solidão, o frio 

e também a orfandade, e que por isso simpatizam tanto com aquelas pessoas que gritam de fome e sede 

de justiça ─, vinde a Mim, e juntos visitaremos em espírito os doentes, os aflitos, todos os pobres e 

esquecidos do mundo. 

45 Vem para que me vejas a espalhar o Meu manto e a uni-lo com o teu para cobrir amorosamente 

toda a humanidade. Vinde para ouvirdes a Minha voz espiritual dizer aos que choram: não choreis mais, 

não estejais tristes, despertai para a fé e a esperança, que são luz no caminho da vida. Em verdade vos 

digo que, se rezardes e "acordardes" novamente com verdadeira fé, estes dias de dor pela humanidade 

serão abreviados. 

46 Sim, amados, daqui, do lugar onde descansam para Me ouvir, podem deixar a vossa alma 

aproximar-se da Minha morada para que ela veja, compreenda e sinta melhor a tragédia dos homens, 

dos seus irmãos. 

47 Você vê aquelas multidões de pessoas que estão cheias de bem-aventurança? São soldados que 

fizeram uma curta trégua durante a batalha para me oferecerem alguns minutos de oração e lembrança. 

Mas a sua alegria e bem-aventurança é enganosa. Eles comem e bebem para aliviar o seu sofrimento. Há 

uma grande dor no coração deles. Eles sofrem, pessoas, eles sofrem muito, e especialmente nesta noite 

que é um tormento para eles. Cada memória é uma picada, cada nome ou rosto que eles visualizam é 

uma ferida. 

48 Enquanto você está em paz apesar dos seus problemas, enquanto você pode ver seus pais, filhos 

e esposas, eles têm que suportar a amargura de não poder abraçá-los e o medo do pensamento de que 

eles podem nunca mais vê-los novamente. 

49 Muitos, muitos deles sofrem enquanto destroem vidas, devastam casas e cidades, semeiam dor, 

dor e lágrimas, e depois acreditam ter perdido qualquer direito de voltar para sua família, para a paz, 

para o seu próprio seio. 
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50 Eu sei que muitos deles não são culpados, não têm ódio nem vontade de destruir em seus 

corações. Eu sei que eles são vítimas, escravos e ferramentas dos verdadeiramente perversos. 

51 Só eu posso salvá-los, só o meu amor pode cobri-los de forma protectora. No mundo eles estão 

abandonados. 

52 Vocês, pessoas, que não conseguem imaginar o que significa esta prova, mas que hoje foram 

tocados pela Minha Palavra nas cordas mais sensíveis de seus corações ─ enviem-lhes seus pensamentos 

cheios de misericórdia e luz. Pois verdadeiramente, digo-vos, sentir-se-ão fortalecidos e encorajados, 

sem saber porquê, a rezar e esperar que finalmente a guerra assassina chegue ao fim, e os seus ouvidos 

voltarão a ouvir, em vez do rugido zangão da batalha, aquelas doces palavras que dizem: "Paz na terra 

aos homens de boa vontade". 

53 Orem, pessoas, e assim façam o mundo esperar a luz de um novo dia, que as pessoas se lembrem 

da minha promessa ─ a que fala de tempos melhores, de espiritualização e bem-estar. 

54 Eu também te digo: Voltemo-nos agora para o coração do 

Crianças para e vamos procurar aqueles a quem falta tudo. Considere-os: eles dormem, em seus sonhos 

não há censura contra ninguém, embora sua cama seja muito dura. 

55 Hoje não havia pão na mesa, mas eles descansam em confiança para o novo dia. Eles têm trapos, 

mas não sentem vergonha porque são inocentes, e sorriem apesar de seus corpos não terem calor. Eles 

são anjos na terra, pois seus sorrisos sem arg arg refletem a pureza do céu. 

56 Ó inocência! Cobre-os com o teu melhor manto, pois deles é o reino dos céus! 

57 Vocês todos chamam esta noite de "Noite Santa" e eu dou uma enchente de bênçãos a todos os 

meus filhos. 

58 Saiba que eu sou seu e você é meu. Lembrai-vos que vos provei o Meu amor, vivendo entre vós, o 

povo comum, nascendo na pobreza, labutando entre espinhos e morrendo em privações. 

59 Não podes dizer de mim que eu não te entendo. Pois eu não só vi os vossos sofrimentos, mas eu 

mesmo os vivi. 

60 Falo-vos também do velho ─ aqueles que há muito passaram da Primavera da vida e agora 

sentem o frio do Inverno. À medida que envelhecem, falta-lhes força, energia, saúde. O trabalho torna-se 

difícil, os membros tornam-se desajeitados e não são mais solicitados a cooperar. 

61 Assim, os idosos vêem-se excluídos da luta pela vida dos outros, vêem-se deixados sozinhos, e os 

seus corações humildes devem afundar-se na tristeza e conhecer as privações, a miséria, a fome, a 

solidão. Falo deles porque eles também precisam da sua ajuda e conforto. Amai-os, povo, e tereis o 

direito de sentar-vos à grande mesa do banquete espiritual onde vos direi: Abençoados sois vós que, 

seguindo o Mestre, tendes sido capazes de compreender todos os que sofrem. 

62 Assim, comecem a desenvolver compaixão dentro de vocês mesmos. Então usarei as tuas mãos 

para transmitir as Minhas bênçãos através delas, e nunca mais me resistirás usando as tuas para dar ao 

teu irmão, para que quando Me disseres: "Senhor, tudo o que é Meu é Teu", o digas do teu coração. 

63 Se você praticou a caridade activa na sua vida, continue a fazê-lo. Mas se não, comece pela 

primeira pessoa necessitada que bate à sua porta, seja ela uma pessoa doente de alma ou corpo, um 

coração desolado, uma viúva, uma pessoa idosa ou uma criança. 

64 Lembrem-se que os verdadeiramente necessitados representam Jesus, que Ele vem em cada um 

deles para dizer-lhes: "Tenho sede", sede de que se amem uns aos outros. 

65 Será possível que o coração das pessoas não seja abalado diante das imagens de grande dor e 

miséria que esta humanidade oferece? Sim, sim, é possível. Vejo aqueles que não sofrem privações com 

o seu aspecto os tesouros que possuem com mais ternura do que os homens, os filhos de Deus. 

66 Amadas pessoas, vocês me acompanharam nestes breves momentos para visitar os necessitados. 

Seja abençoado por isto. Não pense que eu esqueço os ricos e poderosos. Pois embora eles não pareçam 

precisar de Mim, eu conheço melhor sua miséria, seus sofrimentos e também seus infortúnios. Mas hoje 

eles pensam que têm tudo. Então por que Me pedir ajuda, já que, segundo eles, sou o Cristo dos 
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doentes, dos párias, dos aflitos? Eles não sabem que é Minha tarefa salvá-los do falso esplendor, a fim de 

dar-lhes a verdadeira e eterna bem-aventurança. 

67 Você sabe quem mais, além de você, ouviu minha palavra com fervor e sentiu seu espírito tremer 

de amor? É Maria, povo amado, o espírito materno que vive no seio do Criador e cujo ser mais íntimo 

estará sempre unido à memória de Jesus. 

68 Sua caminhada pelo mundo foi curta, embora fosse mais longa que a minha, porque ela veio mais 

cedo e saiu mais tarde. As suas palavras curtas e amorosas eram uma carícia celestial. 

69 Sintam-na em espírito, amem-na e voltem-se para ela espiritualmente. Saiba que sempre que 

você executar obras de misericórdia, ela estará com você, segurando seu manto de intercessão e amor 

materno sobre o mundo que sofre e sangra, e em cada um de seus lamentos ou tristezas você será capaz 

de ouvir uma voz que lhe responderá calorosamente: Não tenha medo, eu estou aqui, tenha fé. 

70 Pessoal, vocês têm estado comigo, o meu fôlego entrou no vosso coração nesta noite abençoada 

e fez-vos esquecer todas as dificuldades. 

71 Reze para que a luz do seu Salvador seja o seu guia e o conduza através deste mar tempestuoso 

que você está atravessando hoje. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 203  
1 Bem-vindo, você que deseja expandir seus conhecimentos para descobrir o mais alto do seu ser. 

2 Felizes e abençoados serão aqueles que desejam ver claramente. Mas, em verdade vos digo, não 

podeis alcançar isto enquanto não fizerdes o esforço de remover a ligadura que vos cobre os olhos. 

3 O homem tem sido duplamente culpado: não só porque não faz qualquer esforço para que caia o 

curativo que o impede de conhecer os ensinamentos mais elevados, mas também porque não se libertou 

dos grilhões da matéria que o seduziram ─ em contraste com os prazeres da alma ─ com os prazeres 

físicos. Esta é a razão pela qual ele se escravizou sob o domínio das paixões e permite que sua alma se 

assemelhe a um homem coxo que nada faz para ficar bom. 

4 Em todas as áreas eu vejo a maioria das pessoas instáveis, em todos os lugares eu só encontro a 

pessoa fraca. E a que se deve isto? Ao fato de que você não tem coragem e força de vontade suficiente 

para sair da sujeira em que está preso, para superar a inércia que forja os grilhões que se ligam à 

matéria, e esta é a origem de todos os vícios, de todos os erros. 

5 Mas o homem não quer fazer uso desse poder do qual foi dotado, que é a vontade. 

6 À vontade, que é ser o doador irrestrito da lei, que é tornar-se o líder supremo e, apoiado pela 

razão, é lutar ─ poder contra poder, dominação contra dominação: de um lado as paixões e os desejos, 

do outro a razão e a vontade, até que estes últimos ganhem a batalha e você pode dizer que você está 

liberado. 

Então vocês poderão ser os grandes profetas, os grandes iluminados, os "super-homens". Então você 

será capaz de viver com os animais selvagens e brincar com répteis. Porque em verdade vos digo que são 

as transgressões que vos afligem que vos levam a temer aqueles vossos irmãozinhos, e esta é também a 

razão pela qual eles vos atacam. 

Mas se você tomar tempo para observar as pessoas, você vai descobrir que há pessoas que são mais 

selvagens que os tigres e que têm mais veneno do que a cobra. 

7 Não pense que os profetas da antiguidade poderiam fazer milagres porque foram predestinados 

a fazê-lo. Não, foi porque lutaram até serem vitoriosos e se tornaram verdadeiros servos do Templo. Mas 

em verdade vos digo: Aquele que mais trabalha para alcançar a verdade está sujeito a transgressões e 

paixões. 

Mas tu possuis a luz que te ilumina, que é a força divina, a natureza imortal e pura, a essência 

indestrutível que anima tudo e leva o homem à mais alta felicidade. Esta essência indestrutível é o 

elemento puro que todo o ser humano possui. Mas o homem se envenenou com prazeres terrenos e, 

portanto, essa substância indestrutível, essa essência imortal, foi coberta com a veste mortal, e se 

sacrificou voluntariamente. 

Mas pelo poder que possui, vai gradualmente restaurar a dignidade do homem mortal, e então ele vai 

desejar as alegrias do fruto imortal e renunciar para sempre a lutar pelas delícias corruptas que o fruto 

ruim dá. 

8 Mas o que você precisa para conseguir tudo isso? ─ O conhecimento de como usar sua força e 

energia para trabalhar como verdadeiros trabalhadores do Templo, para que você possa ser vitorioso e 

remover a venda que cobre seus olhos, para que você possa ver claramente e não dar um passo em 

falso, nem tatear na escuridão. 

9 Já te falei do que chamas segredos. Mas tens de estudar bem a minha palavra para perceberes 

toda a luz. 

10 Quero que entenda esta grande verdade, que nem Deus nem a natureza têm segredos para o 

homem. É a fraca compreensão dos ensinamentos divinos que tornou o homem incapaz de seguir a 

verdadeira lei. Por isso ele vagueia daqui para ali, de um lado para o outro, sem entender nada, sem 

sentir nada, sem entender que Deus está no espírito do homem e se faz sempre conhecido para seu 

benefício. 
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11 A verdadeira lei significa perfeição. Para que serve dizer que você pratica uma religião ou outra? 

Para que serve dizer-lhe que acredita em Deus quando as suas obras, os seus pensamentos, dizem 

exactamente o contrário? Chegará o dia em que vos darei o Meu Reino dos Céus, para que vejais que 

estou no Pai, e vós em Mim, e Eu em vós. Este pacto será chamado o Pacto de Paz. Então você cumprirá 

a Lei. Você O reconhecerá como o único Senhor, não haverá preferência de um sobre o outro, pois todos 

vocês se amarão como um, como um ser. 

Mas se quiserdes, se vós, meus amados, fizerdes o esforço, se quereis ser os verdadeiros servos do 

templo, podemos fazer este pacto de paz neste mesmo dia. 

Não penses que tens de sair deste planeta para fazeres este pacto. Não. O que você precisa é do Will. 

A mesa está posta e eu convido-o a sentar-se. Venham e ocupem os vossos lugares, deixem-me liderar-

vos, servir-vos. Levai comigo o pão da verdade, iluminai-vos com a tocha do amor, soltai a ligadura que 

cobre os vossos olhos, quebrai as grilhetas das paixões, iluminai-vos com a mais alta luz como filhos de 

Deus que sois. 

Convido-vos, vinde comigo, uni-vos a Mim no hino de louvor: "Glória a Deus nas alturas, e a aliança 

de paz seja agora estabelecida na terra. Aleluia, aleluia para o Senhor." Receba o meu orvalho benéfico, a 

minha satisfação. Entregai-Me as vossas aflições, dai-Me as vossas tribulações, e não vos lembreis mais 

delas. Canta comigo, "Aleluia, aleluia para o Senhor". ─ Não te exaltes muito, minha amada, porque eu 

estou contigo. 

12 Se você pudesse estar em harmonia com o concerto celestial, não teria o menor desejo de comer 

o fruto envenenado novamente. Você sempre deixaria o ser imortal brilhar dentro de você. Querem vir 

para a mesa, meus filhos queridos? Está pronto e eu sou o vosso servidor, eu guio-vos. Vem, pois eu 

espero por ti. 

13 Não sejais como os fariseus, que se mostram no templo, nas sinagogas, com rostos pálidos, para 

que as pessoas possam dizer que jejuaram, e depois deixem que a sua maldade e impulsividade disparem 

as rédeas. Não, meus amados, vocês devem ser os mesmos no salão de reuniões, nas ruas e em suas 

casas, sempre mais alto que água clara, para que aqueles que querem atacar o ensinamento de Jesus 

possam vê-lo e dizer que meu ensinamento é verdadeiramente bom, porque vocês são um espelho vivo 

da virtude em suas vidas públicas e privadas, porque deixam amor, verdade e bondade por toda parte. 

14 Neste momento estou me aproximando para contemplar Meu povo e para escrever Minha 

Palavra em seus corações. Deixo-vos a memória da Minha manifestação através destes porta-vozes. Se 

você refletir, perceberá que eu não fiquei em silêncio por um único momento, que eu, a Palavra, sempre 

falei com você. A minha voz, que envio aos homens de muitas maneiras, seja para as suas mentes, para 

os seus espíritos ou para os seus corações, é encorajamento, fortalecimento, esperança, inspiração e por 

vezes julgamento. 

15 Eu também te digo: Em todos os momentos os homens me procuraram espiritualmente ─ alguns 

com maior zelo do que outros. 

16 Pois você não encontrará tudo na Terra. Há conhecimento e revelação que reservo para Mim 

mesmo, para que, quando o buscardes, Me encontreis. Nunca vos neguei o Meu amor, a Minha 

misericórdia, que chegou ao ponto de vos conceder até aquilo que sabeis não ser bom para vós, para 

que, quando o pedissem, se convencessem do vosso erro. 

17 Este tempo de manifestações espirituais e da palavra divina tem sido uma festa, um banquete 

para o qual vocês foram convidados a se encher com o seu alimento. Aqueles que vieram "nus" 

encontraram roupas decentes para se cobrir. 

18 Depois de longas viagens e esforços, você foi capaz de entrar à sombra de uma árvore poderosa 

onde recuperou suas forças e aprendeu a derrotar os sussurros de tentação que o convidam a deixar o 

caminho certo a cada curva. Assim, pouco a pouco, vocês aprendem a ser bons discípulos. 

19 Tendo-vos dado a Minha instrução, eu vos acho, portanto, entusiasmados ─ prontos para 

continuar a comprometer-se com esta Causa. Você entendeu sua responsabilidade, sua obrigação, de 

tornar este trabalho conhecido com a pureza e sinceridade que é inerente a ele. Agora você percebe que 
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se trabalhar com zelo, docilidade e amor, você removerá muitos cardos e espinhos do caminho dos 

homens. De vários pontos da terra vocês têm seguido este chamado para se tornarem soldados e 

discípulos. 

20 Hoje você vem para me mostrar sua lealdade, para me seguir, para me oferecer os frutos do seu 

trabalho, que só eu conheço. Só eu sei quem você foi, quem você é, e quem será amanhã. Vieste com 

fome de boas obras, sedento de amor e de ser amado, e o Pai te recebeu, saciou tua fome e te fez seus 

servos. 

21 Quando reconheceste e sentiste o Meu amor divino, confiaste-Me tudo o que o teu coração tinha 

fechado e escondido do mundo, numa confissão abrangente. O teu remorso pelas transgressões que 

tinhas cometido era genuíno, porque a tua alma tinha sido previamente iluminada pela Minha luz. 

22 Quero que estejais equipados, para honrar o pacto de amor que fizestes com a Minha Divindade 

através das vossas obras e da vossa devoção quando Me ouvirdes novamente. Pois embora me 

experimenteis agora como Pai, eu também devo vir a vós como Juiz. 

23 Não quero surpreender ninguém a dormir, porque ele vai acordar tarde demais e terá que 

derramar lágrimas. 

24 Por apenas mais três anos você será capaz de ouvir esta palavra. Tem-te ensinado 

incessantemente. Quando você vai ser mestre? Você será capaz de tomar o meu lugar para continuar a 

alimentar as multidões? Hoje minha palavra é como uma chamada de despertar, por agora o tempo do 

culminar da minha palavra já chegou para você. 

25 Eu me aproximei de vocês para que se unam em espírito, a fim de que vocês se estabeleçam com 

firme resolução para cumprir a missão e se abracem como irmãos. 

26 Entendam que são todos iguais, que não há mestres ou superiores entre vocês. Quero que todos 

vocês sejam servos da minha causa. 

Veja, a história da Minha Palavra está sendo escrita por aqueles que chamei de "penas de ouro" e não 

quero que as próximas gerações descubram divisões entre vocês através desses escritos. Tu também 

deves querer isto. Deixa-lhes o teu exemplo, escrito pelas tuas obras, e eles se porão a caminho, assim 

como tu encontraste encorajamento nos teus próprios irmãos na fé. 

27 Eu desci para acariciar todos, para cobri-los com o meu manto. Mas esta humanidade tem 

permanecido insensível e surda. Tenho falado com ela através de milagres, mas ela permaneceu de 

pescoço duro. Eu os fiz sentir a Minha justiça, mas eles fugiram da Minha justiça. A vós tenho falado com 

palavras de amor para que possais dar testemunho, mas não destes a Boa Nova, nem os adivinhastes o 

tempo em que eles se encontram. Todos vocês têm as mesmas qualidades em espírito. Mas alguns eu 

preparo como mensageiros, e outros eu preparo para que eles possam recebê-los. 

28 Saiam como "trabalhadores", sempre sujeitos à minha vontade. Mantende-vos equipados, pois se 

não estiverdes, virão de mãos vazias, ainda que tenham sido preenchidos pela minha Divindade. 

29 Eu coloquei o meu trabalho perfeito em mãos pecaminosas. Mas isto não é razão para não o 

revelares. Se não sois dignos, o meu amor torna-vos dignos e dá-vos os meios para vos amardes e 

salvardes uns aos outros. 

30 Como sou poderoso, quero que as Minhas criaturas não sejam necessitadas, e por isso coloco os 

Meus tesouros e bens em mãos pecadoras, para que elas, por sua vez, se abram e dêem 

abundantemente aos outros. 

31 Bendito aquele que foi capaz de transmitir tudo o que trouxe consigo na sua alma. Pois aquele 

que foi incrédulo, egoísta ou ignorante não reconheceu sequer o que tinha dentro de si mesmo. Sejam 

pessoas de fé, para que possam ressuscitar "Lázaro" dos mortos e dar vista aos cegos. 

32 Se você quer saber que grande verdade minha palavra contém, você a segue a fim de colocá-la à 

prova. Mas não será isto que vocês vão pôr à prova, mas vocês mesmos. Pois se você não tem fé no que 

você diz ou faz ─ que fé em você poderiam ter os outros? Vocês devem ser como um espelho no qual 

seus semelhantes possam se ver e reconhecer que vocês são meus mensageiros. 
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33 Cumpram sua tarefa, e quando tiverem terminado, vocês se encontrarão diante de um grande 

portão fechado, que sua mão pode abrir porque tem a chave. Para além deste portão, espero por ti. Uma 

chave estrangeira não lhe servirá para abrir o portão, nem poderá passar do primeiro para o terceiro 

degrau da escada sem ter estado primeiro no segundo. Pois estes sete passos significam o caminho de 

perfeição espiritual que todos vocês devem percorrer. 

34 Estou fazendo de todos vocês um só coração, para que eu possa deixá-los como uma só vontade 

e com um só ideal. 

35 Aquele que vos deu leis e mandamentos desde o início dos tempos, para que andeis com retidão 

e elevação e estendais a mão àqueles que são fracos, fala neste momento. Mas os vossos frutos são 

escassos e ainda não vos alimentastes da substância desse pão que sempre vos ofereci, que é amor, 

bondade e misericórdia. Escondam as Minhas revelações e guardem os vossos dons para vós próprios. 

Mas a alma do homem é pobre e um dia vai chamar-vos à responsabilidade e eu não quero que sintam a 

dureza do seu julgamento quando aprenderem a vossa responsabilidade. Faz um esforço e eu 

multiplicarei a tua semente. 

36 É verdade que você carrega uma cruz muito pesada sobre seus ombros, e essa reprovação, 

arrependimento e condenação pesam sobre você. Mas se você não cumprir sua tarefa, você sentirá sua 

responsabilidade muito mais fortemente. 

37 A Boa Nova já deveria ter se espalhado e o número dos meus discípulos já deveria ter sido muito 

maior. Onde estão os doentes que curou e os pecadores que converteu? A missão que te dou não está 

além da tua força e das tuas capacidades. A tua cruz é como a minha, é a cruz da renúncia, do sacrifício e 

do amor. Qualquer um que o assume com verdadeira compreensão virá a Mim com o coração 

trespassado pela falta de compreensão dos seus semelhantes, mas em paz comigo e satisfeito com o seu 

trabalho. 

38 Acima dos líderes da igreja que você vê aqui, que são seus irmãos, se levanta Elias, que ilumina e 

inspira sua alma. E Maria, vossa Divina Mãe, também apresenta suas criaturas e as aproxima de Mim, 

para que haja sempre comunhão entre o Pai e o Filho. A Mary é a sua advogada constante. Aos olhos 

dela, vocês são todos crianças pequenas e ternas. Quantas lágrimas derrama quando os seus amados 

filhos pecam. Na realidade, você não conhece seu amor e sua devoção e não consolou sua alma 

maternal. A minha justiça tem sido retida muitas vezes através da sua intercessão. Mas não pensem que 

há nela uma vontade contrária a Mim, pois ela é parte do Meu Espírito Divino. Maria encarna a minha 

ternura e é o modelo do amor materno. 

39 Todo aquele que se preparar neste momento através da oração e da boa prática dos meus 

ensinamentos será poupado das forças desencadeadas pela natureza. Peço-vos que rezem e vos dêem a 

todos a oportunidade de se salvarem. 

Enquanto os elementos da natureza purificam e diminuem as fileiras dos desobedientes, você deve 

permanecer "vigilante e trabalhando" e rezar pelo seu semelhante. 

40 Muitas vezes pedi que se unissem para que pudessem trazer um só ensinamento ao mundo. Pois 

se você dividir, você terá grandes provações e sua reparação será maior. Pois embora conheça Minha 

Vontade e sua difícil missão, você então se afastou dos Meus preceitos. Unam-se, permaneçam como um 

só Espírito e uma só Vontade. Amem-se uns aos outros. 

41 Estás na Minha Presença e tens vergonha da tua falta de missão. Vieste sem boas obras e 

perdeste o manto de graça com que te adornei. Desobedecestes aos Meus mandamentos e me 

impusestes imperfeição porque vos dei as Minhas instruções por meio de um ser humano. Você é da 

opinião que o ser humano não é capaz de transmitir a Palavra divina. Mas estou actualmente a provar-

lhe que a minha decisão está correcta. 

O homem possui o Meu espírito e é capaz de Me entender. É por isso que fiz dele um portador de voz 

e o usei para me comunicar ao mundo. 

42 Trazes na tua alma um livro no qual escreveste as tuas obras durante as várias encarnações que 

tiveste na Terra. E no tempo presente, um tempo de julgamento, eu enviei uns para expiar e outros para 
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realizar uma tarefa difícil. Escolhi-vos de entre grandes multidões de seres humanos para realizar um 

trabalho de purificação, um trabalho de renovação e elevação espiritual entre a humanidade. 

43 O mundo vai se perguntar por que vos escolhi incultos e pecadores. Eu digo-te: O destino de 

todos os seres está em Mim. Estou trabalhando para fazer de vocês Meus apóstolos, e com o sucesso da 

realização, o tempo de purificação terminará. 

44 Elias treinou suas percepções para que você pudesse ver claramente o início da sexta etapa, o 

Selo Sexto solto, que trouxe graça e luz a toda alma. 

Tiveste a minha palavra simples e compreensível, que esclareceu segredos, abriu caminhos e acendeu 

a luz em cada criatura. Muitas profecias vocês viram cumpridas, e diante de uma prova tão grande, vocês 

despertaram e estão se preparando para exercer meu ensinamento. 

45 Concedo-vos a graça de Me ouvir até ao ano 1950, no final do qual os portadores da Minha voz 

deixarão de transmitir a Minha Palavra. A todos vós peço fraternidade e constância nas suas missões, 

para que possam transmitir sem erros e para que os meus ensinamentos tenham a mesma essência em 

todas as comunidades. Pois é um Mestre que fala contigo. O mundo aguarda a Boa Nova, e tem sido 

minha vontade escolhê-lo para trazê-la. 

46 Os líderes de sua nação não sabem que há nela um povo de fé escolhido por Mim para orar e 

"velar" pela paz e boa compreensão entre os homens. Preparo-os e permito que venham entre vós para 

apreciar as Minhas manifestações e a vossa prática da religião. 

47 Cuidado para interpretar minhas palavras corretamente e para obedecer aos meus 

mandamentos. Não dê às pessoas os frutos da ignorância ou do fanatismo. Corrige as tuas imperfeições, 

torna o teu coração sensível, então, em nome da tua obediência, deterei as forças da natureza que 

destroem a vida e a tranqüilidade dos teus semelhantes e também a tua própria. 

48 Por pouco tempo ainda te concedo a minha palavra. O tempo designado por Mim está se 

aproximando, e você deve então ser de uma só mente, líderes da igreja e 'obreiros'. Toma-me como 

exemplo. Lembre-se que o Mestre, para completar Sua obra na Segunda Era, sofreu a cruz e a carregou 

sobre seus ombros até o Calvário. Seja humilde e aceite a sua missão. Sua dor me alcança e suas lágrimas 

se misturam com a minha ─ lágrimas de amor e dor para o bem da humanidade. 

49 Fazei obras de amor e misericórdia, conduzi as multidões com zelo e justiça, como é meu 

O Will está. 

50 Preparai-vos para que, depois do ano 1950, possais levar os meus ensinamentos ao coração do 

povo e o povo se espalhe por todas as nações. Eu lhe dou coragem, pois depois deste tempo de ouvir 

minha Palavra, seu caminho se tornará acidentado. Eu te abençôo. 

51 A minha paz está contigo no momento em que me dás as boas-vindas. 

52 Vou deixar-vos uma lembrança indelével desta manifestação e desta palavra que vos concedi 

durante muito tempo. 

53 A minha palavra enfeitou-te, mas nunca te vanglories. Só eu sei quem você foi, quem você é e 

quem você será. Aqueles que chegaram com fome e sede em suas almas satisfizeram seu desejo quando 

ouviram Minha Palavra, e hoje eles são Meus servos. Estes servos são os discípulos a quem eu mostrei a 

luz do Sexto Selo. 

54 Neste dia vocês estão vindo juntos de áreas diferentes porque minha voz tem sido ouvida em 

todos os lugares chamando vocês para se reunirem. 

55 Eu não venho para te julgar ou para te responsabilizar. Sua consciência e intuição lhe dirão 

melhor sua responsabilidade e o valor de suas obras. 

56 Não penses que só tu me amas. Em todos os caminhos do mundo há aqueles que Me buscam, Me 

seguem e Me amam. No entanto, quero que vocês se treinem na Minha instrução e assim sirvam de 

exemplo para aqueles que Me amam imperfeitamente ou de uma maneira infiel. Em verdade vos digo 

que em toda a humanidade são distribuídos os dons da profecia, da inspiração e da palavra (interior). 
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57 Não durma, pois são apenas três anos até que você não me ouça mais nesta forma. Quando é 

que vão ser professores deste ensino? 

58 Eu vos uni hoje para chamá-los a despertar para que vocês possam se unir na compreensão do 

verdadeiro amor espiritual e compreender que de acordo com a Minha Vontade não haverá mestres 

nem subordinados entre vós. A minha palavra permanecerá escrita. Mas lembre-se que não é minha 

vontade que as suas imperfeições sejam escritas neste livro. 

59 Você quer deixar a história de suas transgressões como um mau exemplo para as gerações 

futuras? 

60 Minha obra é santa, é divina, e ainda assim a coloquei em mãos pecadoras, pois quando os 

pecadores se sentem amados, honrados e perdoados pelo seu Senhor, são eles que Me seguem com o 

maior amor, lealdade e renúncia. 

61 Além disso, onde estão os justos desta terra? 

62 A vós, discípulos, digo: Usai toda a vossa boa vontade de vossa parte, para que eu vos deixe 

aperfeiçoados pelos Meus ensinamentos. 

63 Não duvideis de vós mesmos por causa da vossa falta de jeito, pois eu posso fazer até as pedras 

falarem. 

64 Nos vossos caminhos, nas vossas vidas, há uma escada que começa com o homem e termina com 

Deus. Caminha sobre ele passo a passo até alcançar o seio do próprio Pai, quando a tua alma tiver 

alcançado o mais alto grau de perfeição. 

65 O Elijah é como um farol que te ilumina o caminho neste momento. Ele fortalece-te nas provas e 

anuncia-te aqueles que ainda estão por vir. 

66 Abençoados sejam os "trabalhadores" que nestes momentos, guiados pelo seu espírito, ouvem a 

minha palavra. Pois foram eles que souberam semear saúde, paz e alegria no seu caminho. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 204  
1 Eu recebo-vos, pessoal. As portas do meu reino abrem-se para vos receber e para derramar o 

meu amor sobre vós. Estou a dar-vos neste momento o que precisam, de acordo com a fé de uns e a 

necessidade de outros. 

2 Busco o santuário do teu coração, dou-te a luz da verdade, que é a luz do amor, cujo poderoso 

poder move a criação e mantém tudo nela em ordem, em harmonia, em equilíbrio. Portanto, eu te 

ensino a amar para que você possa conhecer o segredo da vida. Seja generoso para que o seu amor seja 

como uma canção que alegra o coração dos aflitos. 

3 Está nas suas mãos reconhecer e cumprir a sua tarefa. O teu destino é deixar a alma triunfar 

sobre toda a miséria e pecado, elevar todo o teu ser, enobrecer-te e tornar-te digno. Quero que você 

controle seu corpo sem violência, que o faça com sabedoria e ao mesmo tempo com misericórdia. Se, em 

vez de discutir minhas leis, os homens as cumprirem em obediência amorosa, farão deste mundo um 

paraíso como aquele que os primeiros homens desfrutaram em sua inocência e obediência antes de 

manchá-lo com pensamentos e atos impuros. 

4 Se o homem vivesse de acordo com a vontade do Pai Celestial, este mundo seria um vale de 

benefícios materiais e de elevação espiritual. Ele não se queixaria das adversidades das forças da 

natureza, pois viveria em harmonia com elas e com todas as criaturas. Seria um concerto divino em que 

cada ser humano seria uma nota. Mas o homem não vive em harmonia com as leis divinas, e é por isso 

que se tornou um prisioneiro da dor, um escravo de si mesmo. 

O homem arrasta correntes atrás de si, sofre, derrama lágrimas e desespera sem perceber que deve tudo 

isto ao seu próprio acto. Se ele entendesse que não há lágrima que não seja justificada, ele logo 

alcançaria sua salvação. 

5 Em verdade vos digo que a salvação de todos os males que a humanidade sofre está nas mãos do 

homem. Ele pode ser o seu próprio médico. Portanto, digo-vos que a vossa alma se elevará até Mim se 

percorrerem o caminho que a consciência dita. 

6 Para que queres esta vida se não é para o bem da tua alma, que pertence à eternidade? ─ Você 

chegou a este mundo de doença, de lágrimas, de dor, e não quer saber que transformaria sua vida com 

um pouco de bondade. 

7 Aquele que verdadeiramente Me ama será o sábio que primeiro abraça o mundo e depois o 

universo inteiro. Vê o amor do teu Deus manifestado em toda a criação. É ação sábia, palavra perfeita, é 

a chave para o Reino dos Céus. O amor, que é o coração do universo, elevará a vossa existência até que a 

comunhão de todos os seres, através do pensamento, seja alcançada. 

8 Pessoas: O ano tem 365 dias, mas quantas obras de misericórdia, de amor você faz nele? Por que 

me dizes que me amas quando não fazes nada pelos teus semelhantes em necessidade? Quando te digo 

que te amo, provo-o com verdadeiras obras. 

Os homens afirmam amar a Cristo, mas a cada momento Me ferem, Me julgam, destroem em si 

mesmos Minha memória e Meu exemplo, e se recusam a seguir Minha maneira de agir. Você não acha 

que tudo isso equivale a uma coroa de espinhos e a uma crucificação renovada? Se eu ajudo 

espiritualmente os doentes, os aflitos, os pobres, os presos ─ porque não me acompanhaste até lá? 

Porque negas um pouco de misericórdia àqueles que te pedem? Percebe porque te disse que me 

crucificaste outra vez. Pois aquele que nega o amor, nega-me. 

9 Eu vos disse que, como filhos de Deus, vocês devem agir como Ele. Por que você não ajuda a 

embelezar a criação do Pai com as suas próprias criações mentais, morais ou espirituais? 

10 O verdadeiro servo de Deus é aquele que administra o bálsamo do amor às pessoas, que exerce a 

misericórdia inspirada por uma sincera compaixão. 

11 Minha dor causada por você tem durado muito tempo, e essa dor vem da sua falta de 

compreensão e amor. 

12 Nesta terceira vez, volto a repetir amorosamente essa frase: "Amai-vos uns aos outros". 
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13 Pessoal, preparem-se para receber o meu bálsamo curativo. Todos os que estão prontos para 

receber serão curados, todos os que são fracos serão fortalecidos. Concentra-te no teu coração, levanta 

a tua alma para Mim e tem esperança. Vou dar-te mais do que aquilo que pensaste. Recebe em silêncio, 

porque em silêncio eu te dou. Eu sou o sol da tua esperança, querida ovelha. Mas como eu te dou, tu 

também dás. Não seja mesquinho. Quando você der, não pense no que está tirando de seus filhos. Pois 

se o que você dá é difícil para você, é melhor não fazer isso. 

14 Não condeneis a vida dos vossos semelhantes, pois então não só manchareis os vossos lábios, 

mas também o vosso coração. Contudo, devíeis estar prontos a condenar todas as vossas acções e a 

ouvir os ditames da vossa consciência. 

15 Conduza uma vida mais pura, e então, à medida que se aproximar da harmonia com todos os 

filhos de Deus, começará a sentir aquela paz pela qual tanto anseia. 

16 Na verdade, o Mestre vos diz: A partir desta devoção matinal, a comparação com os três tempos 

se tornou realidade, representando simbolicamente os três anos em que ainda vos darei a minha 

palavra. Portanto, meu ensinamento será mais profundo agora que minha luz desbloqueou a vossa 

compreensão e penetrou na vossa alma. 

17 Vocês não são mais o povo da Primeira Era que, em seu estado primitivo, não tinha pleno 

conhecimento de uma lei espiritual para guiá-los. Era necessário que os profetas enviados do Pai 

testemunhassem a existência de Deus. Todos eles falavam de um mesmo Ser Divino, e assim uma crença 

no Deus vivo e verdadeiro começou a se formar na humanidade. Abraão com seu amor por seu Senhor, 

Jacó com sua firmeza nas provações, e Moisés com suas inspirações e a Lei confirmou e aumentou o 

conhecimento do homem sobre Deus. 

18 Essas pessoas foram as pioneiras de uma era, como você deve ser de outra, a era da 

espiritualização. 

19 Neste ano de 1948, que representa a Primeira Era, você aprenderá muitos ensinamentos em 

minha Palavra que se relacionam com aquela época. Você conhecerá o significado da história de Israel, 

que não foi o único povo salvo na Primeira Era e espiritualmente redimido na Segunda Era. Você pode 

descobrir que as pessoas de fé no coração de todas as raças. Você também pode descobrir Israel em 

todas as comunidades religiosas, pois esse povo foi escolhido como um instrumento para dar um 

exemplo e uma lição para toda a humanidade. Portanto, eu lhes digo que a história de Israel, à qual 

vocês pertencem espiritualmente, deve ser conhecida por todos, pois nela estão contidas as grandes 

revelações que eu dei aos primeiros. 

20 Ficareis espantados de encontrar naqueles tempos espíritos tão grandes como Abraão, que 

amava o seu Senhor com amor puro mais do que qualquer coisa criada. Reflete sobre a vida e as obras 

daquele homem e descobrirás que sua fé, sua força, sua docilidade e seu amor são o verdadeiro porta-

enxerto da árvore israelita. 

21 Naqueles tempos, havia povos idólatras e pagãos que adoravam as forças da natureza como 

deidades a quem ofereciam cultos impuros. Naquele tempo Abraão apareceu e deu a conhecer a 

inspiração que tinha recebido do seu Senhor, que era a luz da verdade e da justiça. Mas o povo, de 

coração duro e sem fé como era, submeteu o patriarca a julgamento. Ele escapou de todas as armadilhas 

e perseguições, convertendo-as à doutrina do bem, até levá-las a reconhecer o Deus de Abraão como o 

Deus invisível, mas vivo, de todos os tempos. 

22 Veja há quanto tempo essas batalhas espirituais existem entre os homens. Mas perceba que, 

depois deles, a luz da verdade sempre brilhou. 

23 Entenda que eu não dificulto sua vida através da Minha Palavra, mas simplifico sua adoração e 

atos de adoração. Eu vos ensino que não é necessário derramar os bens do mundo ou negligenciar os 

vossos deveres para ser agradável a Mim. Enquanto você estiver no corpo, você está sujeito às 

necessidades humanas. Mas eu também vos ensino que vós próprios usai o que vem da terra em 

observância de uma lei para o benefício da vossa alma. Se viveres assim, vais cumprir a minha lei. 
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24 Já na Primeira Era te dei um pastor espiritual para te guiar, que ao mesmo tempo foi o precursor 

da minha vinda entre o meu povo. Você não tinha compreendido completamente essas lições e por 

ignorância caiu em falsos cultos, adorando as forças da natureza ou o Bezerro de Ouro. 

25 O Deus da Verdade sempre se revelou em sua existência, se eu o banhei de riquezas, se iluminei 

sua inteligência, ou lhe dei a capacidade de reinar no mundo. 

26 No passado vocês foram senhores, viveram em abundância, mas deixaram o egoísmo e a vaidade 

levá-los a fazer servos e escravos do povo comum. Mas eu vos perdoei, eu vim como um Pai e restaurei 

aquele que tinha caído e abençoado a todos. Tenho sido teu servo para ti, como te concedi tudo o que 

me pediste. Mas eu esperei pacientemente pela hora em que você partiu para cumprir a missão que lhe 

confiei desde o início dos tempos. 

27 Eu sou a justiça. Mas eu não te castigo. Pois eu nem sequer te chamei para me teres crucificado. 

Portanto, as suas dificuldades e sofrimentos têm apenas o propósito de o purificar. É a vossa 

desobediência à Minha Lei que requer purificação, reparação, a restauração do vosso estado original de 

pureza espiritual. Mas você está no caminho certo do progresso e da salvação da alma. 

No entanto, você deve estar consciente da sua missão e dos tempos em que vive. Pois se perguntares 

à tua consciência o que fizeste para o bem da humanidade, se a minha lei já é conhecida do mundo, e se 

o meu trabalho tiver progredido, dir-te-á: não. 

28 Agora que vos falo, acostumem-se à Minha Palavra. Perceba que, para encontrar a fé, escolhi 

corações simples e incultos para me fazer conhecer através da sua mediação. No entanto, duvidaste e 

chegaste a acreditar que é o homem que fala contigo. Portanto, permiti que investigueis as pessoas 

através das quais me manifesto no seu estado normal, sem arrebatamento, para que vos convençais da 

sua ignorância e falta de instrução. 

Ensinei-vos humildade e misericórdia, preparei-vos e distribuí ordens entre o meu povo. Mas muitos 

dos que já os receberam se tornaram auto-importantes, se fizeram mestres e querem ser os primeiros. 

29 Eu sou o Primeiro, mas não vos humilho, nem vos faço Meus escravos, mas ponho nas vossas 

mãos tudo o que vos falta. Eu sou Pai e não posso ficar indiferente aos vossos sofrimentos. Eu sou Deus e 

não te posso abandonar na escuridão. Portanto, Eu me revelo a vós, para que Me reconheçais e saibais 

com quem estais e com quem ouvis. 

30 Vocês não deram um exemplo de unidade e, portanto, podem ver a falta de fraternidade e 

harmonia entre as igrejas e seitas, cujas disputas e discórdias alimentam o desejo de superioridade, e 

que se preparam para uma nova "batalha". 

31 Ainda não foi capaz de cumprir a minha lei. Este caminho está cheio de luz, mas muitas vezes 

você já caminhou na escuridão. Você recebe constantemente o amor do Mestre, e ainda agita as 

animosidades. Vocês estão constantemente recebendo ensinamentos sobre moralidade e virtude, mas 

ainda assim há más ações e pensamentos entre vocês. Portanto, aqueles que vieram por último zombam 

porque vêem insinceridade nos meus discípulos. Nem os cientistas, quando testemunham as minhas 

manifestações, acreditam na manifestação do meu raio universal através da faculdade humana de 

compreensão. Você deve dar grandes provas de autoridade, levantando Lázaro da sepultura, 

restaurando a visão aos cegos e a mobilidade aos coxos, todas as provas que o homem deve ver para 

acreditar na minha vinda entre vós neste tempo. 

32 É o teu corpo que prova ser um obstáculo para a alma cumprir a sua tarefa e que resiste à Minha 

Vontade. Mas eu tenho provido a tua alma com uma espada para que ela possa ser vitoriosa na batalha 

com as paixões do seu próprio corpo e adquirir mérito, uma vez que o corpo relutante da alma serve 

como expiação ou como uma pedra de toque. 

33 É por isso que eu vim para te ajudar. Sou o vosso Salvador e ofereço-vos a oportunidade de 

conhecer e habitar na "Terra Prometida". 

34 Usa o tempo que eu te concedi. Você não sabe a hora em que eu te chamo. Libertai-vos do 

materialismo, praticai caridade activa, sede verdadeiros apóstolos, e eu revelarei aos homens, através da 

vossa mediação, o poder da misericórdia divina. 
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35 Grandes julgamentos esperam por ti. Preparem-se! Não quero que amanhã digas que não foste 

ensinado, nem quero ver-te degenerado ou em necessidade, embora tenhas imenso poder à tua 

disposição. Eu, que te dei tanto amor, que te fiz apreciar a comida e o vinho na Sua mesa de banquete, 

não quero ver-te arrastar correntes de miséria e sofrimento atrás de ti depois. 

36 Se não cumprirem a vossa missão, prepararão um futuro doloroso para vocês mesmos, e em vez 

de serem os primeiros, sentir-se-ão como os últimos. Você verá seus entes queridos perecerem, você 

verá seu pão de cada dia se tornar escasso. A guerra arrancará de vocês os entes queridos, e esta terra 

que escolhi agraciar com a Minha luz e a Minha paz, vocês verão manchada de sangue inocente. Você 

sentirá o jugo estrangeiro, você será seu escravo e estará longe do verdadeiro caminho. Então não 

ouvirás mais a minha voz. 

37 Eu, o Criador, não te obrigo, nem te imponho a minha lei. Desço para lhe pedir que o obedeça e 

que seja humilde. 

38 Que a paz esteja convosco, pessoal, sempre que ouvirem a minha palavra com boa vontade. 

39 Eu sou o jardineiro divino que cuida dos jardins dos vossos corações e os rega com água celestial, 

e derramei uma gota de amor divino sobre a amargura da terra, que é tão grande. Eu vos mostro o 

caminho que leva ao Reino do Pai ─ um caminho no qual nunca encontrareis um fim, mas no qual sempre 

alcançareis progresso e conhecereis novas glórias. 

40 Hoje a minha palavra está a moer-te e a dar-te forma. Eu trabalho o homem interior, a alma. 

Aprendam a formar-se e a darem-se belas formas. Abençoarei o seu trabalho para que depois possa 

completar a realização da sua grande missão neste mundo. 

41 Eu sou o vosso Mestre, mas não me considerem separado do Pai, pois eu sou o Pai. Não há 

diferença entre o Filho e o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é Um, e esse sou Eu. Reconheça em 

Minhas revelações de todos os tempos um só Deus que se mostrou a você através de muitos e variados 

ensinamentos ─ como um livro com muitas páginas, com muitas lições de amor. 

42 Santificai o meu nome pelas vossas obras e encontrareis aquela luz dentro de vós que vos 

libertará das trevas da ignorância e do pecado. 

43 Vocês concordam, pessoal, com a forma como eram antes de serem formados pela minha 

Palavra? Você se lembra que no passado você foi capaz de muitas ações que você não faz mais? Você 

não pode comparar a sua vida hoje com a sua vida passada. No passado, vocês eram errantes solitários, 

percorrendo seu caminho sem uma luz para iluminar a existência e acender a esperança nele. Hoje sois 

discípulos de Jesus, em cuja fonte de amor saciastes a vossa sede e lavastes as vossas feridas. O meu 

amor arranca os espinhos que estão em ti, e se a tua cruz tem pregos, eu também os arrancarei. 

44 Eu sou a luz deste mundo e de todos os mundos. Quero que vocês se vistam com esta luz. Minha 

palavra é bálsamo curativo, curem-se com ele quando o ouvirem. Por que você está doente, sofrendo e 

chorando quando você tem Deus dentro de você? Examinem-se e corrijam tudo o que precisa de ser 

corrigido. Purificar tudo o que precisa de ser purificado. Eu disse-te: "Limpa o recipiente por dentro e por 

fora." Ou seja, que seu ser interior está na vontade e inspiração com sua parte física ou humana. 

45 Eu formo sua vida interior ─ aquilo que você esconde dos homens, que é invisível para os outros, 

mas que você não pode esconder de Mim. Molda o teu exterior de tal forma que o seu lado visível seja 

um verdadeiro reflexo da tua alma. Então os seus atos serão sinceros e verdadeiros. Esse é o 

A razão para isso é que as pessoas só mostram um rosto para o mundo enquanto escondem o outro. 

46 Já examinou as suas feridas, já as tratou com o bálsamo que lhe dei? Se duvidas da eficácia do 

meu bálsamo, trata-os de novo. Mas se você acredita, renuncie ao remédio e verá como o meu amor os 

cura, e quando você os procurar, eles não estarão mais lá. 

Outros permitirei que encontrem a sua saúde na fé, na oração, através do poder do pensamento. 

Multidões de seres espirituais virão que unirão seu poder e suas forças, tratarão e curarão você. 

47 O espiritualista diz: "Quão bela é a vida!" O não-iniciado, o materialista diz: "Que amargo, que 

triste e quão sombria é a vida!" ─ A pessoa sem elevação interior tropeça em tudo, tudo lhe faz mal. O 

interior elevado não percebe sequer as adversidades do caminho. Quando os de espírito elevado lidam 
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com os outros, elogiam as suas virtudes ou desculpam as suas falhas. Eles nunca condenam ou 

condenam. Já os de mente baixa, condenam, caluniam, divulgam as faltas dos outros e encontram prazer 

nisso. 

48 Àqueles que condenam e interferem nos assuntos dos seus semelhantes, pergunto: Achas que o 

teu fardo de pecado é demasiado leve, uma vez que o queres aumentar através do dos outros? Se não 

podeis livrar-vos do vosso fardo, por que o multiplicais pelo dos outros? Por que vocês preferem se 

sobrecarregar de sujeira e se sobrecarregar a si mesmos em vez de procurar valores espirituais em seus 

semelhantes que os enriquecem? 

49 "Na casa de meu Pai há muitas mansões", mas aqueles que habitam nas altas regiões espirituais 

ajudam os homens a se livrar de seus fardos, ou os ajudam a suportá-los, mas sem condená-los, nem se 

vangloriar de sua miséria. 

50 Já te vi blasfemar um dia, e arrependeres-te noutros dias. Vi-o negar a minha proclamação, e 

depois testemunhar a sua verdade. Já te vi caluniar um dia e defender aquele que caluniaste no dia 

seguinte. É bom para você corrigir seus erros, mas seria melhor se você não caísse no mal novamente, 

para que você não tivesse nada para corrigir. 

Eu te vi naquele dia dando um presente de amor àquele que não precisava dele, e eu te vi negando-o 

aos verdadeiramente pobres. Mas eu não te acuso nem te julgo. Eu te ilumino através da luz do Meu 

ensinamento, para que não voltes a pecar. Mas também vos digo que às vezes vos vi úteis, nobres, 

caridosos e compassivos, e esses méritos sempre foram respeitados e creditados por Mim. Mas no seu 

coração já deve haver mais trigo do que joio. 

51 Não ore movendo os lábios mecanicamente sem sentir no seu coração e na sua alma o desejo de 

se levantar interiormente. Rezar sentindo sem falar. Tão facilmente como em tempos passados você fez 

votos falsos e fez juramentos desnecessários, agora você deve falar a verdade. 

52 Não leves nada de estranho para ti. Quem tira o que é estrangeiro deve devolvê-lo com dor e 

vergonha. Não estou traindo ninguém, mas quero que todos prestem atenção à parte das minhas 

palavras que se aplica a eles. 

53 Não te acusarei nem te chamarei à responsabilidade pelo que fizeste quando ainda andavas no 

teu caminho na escuridão da ignorância, da imaturidade e da materialização. Mas se hoje, em pleno 

conhecimento do que é minha lei, persistisses no que é proibido, no que é desonesto, terias de 

responder pelos teus feitos perante Deus, que se mostraria inexorável para contigo na tua própria 

consciência. 

54 Vocês são todos a minha semente e o Mestre colhe-a. Se as ervas daninhas brotam entre as boas 

sementes, eu também as aceito com amor para transformá-las em trigo dourado. Eu vejo ervas daninhas, 

sujeira, crime, hostilidade brotando nos corações, e ainda assim eu te aceito e te amo. Eu acaricio esta 

semente e purifico-a até brilhar como o trigo ao sol. 

55 Você acha que o poder do Meu amor não é capaz de te redimir? Depois de vos ter purificado, 

semear-vos-ei no meu jardim, onde ireis dar novas flores e novos frutos. O meu trabalho divino inclui a 

tarefa de te tornar digno. 

56 O meu amor abençoa-te, perdoa-te e faz-te digno de ouvir a minha palavra. 

57 A minha palavra é o caminho. Ensinei-te a Minha Lei desde os primeiros tempos, para que os teus 

passos permanecessem sempre no caminho da bondade e da justiça. 

58 Este ensinamento é o mesmo que eu te dei em tempos passados ─ o ensinamento do amor. 

59 Sua alma espiritual é a criança do amor perfeito do Criador. Seu coração, esse órgão que você 

possui, no qual os sentimentos têm suas raízes, é um símbolo de amor. 

60 Portanto, dê amor, pois as pessoas estão em grande necessidade dele. Há fome no coração das 

pessoas, atrofia espiritual, desejo de vida. 

61 Como vocês, multidões aqui que Me ouviram, foram fortalecidos e alimentados pelo Pão da Vida, 

vocês podem prover alimento para almas e corações cansados. 
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62 Onde você encontrar uma falsa crença ou uma falsa idéia, você deve trazer a minha luz. Mas 

nunca imponha os meus ensinamentos pela força. Nunca faça distinção entre ricos e necessitados para 

tratá-los de maneiras diferentes, então você verá no fundo de seus sofrimentos um irmão de homem 

que caiu e está gemendo. À medida que o teu coração se comover com essa dor, vais procurar uma 

forma de a aliviar. A sua compaixão cobrirá a exposta. Vais dar descanso a quem não tem paz. Você será 

como uma estrela no caminho daquele que anda perdido na escuridão. Se cumprires a tua tarefa desta 

maneira, serás digno que eu te chame "Mestre". 

63 O meu ensino não requer a construção de locais de encontro para reunir novas multidões. 

A minha vontade é que se construa o templo universal, que é construído através dos corações. 

64 Segue o exemplo que Jesus te deu na Segunda Era, que não escolheu salas de reunião para 

proclamar sua palavra, mas procurou os corredores como um lugar adequado para seus ensinamentos e 

parábolas. 

65 Mas aquele que deve usar as salas de reunião para fazer um negócio a partir da ignorância ou dor 

das pessoas não vai desfrutar da minha luz, nem pode chamar-se a si mesmo um espiritualista. 

66 Você terá que lutar, e o lugar para a sua luta estará em toda parte ─ em sua casa, bem como no 

trabalho físico ou na estrada. 

67 Ali, no momento oportuno, vos preparareis e falareis sob a minha inspiração, sem que aquele que 

vos ouve saiba quem lhe falou através da sua consciência. 

68 Não espere que as pessoas esqueçam os seus costumes de um momento para o outro. Nem te 

surpreendas se alguém te chamar iludido. Meu ensino na Segunda Era também apareceu a muitos como 

um erro, mas depois foi aceito como a mais alta verdade. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 205  
1 Aceite a essência do meu ensinamento, ainda sua alma, acalme sua mente e seu coração. 

2 Aproxima-te de mim de tal maneira que te sintas absorvido na paz do teu Mestre. 

3 Assim como vocês vieram, assim verão seus irmãos e irmãs vindo de terras distantes, porque 

todos eles anseiam pela luz desta mensagem. 

4 A todos eu darei as primeiras lições que os prepararão para entender mais tarde os ensinamentos 

para a alma. 

5 Pense na palavra, olhe cuidadosamente para cada frase e procure sempre o significado, a 

essência do meu ensinamento. Entendam que vocês, o povo, devem cumprir as minhas leis, e não a 

minha lei deve adaptar-se às vossas ideias e à vossa conveniência. 

6 Se eu permitisse que você aplicasse meus ensinamentos à sua vida de acordo com a sua vontade 

e não com a minha ─, na verdade, eu lhe digo, você nunca encontraria o caminho para sair da sua 

estagnação espiritual e nunca permitiria que a sua alma se desenvolvesse, se desdobrasse e se 

aperfeiçoasse. 

7 Lá você vê pessoas que se tornaram preguiçosas em suas religiões, que não dão mais um passo 

em direção à luz, porque não se submeteram ao que a lei divina ordena, mas tentaram subjugar a lei à 

sua vontade, enchendo-a de mitos e heresias. 

8 Tem sido necessário para muitas pessoas deste tempo libertarem-se de toda a religião para Me 

procurarem com o espírito z e serem capazes de desenvolver todas aquelas qualidades, dons e 

habilidades que sentem no íntimo do seu ser. 

9 São estes que têm sido capazes de receber as mensagens que lhes falam da vida eterna. 

10 Tive de te afastar dos vários caminhos que estavas a tomar para te levar a este caminho onde 

brilham as Minhas revelações e ressoam as Minhas mensagens. Pois eu quero que você esteja entre 

aqueles que olham para a vida a partir de uma altura maior de elevação espiritual. 

11 O que é o corpo sem alma? ─ Uma federação de células não contaminadas. A alma é a vida do 

corpo, mas tanto uma como a outra emerge de Deus. 

12 Você já pensou que ─ desde que tudo vem de Deus ─ Ele está em você? Mas por que Ele está em 

você e para que propósito? É para permanecer lá sem se revelar a si mesmo? Então Ele não seria Deus, 

pois Ele aparece, fala, ilumina, se faz sentir e se revela em toda parte. Portanto, não pense que Deus está 

em você para permanecer escondido sem lhe dar a Sua mensagem. Não pense que Ele pode estar em 

você sem idéias. Saiba que Deus quer revelar-se plenamente através de você. 

13 Você seria capaz de me responder se eu lhe perguntasse por que Deus está em você? Por que, 

embora Ele seja tudo, Ele está no que você chama de alma, naquela parte do seu ser? Por que Ele quer 

que você seja um instrumento voluntário de Sua revelação? Ainda não me podem responder, discípulos, 

porque ninguém vos guiou à contemplação interior. Portanto, não sabeis de que maneira revelais o Pai e 

porque O exprimis através das vossas obras. Mas se vocês se dedicarem com amor ao estudo e à prática 

dos meus ensinamentos, não duvidem que logo serão capazes de responder a estas e outras perguntas 

ainda mais profundas. E uma vez que tenhais alcançado a luz desse conhecimento, sabereis em verdade 

por que e com que propósito o Pai habita em cada um de Seus filhos. 

14 Alguns dizem que Deus não existe, e outros, embora confessando que acreditam na Sua 

existência, não estão interessados nela. Mas ignorando o fato de que eles O têm dentro deles, alguns, 

como outros, não sabem que não podem viver sem Ele. 

15 Uma vez que todos estejam conscientes desta verdade e sinceramente acreditem que são filhos 

espirituais dessa essência divina, muitas vezes se perguntarão até que ponto permitiram que Deus, que 

está presente em sua alma, se revelasse através de vocês. 

16 Os tempos passarão, você percorrerá um longo caminho, e um dia você vai parar para 

contemplar em maravilha as obras que o Senhor fez através da sua mediação. Então você vai se lembrar 

de Jesus, o Mestre, que fez acontecer a vontade do seu Pai. 
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17 Quando você vai entender que Deus, que lhe deu a vida, quer usá-la para se revelar? Considere 

como às vezes uma única destas mensagens aqui é suficiente para que você veja e saiba muito mais 

longe do que onde você chegou. E este entendimento permitir-lhe-á fazer milagres. Pois vocês se 

conhecerão e, portanto, entenderão como aplicar a sua herança espiritual. 

18 Ó amados discípulos, deveis aprender a dar amor, a fazer o bem e a dar com a vossa alma. Eu vos 

digo que aquele que revela o poder de sua alma ao mundo e tira dessa fonte de conhecimento para 

oferecê-lo aos outros, cumprirá a vontade do Pai. 

19 Você deve conhecer todas as habilidades e poderes que você tem dentro de você para que a 

essência do seu ser comece a se revelar. Então você vai experimentar como é fácil resolver os problemas 

da vida, como é calma e suave a luta pela ascensão. 

20 A miséria, a dor e a doença desaparecerão pelo poder do Espírito que os afugentará através da 

oração. 

21 Preparai-vos para Me receber, muitas vezes tendes momentos de preparação da alma nos quais 

estais prontos para comungar com o vosso Senhor. 

22 Se você acreditar que você realmente carrega Deus em seu ser ─ as doenças podem então afligir 

você ou 

tentações para te deitar abaixo? Como poderia o fraco poder do corpo controlar-te? 

23 Eu faço-te livre e forte para que possas conquistar o mundo e a carne. Pois eu vos guio e vos 

aproximo da comunhão perfeita com o Pai. 

24 Não pense que você já tem o discurso perfeito com o que você tem por meio dessas mentes. 

Nem é a simples intuição que às vezes ilumina sua mente. O diálogo mais elevado, o diálogo mais 

penetrante que você consegue, nunca acontecerá através do seu corpo. 

25 O corpo, discípulo, é apenas uma concha. Mas dentro dele há um "frasco fedorento" cujo 

perfume ou essência é a alma. Você não acha que é errado esse perfume ser trancado, embora sua 

fragrância possa fazer um perfume plano inteiro? O "apartamento" pode ser a sua casa hoje, amanhã 

será o mundo, mais tarde será um espaço sem fim. 

26 Pessoas: Abra seu templo interior para que nele você possa receber a essência que esta Palavra 

contém. Se você permanecer no exterior, se você não fizer um esforço para entrar no seu santuário, mais 

tarde você não vai querer Me ouvir e vai ficar longe, continuando a carregar sobre seus ombros o fardo 

que você carregou quando você veio ─ um fardo de dificuldades, de doenças, de decepções. 

27 Aprende com aqueles que já se estão a preparar para Me ouvir, entrando primeiro no templo 

interior que existe dentro da alma. Eles se fortalecem e se curam com a Minha mensagem de amor. 

28 Falta-lhe a fé para levantar o seu rosto e sorrir com esperança e olhar o futuro no rosto sem 

medo, sem desconfiança, pois no futuro eu sou. 

29 Quantas vezes você está doente só porque pensa assim; pois a cada passo você pensa que a 

perdição o persegue e que a dor está à sua espera. Então atrais forças das trevas através do vosso 

pensamento, com o qual ofuscais a vossa vida material e o vosso caminho espiritual de ascensão. 

Mas eu estou aqui convosco para reacender a fé na vida, na verdade, na eterna, na paz perfeita, e 

também para vos ensinar a atrair a luz. 

30 Discípulos, o plano Divino tem sido, é ainda, e será para torná-los perfeitos. Mas se Deus vos 

concedeu a idéia de perfeição para a vossa formação, então por que obscurecer a luz dessa verdade que 

o Pai colocou em vosso ser, como em tudo o que Ele planejou? Saiba que o homem é como o universo, e 

o universo como o homem. O universo é o grande lar dos filhos do Senhor. Mas nele há muitos habitats 

pelos quais você deve passar para a sua perfeição, e a alma do homem é o santuário em que o seu 

senhor deve habitar. 

31 Se você entender minha palavra, logo dirá: "Pai, abre já hoje as portas do meu templo interior, 

para que a tua essência, que é vida e saúde, sabedoria e poder, possa entrar em mim". 
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32 Eu digo-te: Se você falar assim comigo, isso acontecerá porque a alma aceitou a sua tarefa. Então 

Me vereis revelar-Me através de vós, mesmo através do vosso corpo, a coisa insignificante que no 

entanto possui grandeza na sua formação. 

33 Hoje habitas este mundo, amanhã habitarás outro além da terra, e de cada mundo usarás o que é 

necessário para a tua perfeição. 

34 Em todos os lugares você encontrará seus irmãos e irmãs, pois o universo está cheio de criaturas 

e todos são filhos de Deus. 

35 Sóis, estrelas, mundos, reinos da natureza, seres de toda espécie, átomos, forças, tudo, desde o 

anjo mais alto até o desconhecido, são todos filhos do Ser Absoluto, tudo vem d'Ele. Você sabe que não 

há riqueza que não tenha dono, e o dono dessa riqueza universal é Deus. 

36 Agora eu vos pergunto, discípulos: É possível que estejam doentes? É possível que você se 

entristeça, mesmo que esse ensinamento seja para torná-lo livre e feliz? 

37 Para a revelação que vos trouxe, é necessária a iluminação espiritual, que só eu, o Mestre da 

alma, vos dou. 

38 Se você sempre se sentiu mais como um corpo do que uma alma, agora estou lhe ensinando a ser 

e sentir mais como uma alma do que um corpo. Isto é salvação, salvação e paz. 

39 Às vezes vocês se perguntam por que sofrem mais neste momento do que as pessoas de tempos 

passados, e por que tiveram que vir para cumprir uma missão espiritual que não tinham antes. Mas eu 

digo-te: Esta missão de caminhar espiritualmente nos caminhos do bem e da luz para alcançar o cume da 

montanha divina sempre esteve na sua alma. E, por outro lado, dívidas antigas acumularam-se na 

presente existência ─ obras não concluídas e missões não concluídas. 

40 Quem não for capaz de compreender o sentido de uma nova vida rebelar-se-á contra a minha 

justiça e verá o seu dever de expiação como um castigo. Por outro lado, quem reconhece em uma nova 

existência a oportunidade de pagar dívidas e lavar manchas, abençoará o nome do Senhor. 

41 Vocês ainda são crianças pequenas, e como crianças pequenas devem ser sinceros. Não tenha 

vergonha de me pedir pequenas coisas em suas orações. O essencial é que você reze para que eu o 

inspire e o eduque. 

42 Rezar, usar minhas expressões, fortalecer e curar através da fé e do poder que estas propagam. 

43 Amanhã, quando a vossa oração já não se destina a curar as vossas doenças, mas a refrescar-vos 

em comunhão com o Pai, a vossa alma vagueará por regiões desconhecidas para a mente. A alguns 

trareis a vossa luz, de outros trareis mensagens, de outros ainda recebereis encorajamento e felicidade 

para a alma. 

44 Deus, que está em ti, fará conhecer as suas mensagens pela tua boca, se a tua alma e o teu corpo 

souberem transmiti-las. 

45 "Como é possível que Deus fale através do homem", podes perguntar. Mas eu vos digo: naquele 

tempo "a Palavra" tornou-se homem para falar a Palavra de Deus. "A Palavra, que é a expressão da 

sabedoria, tomou carne, e o seu corpo foi o homem Jesus". 

46 Por que vós, que sois os discípulos d'Aquele em quem "a Palavra" falou, não a devíeis revelar por 

meio da alma e até da carne? 

47 Hoje vocês ainda são estudantes e nem sempre são capazes de entender a minha lição. Mas por 

agora, fale a Deus com o seu coração, com os seus pensamentos, e Ele lhe responderá na parte mais 

íntima do seu ser. A sua mensagem que falará na sua alma será uma voz clara, sábia, amorosa, que você 

descobrirá pouco a pouco e à qual se acostumará mais tarde. 

48 É necessário que no início reflita sobre as mensagens que recebe em resposta à sua oração, para 

que possa reconhecer verdadeiramente aqueles que recebe do seu Pai e nunca os confunda com aquelas 

vozes, idéias, pensamentos e até mesmo revelações da sua alma que erra. Somente em silêncio e 

meditação você será capaz de reconhecer o caminho pelo qual cada mensagem chega até você. 
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49 Que poderia dizer o homem em que regiões espirituais sua alma penetra, e a que altura de luz ela 

é capaz de voar? ─ Ninguém. Portanto, aquele que não conhece os caminhos da oração, da comunhão 

com Deus, da contemplação espiritual, muitas vezes está enganado. Pois em vez de ir em direção à luz, 

ele entra em esferas escuras, das quais recebe más inspirações e falsas mensagens. 

50 Faça um esforço, tente alcançar o conhecimento que leva à luz eterna do espírito ─ para onde 

está a sua origem e o seu objetivo. 

51 Correntes de saúde espalham a minha palavra. Se vocês se prepararem para receber, vocês se 

tornarão saudáveis. Se vocês forem assim capazes de alcançar a saúde, vocês provarão que se curaram 

através do Espírito. 

52 Pergunta, reza, vira-te para Mim. Também lhe vou conceder alguns progressos. Mas esforça-te 

por adquirir mérito. 

53 Deixe sua vida tornar-se cada vez mais harmoniosa, formando uma família com todos os seus 

irmãos e irmãs ─ presente e ausente, visível e invisível ─. 

54 Então vocês desfrutarão de uma paz interior nunca antes experimentada, que vem de seguir o 

comando divino de amar uns aos outros. 

55 Amados "operários": Vejo que cultivais diligentemente os campos, preparando a terra e 

colocando nela a semente que vos trará os seus frutos amanhã e assim retribuireis o vosso esforço. 

Escolham a semente e cavem a terra, pois agora vocês estão começando um ano que é o primeiro dos 

últimos três anos em que eu me farei conhecido entre vocês desta maneira. O tempo que resta é curto e 

você terá que se apressar na sua preparação. Porque não quero deixar-vos como criancinhas fracas, mas 

como discípulos avançados que já estão perto de se tornarem mestres. 

56 Após a minha partida, você será responsável pela interpretação que der ao meu ensino através 

das suas palavras e das suas obras. As pessoas vão julgar os meus ensinamentos pelos vossos actos e 

pelas vossas vidas. 

57 Não lhe faltará a minha inspiração. Através dele você reconhecerá o momento em que deve falar, 

e também o que deve dizer. Com palavras claras, precisas e simples dareis a conhecer a existência do 

além que vos revelei e assim criareis um caminho espiritual para os vossos semelhantes com verdadeiro 

amor, e sempre reforçareis as vossas palavras com actos e exemplos. 

58 Gradualmente você aprende a sentir o sofrimento dos outros como se fosse seu. A razão disso é 

que, quando a tua alma se satura com os meus ensinamentos, ela se eleva, supera distâncias e penetra 

nos mistérios do além, onde descobre que a origem de todos os seres é una: o Pai, em quem todos vós 

sois irmãos e irmãs. 

59 Mas não só a tua alma recebeu impulsos para o seu progresso no meu trabalho. As vossas 

faculdades intelectuais também se desenvolveram à medida que sentiste a inspiração espiritual dentro 

de vós, e descobristes que a compreensão de tudo aquilo que antes não reconhecíeis claramente está a 

aumentar, e os mistérios estão a tornar-se mais claros. 

60 Se não conseguis penetrar plenamente no mundo do espírito, para compreender e sentir tudo o 

que ele contém, é porque ainda estais sujeitos à pressão da matéria e à influência do mundo. 

Eu vos revelei muitas coisas, mas em verdade vos digo que o homem jamais entenderá, mesmo nesta 

Terra, como é o mundo que o espera, de que maneira a alma vive ali, que felicidade experimenta diante 

da Divindade, e como aquele que está cheio de imperfeições recebe a sua purificação. 

61 Se o raciocínio humano compreendesse a felicidade da alma pura no além, então essa felicidade 

teria limites, como o homem tem. É por isso que te digo que não és capaz de compreender daqui, mas 

podes adivinhar. 

62 Também não se pode imaginar a intensidade da dor que uma alma experimenta quando a sua 

consciência a traz perante a Minha Divindade. Portanto, estou sempre a dizer-te: Preparai-vos e elevai a 

vossa alma, pois os ensinamentos que ela deve saber que lhe serão revelados. Compreendei que deve 

haver uma correspondência real entre a alma e o intelecto, para que possais alcançar um indício dessa 

verdade, mesmo aqui. 
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63 Permiti que a sua inteligência aumentasse e procurasse no infinito a luz que precisa. Eu lhe dei 

liberdade de vontade para que você possa escolher o seu próprio caminho. Mas eu coloquei os meus 

mandamentos acima da tua vontade. Nessa lei você será capaz de reconhecer o caminho certo, nele você 

encontrará o conhecimento para purificar as suas obras. Se você não quiser seguir este caminho, você é 

livre para se afastar dele. Mas vocês não serão mais capazes de se enganar, sua consciência falará com 

vocês constantemente. 

Mesmo assim, quando vieres perante Mim ─ já sem um corpo terreno ─ esse juiz interior de 

consciência te julgará e te dirá qual caminho de purificação deves seguir. Essa luz da justiça é parte do 

próprio Deus, que está dentro de você e que o ensina a amar o bem e a rejeitar o mal. 

64 Nestes anos de preparação, devotar-vos-eis ao estudo do meu ensino. Pois há muitos corações a 

precisar da sua palavra. Há um cansaço de tanta depravação, há fome de viver espiritualmente. 

65 Os discípulos desta Obra gerarão o alimento espiritual, corrigirão as concepções errôneas que a 

humanidade tem abrigado até agora, partilharão a Boa Nova deste tempo em que viveis, anunciarão o 

avanço das visões de mundo e da vida que este tempo trará, estarão a serviço das pessoas sem 

discriminação de classe, seita, religião ou raça, atenderão a todas as necessidades espirituais ou físicas. 

Estes discípulos serão como um farol que acende o barco do náufrago, será a estrela que salva quem se 

apalpa desorientado durante a noite. 

66 Eles não construirão igrejas de pedra, nem erguerão altares para tornar suas obras conhecidas. 

Eles construirão uma grande catedral espiritual cujas pedras são os corações das pessoas unidas pelo 

poder do amor. 

67 Ouve com atenção os meus ensinamentos destes últimos três anos. Para os discípulos que 

aprenderem estes ensinamentos, serão os professores depois de 1950. Naquele tempo em que eu quero 

que vocês se unam e se elevem verdadeiramente a Mim, eu os iluminarei com a luz da Minha inspiração, 

para que vocês possam realizar grandes e fundamentais obras. Mas preparem-se para isso, pois quando 

chegar o tempo designado por Mim, eu não farei mais uso da voz portadora. 

68 Minha luz brilhará em cada um dos meus filhos que se preparam para o tempo do discurso direto 

com o Mestre. 

Mas não estará naqueles que vendem o meu trabalho e se transformam em hucksters. Preparem-se 

para que quando a minha Palavra terminar em 1950, vocês tenham compreendido o procedimento para 

seguir em frente no caminho. Pois ─ ouça bem!: Todos aqueles que não se prepararam o suficiente cairão 

em confusão. 

69 Compreendei, amados, a forma como deveis levar a minha palavra ao povo, de acordo com a 

minha vontade. Para que não falhem, não se proponham a mudar de um momento para o outro os 

hábitos que a humanidade tem tido durante séculos. Dá-lhe os meus ensinamentos e ele compreenderá 

as aberrações em que viveu. O poder de persuasão que os meus ensinamentos possuem esclarecerá as 

suas percepções e a verdade será reconhecida. Então o que uma vez pareceu errado em seus olhos vai 

brilhar com luz infinita. 

70 Meus filhos, eu estive convosco e toquei o vosso coração para que Me preparassem um lugar 

nele onde eu possa habitar para sempre. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 206  
1 A minha compaixão por ti brota do Meu amor e é incessantemente derramada sobre todos os 

seres. Meu amor sempre os abençoa e perdoa e os ajuda a se elevarem em seu caminho de 

desenvolvimento, para que se sintam próximos a Mim e se tornem dignos de se reconhecerem como 

Meus filhos. 

2 Eu dei-vos a Minha Lei para que vos possais comportar de acordo com ela. Este é o caminho que 

tenho traçado para vós desde o início dos tempos, este é o alicerce sobre o qual construireis as vossas 

obras. Esta lei vos mostrará os princípios necessários, porque contém os meus sábios mandamentos. 

3 Esta Palavra com a qual vos instruo hoje é a continuação daquela instrução que vos dei desde os 

primeiros tempos, e que não pára porque não tem princípio nem fim. E à medida que a tua alma se 

desenvolve, irás compreender cada vez mais as minhas sábias lições, o meu desejo de te aperfeiçoar. 

4 Eu vos inspiro com o mais alto tipo de espiritualização, para que Me ameis da maneira mais 

digna, e para que sejais receptivos às Minhas manifestações e as interpreteis corretamente. 

5 Quando tiveres estudado a minha Palavra e compreendido o seu significado, vais sentir-te 

fortalecido, completamente satisfeito. Então você falará amorosamente a toda a humanidade, que nada 

sabe da Minha vinda neste momento, e um sentimento de compaixão encherá todo o seu ser. Você se 

voltará para os seus semelhantes para lhes revelar o que lhe falei e lhes dará toda a riqueza que lhe 

deixei, como se fosse um bem sagrado nas suas mãos. 

6 A humanidade precisa de luz para poder dar um passo em frente. Em todas as criaturas, com 

base na fé, há fome, desejo de vida, de conhecimento da verdade e também de saber para onde vai a 

viagem. Vou instruí-los através daqueles que se prepararam e que, em sua difícil missão, sabem como 

corrigir amorosamente todos os erros que vão descobrir em seus atos de adoração. Você vai começar 

esta missão tentando me tomar como seu exemplo. Não faça distinção entre ricos e pobres em seus 

esforços para aliviar a dor. Não imponha sua fé ou force ninguém a aceitar seu conhecimento. Não se 

dividam por causa da minha vinda novamente e não lutem contra aqueles que possuem os testamentos 

passados se eles não souberem ou não quiserem aceitar meus últimos ensinamentos. 

7 Tragam luz para as trevas, tragam paz aos corações e apaguem a impaciência daqueles que Me 

esperam. Venham em auxílio dos vossos semelhantes e eu cuidarei das vossas famílias e dos vossos bens. 

8 Se agirem dessa forma, construirão nas almas dos homens o templo que perdurará e no qual será 

realizada a adoração que sempre esperei dos homens, Meus filhos tão amados. 

9 Assegure-se de que os seus trabalhos são sinceros. Falem sempre a verdade, sejam Meus 

discípulos. Com estas palavras falo às pessoas dos tempos vindouros, a todos aqueles que querem 

seguir-Me e tomar-Me como exemplo. 

10 Uma vez passado o ano de 1950, não peça um lugar em particular para rezar ou estudar a minha 

palavra. Escolha uma casa ou um lugar ao ar livre ou o lugar onde você ganha seu pão. Tomai como 

exemplo os meus doze discípulos, que sabiam encontrar um templo onde quer que fossem, porque o 

tinham em si mesmos, na sua alma, e o grande e sublime nas suas obras era baseado na sua elevação e 

na sua comunhão comigo. 

11 Enquanto houver sofrimento na terra, enquanto houver miséria, a intercessão de Maria não 

cessará por um momento e o seu espírito iluminará a vida de todas as suas criaturas. 

12 Tu ofereces-me a morada do teu coração, de onde me chamaste, e eu apresso-me 

imediatamente para o encontro. 

13 No meu caminho, você já experimentou a paz de espírito que nunca encontrou na Terra antes. 

No desejo de doçura para o seu paladar, você percorreu muitos caminhos até encontrar o mel da minha 

Palavra. 

14 Desde a infância, durante a adolescência e até a idade madura, você procurou incansavelmente o 

caminho certo porque se desviou do caminho e as nuvens de névoa impediram seus passos. Mas a luz do 



U 206 

194 

meu Espírito apareceu perante vós, e esse dia foi o da vossa ressurreição, que é tão importante como o 

dia do vosso nascimento. 

15 Não se esqueça do dia em que ouviu a minha palavra pela primeira vez, pois foi o momento em 

que voltou à vida da luz. 

16 Vocês vieram em necessidade e exploraram Minha Palavra, alguns humildemente e outros 

orgulhosamente, todos atraídos pelo poder de Minha Presença. Tinhas de vir ter comigo. Havia tanta 

coisa esperando por você! Mas enquanto alguns desprezaram a Minha carícia, viraram as costas para 

Mim e tomaram um caminho incerto, outros ficaram comigo para se deleitarem com as Minhas palavras 

e se dedicarem ao serviço da Minha Obra. 

17 Eu estou em todos os meus filhos, mesmo no coração de um assassino. De ninguém me retiro, e 

estou mais perto daquele que se julga mais indigno. 

18 Aqueles que vieram são exortados a rezar por aqueles que caíram. Mas não sejam seus juízes, 

pois eles também alcançarão a luz. 

19 Não espere que as pessoas se renovem sem que você tenha sido um exemplo para elas. Eu não 

quero que se tornem parasitas. 

20 Você deve parar o curso desenfreado dos homens através do dom da Palavra que eu lhe dei. 

Confiarei as pessoas a vocês como plantas tenras que precisam de rega e cuidados. Pois as pessoas virão 

a Mim de todos os caminhos, e mesmo das prisões as pessoas virão a ser Meus discípulos. Mas se não 

cumprires a tua tarefa hoje, a tua alma terá de vir novamente para ressuscitar o 'morto' que deixaste 

abandonado no caminho ─ terás de vir novamente para curar o doente de quem não cuidaste, terás de 

lutar pelo pão para o oferecer ao faminto de quem não cuidaste. Mas por que procurar uma expiação tão 

dolorosa quando agora você pode cumpri-la através do seu dever? 

21 A ciência humana é grande, mas a alma do cientista adormeceu e permite que as pessoas 

morram. Por isso, coloquei o bálsamo curativo em suas mãos para que você, tendo se tornado médico 

dos homens, possa dar um exemplo de ajuda e amor. 

22 Epidemias irromperão no mundo e uma grande parte da humanidade irá perecer. Serão doenças 

desconhecidas e raras contra as quais a ciência será impotente. 

23 O mundo inteiro será libertado das ervas daninhas. O meu julgamento eliminará o egoísmo, o 

ódio, o desejo insaciável de poder. Aparecerão grandes fenómenos naturais. 

24 Nações serão devastadas e regiões inteiras desaparecerão. Será uma chamada de alarme para os 

vossos corações. 

25 O caminho está preparado. Eu sou o teu guia, sou inseparável no teu caminho de vida. 

26 Bendito povo de Israel: Bem-vindo à presença do teu Senhor ─ aquele Senhor que mansamente e 

humildemente faz a Sua morada contigo neste lugar. Mas não é o lugar material onde eu me mostro. A 

morada está no teu coração, invisível, é aquilo que Me ofereces no momento da tua elevação espiritual. 

27 Eu sei que te falta a minha palavra. No que você se tornaria sem isso, meu povo? Eu sei que 

precisas de mim e eu venho incansavelmente para te fortalecer. Minha Palavra te aconselha e te eleva ─ 

esta Palavra pura e luminosa que você não encontrará em nenhum livro escrito por mãos humanas. 

28 Os cientistas que Me ouviram não confessam perante vós que esta Palavra é comparável a 

nenhuma outra. Mas no fundo dos seus corações eles reconhecem isto. 

29 Eu o deixei sentir a paz de alma neste caminho que antes não tinha sido possível encontrar na 

Terra. Você já passou por muitos caminhos. Muitos tipos de mel que você tentou de flor em flor como o 

beija-flor ignorante, mas nenhum era mais doce para o seu paladar. Mas esta palavra, que se tornou mel 

nos teus lábios, obliterou todos os gostos que já provaste antes. 

30 Você tem procurado incessantemente o caminho certo e tem encontrado caminhos diferentes. 

Lutaste contra as trevas, mas a tua corrida rápida tinha-se tornado lenta e desgastante. 

31 Mas a luz do meu Espírito Divino brilhou para vós e esse dia inesquecível para o vosso espírito e 

alma está registado no livro de memórias do além, no qual tereis de ler com os vossos olhos espirituais 



U 206 

195 

tudo o que fizestes na Terra e tudo o que ouvistes do Mestre. Esse dia foi para a tua alma um dia de 

ressurreição para uma vida de graça. 

32 Alguns de vocês vieram aqui como pessoas de sucesso, outros como necessitados. Para alguns, 

como para outros, o tempo foi fixado. Tinhas de vir ao teu Pai que te esperava com amor, que te acolheu 

e te ressuscitou para uma vida espiritual. 

33 Estais cheios de alegria pelas minhas palavras e sentis que a matéria corpórea que vos envolve 

vos impede de vos entregardes completamente à minha abençoada Obra. Mas vós submeteis ─ porque 

sabeis que não é permitido aos discípulos interferir nos meus altos conselhos, que o discípulo deve ser 

devoto e obediente, que através deste corpo de matéria chegareis a conhecer tanto o caminho da luz 

como os caminhos da falsidade e das trevas. 

Você vai desfrutar do fruto do bem-estar à sombra da poderosa árvore e remover a maçã da 

discórdia. Vocês se refrescarão na sombra da palmeira verde e verão que suas folhas não são destruídas 

por lagartas, nem aves de rapina constroem seus ninhos sobre ela. 

34 Deixei-te nos teus caminhos para que possas conhecer o sabor de todos os tipos de mel e 

finalmente escolher aquele que tem o melhor gosto para o teu paladar. Eu vos fiz conhecer os dois 

extremos para que, guiados pelo sopro do meu átomo divino, possais distinguir e inclinar-vos sempre 

para o bem. 

35 O Mestre lhe disse: Atrás daquela porta que você encontra fechada e que você chama de 

"morte", está a vida. A vida sou eu. A morte é aquilo que te dá a tentação, que te cega os olhos e não te 

deixa viver ao Meu lado. Mas você tem uma arma poderosa para libertá-lo da tentação: é a oração. É a 

arma que te dá a sensação de ser forte, que te aproxima da Minha Divindade e te deixa seguir o teu 

caminho junto a Mim no teu caminho de desenvolvimento espiritual. 

36 Eu, o Pai, não rejeitei ninguém do meu seio de amor e perdão, nem mesmo aqueles que se 

deixaram seduzir pela tentação e caíram no abismo. Eu não condenei ninguém. Nem na terra nem no 

"vale espiritual" existem seres indefesos. Quem entre vós poderia ser expulso do meu seio por ser um 

pecador e indigno de receber a minha misericórdia? Eu vivo no coração do pecador endurecido que não 

pôde receber a luz do Meu Divino Espírito porque não atendeu ao chamado que vem da voz da sua 

consciência. Acha que me afastei dele por causa da sua cadeia de malfeitores? Não, não é preciso. Eu sou 

o Pai de todas as criaturas sem rejeitar nenhum dos Meus filhos. Eu sou Amor, e como um Pai amoroso 

não negligencio nenhum, Meu povo. 

37 Cabe-vos a vós rezar pelo que erra, pedir que a luz do meu Espírito ilumine a sua alma para que 

ele desperte, rompa os laços da tentação e dissipe as trevas que o cegaram. 

38 Mas Israel tem estado a dormir. Israel espera que as pessoas alcancem a sua renovação através 

dos seus próprios méritos. Não tomou o lugar que lhe é devido, porque a sua tarefa é ser um exemplo 

para os outros. 

39 Mas para vocês, pessoal, eu digo: Com quem deixei a minha lei? Nas mãos de pecadores 

endurecidos? A lei está nas suas mãos. Quem, então, é responsável pelo facto de os Meus mandamentos 

ainda não serem obedecidos? ─ Israel! Mas, além disso, digo-vos: Porque fizeste do teu crescimento uma 

planta parasita na terra? Porque não se propôs a cumprir as ordens que eu lhe dei? Por que você permite 

que o pecador siga seu caminho de forma desenfreada? Por que não o aproximas de Mim com aquele 

dom da Palavra que te confiei e falas em Meu Nome? Queres que as trevas continuem a cegar o olho do 

homem? Você não sabe que através da sua mediação a escuridão deve ser removida? 

40 Levantem-se, pessoal, diz o Pai para vocês. Vá e levante a caída. Novas ordens que tenho de dar à 

humanidade. Grandes e novas comissões darei a cada nação, a cada um dos seus governantes e a cada 

um dos seus habitantes. 

41 Grandes fenómenos lhe vão acontecer. As estações vão mudar. Os Invernos serão duros e você 

não saberá quando virá a primavera. Pois os homens já fixaram o tempo para isso. Mas quem poderia 

opor-se à minha vontade? As chuvas serão retidas e não chegarão aos seus campos. Portanto, preparem-

se, povo, pois o tempo do caos está se aproximando entre vocês, e Israel deve multiplicar sua luta. 
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42 A paz reina entre vós. Fique com ele! Não expulsem esta paz dos vossos corações. Esta nação foi 

escolhida por Mim e não é a Minha vontade que seja tocada. Estejam preparados, porém, porque 

através do vosso cumprimento espiritual da missão, esta nação e a humanidade receberão luz. 

43 Aqui tens Eu, Israel! Você só ouve Minha voz sem poder me ver. Mas contente-se em ouvir o som 

do sino celestial. 

44 Eu sigo a voz da tua chamada para o canto do teu acampamento nocturno. Nenhum dos vossos 

sofrimentos pode passar despercebido por Mim, e eu vos darei tudo o que é para o bem do corpo e da 

alma. 

45 Eu não vos dou falsas riquezas, pois arruinar-se-iam. Mas vou salvar-te para te elevar à Minha 

mão direita depois desta vida. 

46 Pede-me riquezas para a alma e eu dar-tas-ei. Não enfeites o teu corpo enquanto deixas que a 

alma fique nua. 

47 A minha lei, que foi dada ao homem nas duas primeiras vezes, ainda não foi obedecida. Portanto, 

estou novamente contigo para te redimir. 

48 Desde 1866, Minha Palavra tem sido ouvida nesta nação, onde as águas cristalinas derramam de 

suas fontes sobre aqueles que estão espiritualmente sedentos. Aqui eu me coloco para suavizar os 

corações pedregosos dos meus filhos tão amados. 

49 Oh, se ao menos todos viessem para me ouvir! Mas alguns, embora me tenham ouvido, escolhem 

as estradas acidentadas cheias de escombros em vez de caminharem no caminho da luz do Senhor. Mas 

este é o teu irmão, o ingrato, o desobediente, que, em vez do pão da vida eterna, prefere comer o pão 

amargo da terra. 

50 Abençoados sois vós que permaneceis comigo, sabendo que eu sou Cristo à espera do "filho 

pródigo". 

51 Vosso Pai veio para instruir-vos em Seus ensinamentos ─ aquele ensinamento espiritual que não 

permite o fanatismo, que vos instrui a cumprir perfeitamente a lei divina e as leis humanas. 

52 Eu não te ensinei a fazer mal ou matar o teu corpo para obteres o Meu perdão. A única 

penitência que aceito de si é aquela em que renuncia ao que é prejudicial ou 

Renunciou mal, embora muitas vezes com dor no coração. Sempre que agiste desta maneira, o teu 

coração sentiu a paz do meu Espírito. 

53 Falo-vos assim porque não quero que a vossa alma se arraste sobre o pó da terra, embora o seu 

mundo real seja outro. 

54 Sabes o que te espera depois desta vida? Para onde irá a tua alma? Digo-vos apenas: Observai e 

rezai. Aprender e agir. Vocês são errantes neste mundo, mas em breve esta erra vai acabar e vocês 

estarão mais próximos de Mim. 

55 Nas três eras eu escolhi diferentes formas de manifestação para a humanidade: Na Primeira Era 

através de Moisés, para orientar os seus passos em direcção à liberdade e à luz. Na Segunda Era, ao 

tornar-se homem, como "a Palavra" tornou-se homem e deixou um rastro de redenção para o mundo. 

Hoje eu vim na "Nuvem Branca", como um Arco-Íris de Paz, para vos dizer: Vinde em desejo da Luz do 

Espírito Santo. Não quero que esperem por novos tempos, pois os que virão trarão mais dor e provas 

mais severas. 

56 Eu agora deixo o Terceiro Testamento para você estudar e seguir. Para o ano de 1950 já está se 

aproximando. 

57 Se não usares os meus ensinamentos, chorarás amargamente quando ouvires o Mestre despedir-

se de ti. É disso que estás à espera? Estão à espera que epidemias e fome também se espalhem e que a 

tristeza e a dor entrem nas vossas casas? 

58 Quero deixar-vos unidos e fortes. Não se julguem mal, amem-se uns aos outros, e a paz será 

universal. 
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59 Qual de vocês vai atravessar amanhã os mares, atravessar montanhas e entrar em terras 

distantes? Que terão de deixar a sua família, os seus filhos, para levar a minha palavra às nações? 

60 Observa e reza, pois mesmo antes de 1950 comeste sozinho o pão que te dei. Você fechou a mão 

para esconder os restos daquela comida e escondeu a água sem pensar naqueles que estavam com sede. 

Mas as coisas vão mudar, e depois destes últimos três anos, durante os quais eu lhe darei a Minha 

palavra, você se lançará como mestre para instruir os recém-chegados. 

Purificai-vos de muitas das vossas imperfeições para que possais ser puros e serdes um exemplo para 

as igrejas e seitas. Preparem-se, pois muitos dos que atualmente Me ouvem virarão as costas para Mim. 

Outros irão embora e farão a sua própria vontade. Entre vocês está aquele que Me trairá, que Me 

entregará e Me venderá. 

61 Estude Minha Palavra para que amanhã você não diga que Ele foi um homem que falou e não o 

seu Deus. Mas quem é capaz de falar contigo como eu falei? Que ser humano tem a capacidade de 

transformar e renovar um povo como eu? 

62 Logo você não ouvirá mais essa voz, mas se lembrará que eu estive com você de 1866 a 1950, e 

que embora muitos Me ouvissem, alguns deles expulsaram Minha Palavra de seus corações. Tu que 

estiveste comigo, também estarás com o Pai na eternidade. 

A minha paz esteja contigo! 
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Instrução 207  
1 Seja abençoado porque você não precisa mais de nenhuma representação pictórica que Me 

simbolize para sentir a Minha presença. Este é um passo que você deu em direção à espiritualização. 

2 Diante de seus olhos está um vasto campo onde você pode estudar um ensino atrás do outro sem 

nunca chegar ao fim. Pois esta vida que vocês têm como seres humanos não será suficiente para 

entender tudo. 

3 Como a aparência do que te rodeia mudou desde que ouviste a minha voz! O véu que cobriu seus 

olhos foi rasgado e você não pode mais fechá-los. Para quem dos que contemplam a luz deseja estar 

novamente na escuridão? 

4 Você não pode mais sufocar em seu coração a admiração, gratidão e amor que você sente por 

Mim, e você me prova isso em sua oração espiritual e em suas ações. Você já esqueceu as orações 

memorizadas cheias de palavras artificiais e escolhidas que sua mente não entendeu nem seu coração 

sentiu. Naquela época você não tinha uma maneira adequada de falar com o seu Deus. 

5 Hoje, quando se encontra a angústia, a miséria ou a dor dos seus semelhantes, sente-se que das 

profundezas do seu ser nasce um sentimento de compaixão, de amor, que é a linguagem que melhor 

expressa o seu desejo de bem para o próximo. 

6 Durante muito tempo vocês construíram um templo para se adorarem a vocês mesmos. Vocês se 

admiraram no conhecimento do poder e do domínio que poderiam exercer sobre os outros. Vocês se 

amaram, se acharam fortes e poderosos. 

7 Eu curvei essa sua arrogância e assim o fiz sentir humildade, porque você reconhece a sua 

insignificância terrena. Eu vos revelei que há algo dentro de vós que estabelece o vosso valor e poder, 

pelo qual não podeis tornar-vos vaidosos, e que esse algo é o vosso espírito; que a sua grandeza está 

muito longe da auto-importância que sentis no vosso ser carnal. Pois o espírito é uma parte de Deus e é, 

acima de tudo, material. Esta é a verdadeira grandeza que eu coloquei no homem. Mas deveis lutar para 

que a sua luz não diminua, para que possais alcançar a vossa ascensão no caminho do desenvolvimento 

através do mérito. 

8 Antes, quando a sua vida era dominada pelas paixões, o seu espírito se sentia acorrentado e 

oprimido. Agora você está aprendendo a controlar essas paixões, porque no coração dos meus discípulos 

não há lugar para o orgulho, nem egoísmo, nem ódio. Seu espírito agora começa a guiar as ações, os 

pensamentos e todos os passos de sua vida, e essa submissão é como uma expiação voluntária à qual 

você se submete, a fim de purgar as transgressões cometidas. 

9 Assim, o espírito ganhará mais e mais poder no bem. E quando chegar assim ao fim da sua 

viagem humana pela vida, a sua glória será tão grande que, quando deixar este mundo, entrará 

completamente no mundo do espírito, sem ter quaisquer vestígios de arrogância ou sinais de tribulações 

a seu respeito. 

10 Aquele que entra no outro mundo com esta humildade e elevação não poderá esquecer as 

dificuldades que deixou para trás nesta terra. Então ele voltará a ela para se tornar um protetor e 

guardião dos fracos, dos doentes e dos perdidos. 

11 Desenvolve os dons do teu espírito através da prática do bem, e em verdade eu te digo: As 

calamidades, as pestilências, as doenças vão recuar daquele que mantém a espiritualidade e a boa 

preparação. Isto não vai acontecer para que ele possa estar orgulhoso disso. Pois não o terá conseguido 

com a sua força física, mas através do espírito que tem poder através da humildade. 

12 Une-te a Mim e ouve a Minha Palavra. 

13 O mundo precisa de salvação, precisa de pessoas de boa vontade que saiam e se ergam em 

defesa dos meus ensinamentos. 

14 Este é um momento em que o homem não tem pleno conhecimento da sua situação espiritual. 
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15 O número daqueles que despertaram por terem ouvido a minha palavra é muito pequeno 

comparado com aqueles que não têm conhecimento da minha manifestação. Há alguns que 

intuitivamente sentem a proximidade e a presença do espiritual. 

16 As pessoas precisam de uma mão salvadora e de uma palavra salvadora. Essa mão e essa voz 

serão as dos meus novos discípulos que, com grande esforço, trarão o conhecimento espiritual que 

salvará os perdidos. 

17 Os tempos de testes estão se aproximando. Eu os treinei para que tenham força e coragem para 

experimentar tudo o que lhes anunciei. Neste conflito as pessoas aprenderão a entender que a razão da 

guerra entre nações e da luta de suas visões de mundo é que elas vivem em incompreensão e alienação 

dos ensinamentos de Cristo. Pois se isto fosse seguido, o mundo ficaria bem contente. Mas se em vez de 

amor há egoísmo ─, como pode haver clareza de espírito e espiritualidade nas obras da vida? Nestas 

circunstâncias, como pode o espírito prevalecer sobre a oposição da carne para revelar a sua essência? 

18 Em vez de eliminar a miséria que os rodeia por toda a parte, as pessoas hoje em dia procuram 

tirar o máximo proveito disso para si próprias. 

Por que os homens não evoluíram para cima no desejo de um ideal que lhes dê sentimentos e 

aspirações mais puros e mais dignos do espírito? Porque eles não quiseram olhar além do que é 

reconhecível aos seus olhos mortais, ou seja, não quiseram olhar além das suas dificuldades, dos seus 

prazeres terrenos e da sua ciência materialista. 

Eles usaram e utilizaram o tempo que lhes foi dado no mundo para ter o maior número possível de 

riquezas e prazeres ─ pensando que quando o corpo chega ao fim, tudo acabou para eles. 

Em vez de se desenvolver para cima e de se considerar filho de Deus, o homem, em sua arrogância 

ignorante, afunda até o nível de um ser inferior, e quando seu espírito lhe fala da divindade e da vida 

espiritual, o medo da justiça de Deus se apodera dele, e prefere silenciar essa voz interior e "desperdiçar" 

nenhum pensamento sobre essas advertências. 

Ele não pensou na sua própria existência, nem na sua condição mental e física. Como pode ser de 

outra forma que ele seja pó e miséria enquanto viver e pensar desta maneira? 

19. Portanto, eu vos ensino, e eis que aqueles que Me ouvem têm uma idéia diferente em suas 

mentes e pensam profundamente naquela vida superior que é a da alma e que já pode começar a surgir 

na vida terrena, se alguém entender que algo superior existe no homem, que é a Minha graça divina. 

20. Com isso você pode ver que a lei ou poder que governa tudo é Deus, cujo poder e sabedoria é 

revelado na natureza, que é um reflexo de sua perfeição. Quando esta humanidade reconhece e 

reconhece a grandeza do seu Pai, quando compreende que não é necessário criar a Sua imagem para 

adorá-lo, e sabe como descobri-lo mesmo nos seres aparentemente insignificantes da criação, então 

estará num bom caminho e no caminho para reconhecer a sabedoria e o poder de Deus que todas as 

coisas criadas contêm dentro de si mesmas. Desta forma, aqueles que recebem meus ensinamentos se 

tornarão cada vez mais espiritualizados, porque sua percepção será aberta a horizontes mais amplos. O 

muro que os aprisionou cairá diante dos seus olhos, de modo que eles verão um mundo no qual poderão 

sondar e compreender um ensinamento atrás do outro. 

21. Mas em verdade vos digo: O que você aprendeu ainda não é suficiente para você entender tudo 

o que é a Minha Vontade. Durante muito tempo ainda terá de percorrer este longo caminho. Mas 

também vos digo que, a partir do momento em que conseguistes rasgar o véu da ignorância, já não 

podeis voltar atrás. Quem tiver ouvido esta canção celestial não poderá mais fechar a sua audição à 

minha inspiração, nem os seus lábios deixarão de louvar o seu Senhor. 

22. Hoje você é capaz de dizer uma oração diferente cada vez, que vem do fundo do seu coração. Há 

pouco tempo você ainda estava formulando palavras artificiais que tinham sua origem na mente e nos 

livros. Agora sua oração não tem limites, pois cada vez que você se levanta interiormente com verdadeira 

fé, você sente que está se aproximando cada vez mais da batalha. Portanto, ─ na tua própria dor e na dos 

outros e em dar graças ─ em vez de palavras nos teus lábios, é a inspiração que se aproxima da tua alma 
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para levá-la à presença do Senhor. Hoje não são os vossos lábios que louvam as glórias do Senhor, agora 

é todo o vosso ser que dá testemunho da Sua bondade. 

23. Conheçam-se a vocês mesmos, e quando tiverem descoberto as vossas falhas, corrijam-nas. 

Encorajai-vos com a esperança de voltar ao lugar para onde cada alma deve ir. Lutem contra vocês 

mesmos com esse desejo. Provem a vocês mesmos que são superiores em sua natureza espiritual. 

Provem a vocês mesmos que podem se superar quando as paixões, as más inclinações tentam dominá-

los. 

24. Mas essa herança de tempos passados, quando vocês viveram para a satisfação do corpo e 

construíram um templo para se adorarem porque se sentiam eternos, fortes e poderosos, será removida 

pela realização do que os valores espirituais e materiais significam. 

25. A convicção da sua força e do seu valor espiritual não deve ser motivo de vaidade. Pois a 

grandeza espiritual é muito diferente da grandeza terrena. 

26. O espírito é a centelha da luz, a semente do amor, o germe da vida. 

27. Perceba o caminho errado que você tomou quando, ao tentar alcançar a grandeza, você permitiu 

que apenas suas ambições terrenas tomassem as rédeas. 

28. Pouco a pouco você agora entende a espiritualidade e, portanto, sua alma terá luz, conhecimento 

e graça quando você chegar ao fim desta vida que lhe foi concedida. 

29. Então, compreende a época em que vive? 

30. Orem para que vocês possam ajudar os representantes das nações que se reúnem para resolver 

os conflitos entre os povos. Você acha que todos eles têm uma ideia diferente para cada solução? Não, 

pessoas, elas estão enganadas ─ interiormente, na sua consciência estão de acordo. São os interesses 

materiais que os fazem desconsiderar as suas próprias convicções. Como seria fácil resolver todos os 

conflitos se todos agissem de acordo com a sua consciência. Então o mundo ficaria em paz. Os homens 

que dirigem os destinos das nações, então ─ longe de pensar na sua própria grandeza, ─ pensam no bem-

estar de todos. Mas nada disto é para ser visto, e a desconfiança mantém as pessoas constantemente 

atentas. 

31. Mais uma vez, eu digo-te: Se o mundo voltar ao meu caminho e seguir os meus ensinamentos, ele 

resolverá os seus problemas e viverá em paz. 

32. Neste dia, o meu raio universal desce sobre a tua alma para te alimentar com o pão da vida 

eterna. Foi a minha voz que te chamou. 

Vejo entre vós aqueles que vieram por último, a quem convido a refrescarem-se em Minha palavra. 

Alguns são infiéis, outros são idólatras, alguns chegam ao redil como ovelhas gentis, outros usam a 

máscara da hipocrisia no rosto. Eles duvidam da minha presença e, interiormente, zombam dos meus 

ensinamentos, porque é impossível para eles que o Criador se dê a conhecer através da faculdade 

humana de compreensão. 

33. Se não fosse o verdadeiro Deus que se faz conhecido, Ele não produziria as provas que eu te dou, 

nem ensinaria o caminho da virtude. Aquele que não acredita, fá-lo porque não pensou. O seu coração 

fechou-se e ele está na escuridão. 

34. A voz diz-te: Eu sou o verdadeiro Deus, o Pai, a Vida e a Luz. Desço para me fazer conhecer nesta 

forma, para remover as suas aberrações, erros e paixões básicas que o impedem de entender e sondar a 

verdade. 

35. Eu não traio ninguém aos outros, pois você está no meu banquete. Através da minha luz que está 

no teu espírito, falo à tua alma para que ela seja abalada e desperte. 

36. Eu sou o mesmo Cristo que condenastes na Segunda Era. Mas os tempos têm sido marcados de 

acordo com a minha vontade. 

37. Quando Me conduziste à cruz naquele tempo, no qual derramei a última gota do Meu sangue por 

amor a Ti mesmo, fiz-te parecer como um inocente que não sabe o que faz, embora tenhas condenado o 

Messias sabendo bem a causa. Mas eu vos deixei ao cuidado de doze homens que, seguindo o Mestre, 

espalharam a Minha Doutrina entre a humanidade. 
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38. Hoje descubro entre vós aqueles que em outro momento gritaram no topo dos seus pulmões: 

"Crucifica-o! Ele é um feiticeiro!" E que assim julgou mal os benefícios que eu estava a dispensar. 

39. Os tempos passaram e as vossas almas vieram para viver nesta nação de acordo com a minha 

vontade, para que possam ouvir "a Palavra Divina", a Palavra de amor e vida, de uma maneira diferente. 

40. Aqui estou eu contigo! Eu toco no teu coração para que me possas proteger. Desço em desejo 

pela tua alma, que eu amo muito. Pois você o acorrentou ao pecado e assim escureceu a sua luz. 

41. Sempre que a sua inteligência brilhou, não foi para amar o seu próximo. Pois o seu amor 

afrouxou em uma vida de conforto e satisfação material. 

42. Vocês esquecem a vida eterna da alma e finalmente se consideram deuses neste mundo. 

Duvidais gradualmente da Minha existência e da Minha justiça, porque vedes que não impeço o 

derramamento de sangue entre os homens sem compreender que sou inexorável como juiz e permito a 

expiação e a purificação das transgressões pela dor. 

43. Abra seu coração! Levanta a tua alma! Que vos diga que a voz que ouvis é a mesma que sempre 

vos falou de amor, misericórdia e perfeição. A terceira vez surpreendeu-te! Não desejeis ver-Me como 

um homem como o fizestes na Segunda Era! Lembre-se que eu lhe disse que viria "na nuvem". O meu 

Espírito Divino desce até vós e, por isso, envio o meu raio da escada da perfeição sobre o portador da 

voz, e assim a minha voz é ouvida mesmo na imundície deste mundo. 

44. Não só ouves a minha palavra. Eu, "a Palavra", derramo a minha luz sobre o globo. Mas se você 

perguntar a todos se eles ouviram uma voz vinda do além, eles responderão "não". Porquê? 

Porque as pessoas andam surdas nos caminhos do mundo, abraçadas pelo pecado e pelo fanatismo, 

sem atender ao chamado que lhes vem de sua consciência. 

45. Desde o ano de 1866 eu vos dou Minha Palavra, que é a salvação para vossas almas, e que marca 

para vós o caminho pelo qual alcançareis a paz perfeita em todo o globo. 

46. Eu confiei às vossas almas uma difícil missão pela qual devem pagar a sua dívida para com o seu 

Senhor. Estou prestes a tirar as ervas daninhas para amarrá-las em fardos e jogá-las no fogo até que se 

tornem cinzas. Pois no final a luz brilhará e o meu ensino será reconhecido mundialmente. 

47. O homem vai criar novos ensinamentos e novas leis, mas não será mais a vontade dele, mas a 

minha. Então haverá paz, harmonia e irmandade. Os corações não se alimentarão mais de ódio, 

nenhuma mão assassina se levantará. No entanto, para que tudo isto aconteça, eu vou purificar-te 

primeiro. Alguns de vocês verão essas profecias se realizarem do Vale Espiritual, e aqueles que 

continuam a habitar a terra darão testemunho delas às novas gerações depois de 1950. 

48. Pessoas: O caminho que tracei para vocês me alcançarem é um só. É marcado pela luz. Nela está 

a vida e a oração. É o caminho da alma. Se andares sobre ele, não perecerás. Se você caminhar neste 

caminho, proclame a Doutrina do Espírito ao mundo, dê testemunho das Minhas revelações e ensine os 

seus semelhantes a virem a Mim através da oração perfeita. 

49. Lembrem-se, povo, daquele exemplo de oração que vos dei no Jardim das Oliveiras quando 

implorei ao Pai por perdão para a humanidade. O corpo de Jesus prostrou-se diante do Pai Celestial, mas 

não diante de qualquer imagem, e eu dirigi as Minhas palavras para o Céu, as mesmas que legei à 

humanidade. 

50. Mais uma vez tomo banho da minha misericórdia entre vós e abraço-vos com amor. Vagabundos 

da vida, discípulos e discípulos e discípulas: É um dia de graça quando a voz do Mestre desce para vos 

acariciar. Eu não me mostro como um juiz severo, mas como um Pai justo, e com a Minha palavra vos 

conduzo pelo caminho que tracei, do qual vos desviastes. 

51. Vocês são todos lutadores. Vejo que alguns chegam desalentados. Outros alcançaram a vitória, e 

outros ainda não estão ainda cantando uma canção de triunfo. Você ainda está no meio desta batalha e 

não sabe o seu resultado. Os campos que você tem que semear, que você ainda não conhece, são muito 

vastos. Mas você tem sementes em abundância e será capaz de semeá-las. 

52. Enquanto alguns são dedicados e fortes no cumprimento da sua tarefa, outros são superados 

pelo cansaço e afrouxam, embora saibam que há um olho que vê tudo, um ouvido que ouve tudo e uma 
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mão que escreve tudo. Considere que você está deixando passar um tempo precioso que você está 

vivendo hoje, e que amanhã seus olhos não se abrirão sem luz. Então sua alma se levantará triste porque 

você não quis ouvir a minha palavra. Um imenso desejo tomará posse da tua alma para Me ouvir, como 

neste tempo. Mas só uma voz severa te alcançará, a voz da consciência, o que te fará tremer. 

Portanto, eu vos digo hoje: não vos distancieis da Minha Palavra, não sejais surdos às Minhas 

instruções. Retira desta instrução o seu significado como uma escritura sagrada pela qual terás de 

responder perante Mim, pois é a lei. 

53. A cegueira do povo em compreender a grandeza dos meus ensinamentos é o resultado do seu 

pecado e da sua dor. 

54. Esta essência que vos dou é vida para a alma e bálsamo para cada espírito aflito. É como o 

orvalho em campos áridos. 

55. Se você ainda não colheu bons frutos, pergunte à sua consciência a razão e ela lhe responderá 

que para obter bons resultados é preciso trabalhar e observar. Semeia bons exemplos na terra, semeia 

virtude, revela as habilidades com as quais criei a tua alma. Despe-o das más paixões e veste-o com boas 

obras. Então, na Terra, vocês serão meus verdadeiros filhos e uma encarnação da minha Divindade. 

56. Em cada um de vós coloquei a responsabilidade de tornar conhecida a Minha Obra Espiritual 

Trinitária-Mariana, que será discutida pela humanidade e provocará uma revolução de ideias nas mentes 

e confundirá todos aqueles que não conseguem compreender o início desta Obra e ainda menos 

compreender o seu objectivo final. 

57. Os meus semeadores estão a dormir e não dão a conhecer o meu trabalho, que é puro e mais 

alto, porque reconhecem que misturaram as suas más obras com ele. Você tem pouco tempo para o 

mundo ouvir a minha palavra nesta proclamação. Se vocês dormirem, amanhã terão dor e amargura nos 

vossos corações. Mas não será o Pai que vos julga, será a vossa consciência. 

58. Você tem apenas um curto espaço de tempo para desfrutar desta comida. Quais serão os que 

estarão comigo no final de 1950? Qual de vocês terá o trigo fértil da vossa colheita? 

59. O mundo dorme na sua letargia profunda e espera que você venha e o crie para a vida. Você 

ainda não partiu para os "mortos" porque lhe falta confiança em Mim. O que você teme do povo? Teme 

a justiça ou a morte deles? Já te disse que te vou libertar da morte. Lembra-te que eu te dei a vida 

eterna. 

60. Não me cansei de falar com vocês, pois sou "a Palavra Eterna". Minha Palavra é o cinzel que 

funciona e suaviza os corações de pedra a partir dos quais eu faço brotar água cristalina. 

61. Nesta época de dor e tragédia, quero que me tomes como exemplo. Mas ponham toda a vossa 

confiança em Mim, então os vossos semelhantes serão capazes de conhecer o brilho do espiritualismo. 

Você pode fazer o mesmo comigo, não fique inseguro. O fardo da cruz não está além das suas forças. 

62. Pessoal, em recompensa pelas vossas grandes provações, têm a minha palavra. Foste mal julgado 

e desprezado pelos teus parentes por causa do meu trabalho. Quantos de vós se dedicaram às orgias e 

aos prazeres do mundo e assim levaram a vossa alma à degeneração, para a qual cada debate foi um 

golpe. Mas quem finalmente te desviou deste caminho? ─ Seu Mestre. Compreendestes o Meu amor e 

agradecei-Me por ele, sabendo que vos falo como recompensa pelas vossas renúncias. 

63. Você acreditava que não havia um olhar que pudesse conhecer o seu passado. Mas aqui estou 

eu, lendo o livro da sua vida, para que não duvide da minha existência e da minha presença. 

64. Neste tempo, coloquei-vos no lugar dos Meus discípulos, tal como reuni os Meus apóstolos à 

Minha volta, na Segunda Era. 

65. A minha palavra leva-te ao caminho que o meu rasto deixou. Você tem viajado por muito tempo, 

mas ainda assim nenhum grito de triunfo vem dos seus lábios. Você ainda está no meio da luta e só 

receberá a recompensa quando tiver chegado ao fim da jornada da vida. Alguns eu vejo fortes, outros 

exaustos. Vou dar-te descanso para que possas reflectir neles. Por enquanto é um tempo precioso que 

ninguém pode perder. 
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66. Não desconsidere as minhas instruções e não seja surdo para a minha voz. Ouça esta palavra e 

tire dela o seu significado. Limpe sua mente e purifique seu coração para que você possa reconhecer sua 

grandeza. Nele está aquilo que dá vida à sua alma. Este é o orvalho que eu deixei cair nos campos secos, 

e é a semente que vocês devem trazer para a humanidade. Se alguns dos meus filhos não podiam colher 

frutos após a sementeira, era porque a semente não era pura. Semeia a boa semente e espera pela boa 

fruta. 

67. Expulsa do teu coração o medo dos homens que sempre te impediram de cumprir a tua missão. 

Liberta a tua alma de cada mancha até ficar nua, e depois começa a vesti-la com a luz das tuas boas 

obras. Então você se sentirá interiormente digno de espalhar a minha Lei. Explique a minha Doutrina e 

deixe as pessoas explorarem-na. Ao penetrarem na minha Obra, não descobrirão um começo, nem verão 

o seu fim. 

68. O meu ensino é tão puro que você não tem nada a pedir desculpas ou de que se envergonhar 

com as pessoas. Se mesmo assim você deve se envergonhar, será por causa do que você acrescentou, ou 

porque sua vida não está em harmonia com o que você ensina. Muitas vezes você gostaria de passar sem 

ser reconhecido; mas isso não será possível porque eu o enviei para que você compartilhe essa Boa Nova 

com o exemplo de suas boas obras. 

69. O mundo se tornará consciente de que um novo tempo surgiu inesperadamente para ele, e ele se 

voltará para aqueles que podem dizer algo sobre essas coisas. Mas se você fosse dormir ─ com quanta 

dor você acordaria! 

70. Só restam 'momentos' para você ouvir esta Palavra. Quais vão estar comigo quando terminar? 

Quais vão manter a Minha Lei pura, como eu a dei a vocês? 

71. Lembra-te que, a partir de então, partirás com fortaleza para cumprir a tua nobre missão. Não 

deves temer a morte, pois eu digo-te que a morte não te será enviada. Mas você deve golpear o golpe 

mortal à tentação que carrega no seu corpo, para que não caia. O bom discípulo deve aprender a superar 

a si mesmo para ensinar aos outros a superar suas fraquezas e paixões. 

72. Não reconhece a simplicidade com que lhe falo? Na verdade, digo-vos, é o mesmo que se 

manifestou na Segunda Era, na qual eu me limitei a ser como o homem e a elevá-lo através da Minha 

Palavra e do Meu exemplo, para que se tornasse como Deus. 

73. Sejam os Meus instrumentos, mas nunca obstáculos para Mim alcançar os corações. Porque 

duvidas que possas fazer o mesmo? Você não entendeu bem os ensinamentos. Como são Meus filhos, 

herdaram algo semelhante do vosso pai, e o vosso pai é bom. 

74. Vós desceis à terra do espiritual para procurar os traços do Mestre Divino para além de todos os 

traços do destino. E agora que me estou a fazer conhecer através de ti, estás a deixar para trás tudo o 

que tens para Me ouvir. Você acha que suas renúncias e sacrifícios não serão recompensados por Mim? 

Não se esqueça do objectivo final do seu destino num único dia, para que possa dar um passo em frente 

todos os dias. 

75. Lembra-te que não me vais dar nada. Tudo o que obtiveres será teu. 

76. Por que eu me inclino e às vezes até desço ao abismo mais profundo para te salvar? Porque eu 

amo-te. 

77. Neste ensino você tem aqui uma fundação, uma forma curta e segura de voltar à sua pátria. É o 

ensinamento da espiritualização. Quando o entenderes ─, quanta luz terás nos teus pensamentos, nas 

tuas palavras e nas tuas obras! Não se limitem a repetir com os vossos lábios que são espiritualistas. Uma 

vez que você realmente esteja, não precisará trombeteá-lo. 

78. Pense nestes ensinamentos que estou a dar actualmente ao seu coração e alma. Amanhã você 

terá que procurá-los lá para ensiná-los aos seus semelhantes. 

A minha paz esteja contigo! 
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