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Outras traduções se seguirão.  

 

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

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

gratuitamente da Internet em formato PDF.  

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

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

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

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

Livro da Vida Verdadeira.  
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indicando a data de cada um deles. Ela contém muitos sonhos, visões, segredos que o Senhor me 
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Meu nome, Anna Maria Hosta, é um nome espiritual que o Senhor me revelou em 2017.  
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Hos....t...A (A para o meu nome, Anna)  

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Cristo pacífico na Terra 
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Prefácio 
Em todos os momentos Deus se revelou à humanidade ─ tanto no passado como no presente. 

A forma mais pura e mais elevada de comunicação entre Deus e o homem é aquela de espírito a 

espírito. Entretanto, como a maioria das pessoas estavam e não estão preparadas interiormente para 

isso, Deus usou mediadores que revelaram Sua Santa Palavra ao povo na forma de leis, proclamações e 

instruções: 

Na Primeira Era, através de Moisés, os Patriarcas e Profetas. 

Na Segunda Era através de Jesus e seus discípulos e apóstolos. 

Na terceira vez ─ o tempo atual ─ por uma multidão de portadores de vozes durante os anos de 1884 a 

1950 no México, onde pessoas do povo comum se reuniam em locais simples de encontro aos 

domingos para ouvir a Palavra de Deus. 

Nos últimos dez a vinte anos, antes de 1950, esses ensinamentos divinos foram fixados e coletados nos 

vários pontos de encontro durante os anos 50. Destes, 366 ensinamentos foram selecionados e publicados 

em 1962 em uma obra de 12 volumes sob o título Libro de la Vida Verdadera, em alemão Buch des 

Wahren Lebens. 

Cada um desses ensinamentos representa uma unidade harmoniosa dos ensinamentos divinos, dirigidos 

na época à audiência no México, mas ─, como foi enfatizado várias vezes no documento ─ são um legado 

para toda a humanidade hoje e para as gerações futuras. 

Não a letra da palavra divina, mas seu significado profundo e interior eleva o homem e é alimento e 

bálsamo para sua alma faminta. Ao mesmo tempo, serve como uma diretriz para seu comportamento na 

vida diária. 

Ouvir a palavra divina é o primeiro passo no caminho para a perfeição. Desperta em nós o desejo do 

coração de interiorizar o que ouvimos e de aplicá-lo em nossa vida diária, para que possamos cumprir 

o mandamento divino que já nos foi dado há 2000 anos por Jesus: "Ama a Deus acima de todas as 

coisas e ao próximo como a ti mesmo". Este é o verdadeiro serviço de Deus, que conduz à paz interior 

e, portanto, à paz no mundo. 

Como uma única vida terrena geralmente não é suficiente para "tornar-se perfeita como nosso Pai 

celestial", através da lei da reencarnação ─ uma lei de amor, misericórdia e justiça divina ─ foi-nos dada a 

possibilidade do desdobramento gradual de nossa alma e reparação. 

Em muitos ensinamentos, o Espírito Divino nos admoesta como é importante a verdadeira oração 

espiritual para nos aproximarmos cada vez mais de Deus, para eventualmente nos comunicarmos com Ele 

de espírito a espírito e também para colocarmos tudo em nossas vidas diárias em Suas mãos. 

Na Segunda Era, o Espírito Divino nos ensinou a Oração do Senhor através da boca de Jesus. Na 

Terceira Era de hoje, Deus nos recomenda uma oração ainda mais curta que contém tudo, que nem 

precisamos dizer em voz alta, mas que podemos dirigir profundamente sentida em nossos corações como 

um anseio interior ao nosso Pai Celestial: "Senhor, seja feita a Tua vontade por mim". 

Que a leitura e o estudo do Volume IX fortaleçam nossa confiança no amor, sabedoria e onipotência de 

Deus, nos dêem força e inspiração para sermos um farol para nossos semelhantes em tempos 

tempestuosos. 
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Introdução 
Ninguém mais será capaz de expressar melhor e mais convincentemente o sentimento profundo e a 

experiência de sua transformação pessoal interior e também exterior do que um testemunho 

contemporâneo direto, que ele próprio participou durante muitos anos como porta-voz das manifestações 

divinas no México: 

"Eu tinha acabado de atingir a idade de 21 anos". Durante anos eu estava confinado à minha casa como 

vítima de uma doença de pele muito problemática que não me permitia desfrutar dos benefícios do sol ou 

do ar fresco mesmo por alguns momentos. 

Naqueles anos de solidão, que me pareciam uma eternidade, tanto mais que no início da juventude, 

onde se persegue os sonhos mais vãos, passei por uma crise não pequena de impaciência e desespero. 

Devo confessar que somente o benevolente apoio de meus pais e irmãos me ofereceu apoio moral neste 

julgamento, juntamente com a ténue esperança, é claro, de que um dia eu recuperaria minha saúde. 

Muitos médicos assumiram meu caso e eu fui submetido a inúmeros tipos de tratamento - tudo em vão. 

Só me lembro que depois de cada fracasso, minha desesperança cresceu. 

À medida que meu isolamento, meu silêncio e minha solidão se tornavam cada dia mais insuportáveis, 

eu me refugiava na oração, percebendo que nela meu espírito encontrava uma paz inexprimível, e que em 

meu coração surgia uma premonição de que em pouco tempo eu me veria livre de meu cativeiro. 

Minhas orações se tornaram cada vez mais prolongadas e minha concentração espiritual se aprofundou. 

Tentei meditar com a maior freqüência possível, porque enquanto a oração continuava, eu permanecia 

livre de todo sofrimento. Então, quando a felicidade acabou e eu caí de novo na realidade de minha vida 

solitária, silenciosa e uniforme, sempre tive a sensação de ter vindo de outro mundo no qual meu espírito 

se fortalecia e se inspirava. Aqui devo interpor que formei minhas orações a partir de idéias irrefletidas de 

momento. Jamais esquecerei como durante tais êxtases perdi o conceito de tempo e houve momentos em 

que tudo o que me rodeava desapareceu. Entretanto, lembro que na minha infância - a partir dos 12 anos - 

sem poder me explicar, me encontrei quase diariamente numa espécie de desprendimento da alma que 

durou vários minutos, durante os quais tive que agir como um autômato, talvez guiado pelo subconsciente. 

Nunca houve a menor dificuldade enquanto este estranho estado perdurou. Estranhamente, isso me causou 

medo no início, mas gradualmente fui me familiarizando com ele, enquanto o fenômeno se intensificou 

com o tempo. 

Minha doença atingiu seu auge. Às vezes eu sentia como se minha pele estivesse queimando sob o 

efeito de um fogo interior que nada poderia amortecer. Ao mesmo tempo, minha aparência se tornou mais 

e mais deplorável. 

Um dia meu pai apareceu com a notícia de que tinha ouvido a palavra do Divino Mestre da boca de um 

homem simples que era certamente um dos escolhidos de Deus. Foi em um ponto de encontro pobre em 

uma parte remota do México. Um bom amigo, que há muito admirava essas proclamações, o havia levado 

consigo. 

Em um instante tive a certeza de que era Ele, o Mestre, que falava com a ajuda da percepção humana 

para aproximar-se das pessoas em busca daqueles que tinham fome de luz e sede de justiça. 

O milagre que eu estava esperando dia após dia estava diante de mim. Ele, com quem eu tinha falado 

tantas vezes em minhas horas de dor, estava agora muito perto de mim e esperando que eu me desse a 

recuperação do corpo e da alma. 

Eu segui o chamado do Senhor! Foi no domingo, 14 de fevereiro de 1934, que entrei pela primeira vez 

naquela humilde sala de reuniões, uma das muitas onde a mensagem divina podia ser ouvida. Fiquei muito 

impressionado com a introspecção e a profunda concentração com que os presentes se prepararam para 

aguardar a chegada do "raio divino" que deveria inspirar a audição interior do "portador da palavra" que 

deveria então transmitir a palavra celestial. 

O "portador da palavra" ou "ferramenta" naquela ocasião era uma mulher. Uma mulher simples, pode-

se dizer, de aparência comum, e cega desde o nascimento. Sua aparência, devo confessar, não causou uma 

impressão particularmente agradável em mim. Portanto, ainda maior foi meu espanto quando seus lábios 

se abriram para ouvir um sermão tão profundo, tão maravilhoso e tão sábio como dificilmente se pode 
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imaginar, proferido em uma voz doce e cheia de inflexões surpreendentes, o que deu à mensagem um 

acento profundamente impressionante e comovente. 

No decorrer da proclamação, os presentes esqueceram completamente a presença do Portador da 

Palavra, a fim de ascender às regiões do espírito e desfrutar plenamente da instrução divina. Se, no entanto, 

durante a proclamação, alguém por acaso abriu os olhos e observou o orador, ele pôde notar como aquele 

pobre e comum ser se transfigurou na elevação de sua mente, de fato, como em tais momentos uma grande 

beleza e uma majestade inspiradora irradiava dele. 

A palavra divina fluía de seus lábios como uma onda inesgotável de maré, uma hora, duas horas, três e 

mais. Tudo veio sem vacilar, sem interrupção, sem falhas e sem a mais leve fadiga ou a voz se tornar rouca 

ou quebradiça. Pelo contrário, quanto mais tempo o rally continuava, mais perfeita parecia ser a inspiração. 

A presença do Divino Mestre foi tão fortemente sentida naqueles momentos de comunicação que se 

sentiu sua proximidade e amizade de forma bastante tangível. Ele falou a todos os corações! Ele leu os 

pensamentos mais escondidos dos presentes e tocou as fibras mais secretas de seus ouvintes, e isso sem 

machucar ou acusar ninguém. Cada um sentia em seu coração as palavras que lhe eram dirigidas pelo 

Mestre com o olhar penetrante de amor e sabedoria. 

A comunicação divina assumiu tons e cores diferentes nos lábios do portador da palavra. Quando o 

Senhor falou como Pai, a voz comunicou ternura, perdão e carinho; Quando o Senhor falou como um Pai, 

a voz comunicou ternura, perdão e amor; quando Ele falou como um Mestre, a voz tornou-se profunda e 

sábia; e quando Ele falou como um Juiz, a voz do Portador de Palavras assumiu o tom de infinita 

autoridade e poder, com justiça e zelo divino tão marcante que realmente devastou os ouvintes, forçando 

lágrimas de remorso e fazendo-os resolver arrepender-se e fazer reparações. 

Eu me senti muito pequeno diante de tamanha grandeza e como o último entre os que estavam 

reunidos. Na minha ignorância, eu pensava que o Senhor não deve ter notado minha presença 

insignificante. Entretanto, logo tive que me convencer do meu erro e aprender que o olhar do Mestre 

descobriu a todos. Após vários meses de visitas freqüentes, com as quais não tinha outro objetivo senão o 

de desfrutar daquela festa espiritual, fui chamado pelo Senhor em uma tarde inesquecível. Era 9 de agosto 

de 1934, quando, sem sair do meu espanto, fui marcado e ungido para servir a Palavra Divina como 

portador da Palavra. 

O movimento mais profundo, os sentimentos mais nobres e mais abismais tomaram meu coração 

naquele momento supremo. O que eu poderia recusar naquele momento sublime para aquele que tem um 

direito ilimitado sobre suas criaturas? 

Meu destino estava traçado. Desde aquele dia, não tenho vivido nada além de consagrar minha vida a 

um ministério tão difícil e delicado. 

Alguns meses de preparação, que ao mesmo tempo me proporcionaram uma completa recuperação 

física, serviram para me treinar como porta-voz do Divino Mestre, ao qual me entreguei de corpo e alma 

desde aquela hora até 31 de dezembro de 1950, quando a Luz da Divindade deixou de se manifestar nesta 

forma. 

Se nós, que fomos portadores da palavra, nos comprometêssemos a recontar as experiências, 

impressões e lições aprendidas durante aqueles anos de luta inesquecível diante das multidões nos vários 

pontos de encontro espalhados por nosso país, teríamos que preencher volumes inteiros, pois nossa carreira 

tem sido uma sucessão ininterrupta dos mais maravilhosos incidentes, e seria impossível recontá-los dentro 

do espaço limitado de que disponho aqui. 

Mas é da maior importância enfatizar que não tínhamos outro livro para nossa preparação além da 

palavra que brotava de nossos próprios lábios. Pois nenhuma influência de qualquer tipo foi entrar em 

nossas mentes para que pudéssemos receber a mensagem divina com a máxima fidelidade. Se 

permanecêssemos humildes, o Senhor nos distinguia no amor e no favor diante de Seu povo. Mas se uma 

vez deixamos a vaidade ou o egoísmo nos governar, Ele nos tocou com sua justiça, retirando de nós sua 

inspiração por um tempo para nos mostrar que sem Ele não poderíamos fazer nada, pois sem Ele não 

somos nada. 

Desde a última comunicação do Mestre no final de 1950, nunca mais senti nenhuma dessas sensações 

peculiares que carreguei no meu ser ano após ano durante o exercício da Missão como Portador da 

Palavra. 
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A partir daquele dia, um grande grupo de irmãos se dedicou à tarefa de coletar o maior número 

possível de manifestações e revelações que o Senhor nos havia dado e que, felizmente, haviam sido 

anotadas. A partir deles foi compilado um livro que deveria ser colocado à disposição do público em geral, 

e que até agora tem sido a fonte de onde a humanidade pode beber da água da verdade que o Mestre 

deixou ao povo deste e dos tempos futuros como um presente de amor, luz, justiça e paz. 

Foi-me solicitado um testemunho, que foi imerecidamente um porta-voz do Mestre durante sua 

manifestação nesta forma, e eu tentei fazê-lo com estas linhas. Fi-lo com toda a sinceridade de que sou 

capaz, com o desejo ardente de que este testemunho possa servir de incentivo e conseguir inspirar 

confiança e fé naqueles que tomam este livro em suas mãos, que contém mensagens reveladas pelo Divino 

Mestre em Sua bondade para a humanidade deste tempo, através de mediadores tão simples quanto 

indignos. 

Ao mesmo tempo, do fundo da minha alma, envio uma saudação fraterna em nome do Senhor aos 

meus irmãos e irmãs na Alemanha, cujo maravilhoso despertar espiritual o Mestre nos indicou através de 

seus mediadores humanos". 
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Instrução 242  
1 Neste momento em que a dor da humanidade é amarga e seu caminho doloroso, tem sido minha 

vontade aproximar-se de você para ajudá-lo a descobrir sua herança. 

2 Voltem seus rostos para trás e contemplem o caminho que vocês deixaram para trás, antes do qual 

alguns estão aterrorizados. Estes são os próprios caminhos que eu farei você voltar. Mas não que vocês 

possam se contaminar ali, mas que possam salvar aqueles que se extraviaram. 

3 Usem minha presença entre vocês, discípulos, para que possam carregar minha paz em suas almas 

e torná-la palpável para seus semelhantes. 

4 Meus ensinamentos nesta Terceira Vez o tirarão de sua estagnação espiritual e o farão dar grandes 

e firmes passos no caminho espiritual. 

5 Eu lhe concedi a graça de que minha proclamação seja feita através de seu próprio intelecto, para 

que você se sinta digno de minha Divindade, para que no conhecimento de que você foi capaz de 

transmitir minha Palavra e de que grandes multidões reunidas em torno dela, amanhã, quando essa voz não 

for mais ouvida, seu coração não desespere diante da luta, pois sabe que minha Palavra permanece 

impressa em seu ser. 

6 Guarde a semente que estou confiando a você neste momento. Percebo que eu nunca deserdei uma 

criança, mas que ela se deserdou gradualmente através de suas más obras. 

7 Quando as pessoas baterem à sua porta precisando de explicações e testemunhos, não se escondam, 

nem perguntem: "O que devo fazer? O que devo responder"? 

8 Falareis de Mim com uma mente calma e uma voz firme e defendereis Meu nome com as armas 

que vos dei, que são misericórdia, amor, veracidade. 

9 Portanto, permaneci com vocês e me fiz conhecido por muito tempo, para que Meus múltiplos 

ensinamentos possam iluminá-los e Meus milagres possam acender sua fé. O significado de Minha Palavra 

fez você esquecer seu antigo fanatismo religioso, e quando você for procurado por homens, eles só 

encontrarão em você a simplicidade do verdadeiro culto espiritual. 

10 Nas correntes, minha palavra jorra nos vários lugares de reunião onde pode ser ouvida, para que 

você não se sinta sem instrução nos momentos de maior luta e de mais severas provações. Mas o tempo 

está se aproximando quando minha palavra não será mais ouvida entre vocês. 

11 Não tenha medo de ficar sem essa graça. Lembrem-se que desde a Primeira Era eu os tenho 

preparado para o diálogo espírito a espírito. 

12 Cada época tem sido uma nova lição para seu espírito e mais um passo no caminho do 

desenvolvimento. 

13 Dou minha mensagem de paz ao mundo, deixando que minha voz seja ouvida através de muitos 

portadores de voz. E como em todos os momentos, meu ensino deve aperfeiçoar suas almas. 

14 Se o homem não tivesse alma e fosse um ser completamente material, sua tarefa e seu destino 

terminariam com o último suspiro de vida. Mas há algo nele que é imperecível, e é por isso que ele vai 

lutar, "acordar" e fixar seu olhar no eterno. 

15 Minha Palavra está preparando-o para viver no mundo de amanhã - naquele tempo em que Minha 

mensagem será gradualmente compreendida. Então você perceberá que eu antecipei os eventos que eu 

havia anunciado a você muito antes. 

16 Meu ensinamento vai lutar e causar verdadeiras batalhas no coração dos homens. Enquanto eles 

insistem em viver uma existência egoísta, isso os fará compreender que onde não há misericórdia e amor, 

não pode haver paz. 

17 Meus ensinamentos espirituais não são apenas para aqueles que vivem oprimidos na pobreza e na 

degradação. Eles também têm a tarefa de colocar no caminho certo as almas e mentes daqueles que 

lideram e governam a humanidade nos vários campos. Minha Palavra envia um chamado aos nobres 

sentimentos que abraçam todos os homens, pois desta forma vocês compreenderão o destino superior que 

existe em cada um de vocês. 

18 Ao invés de abrigar ódio, egoísmo e pessimismo em seus corações, as pessoas desejarão fazer o 

bem e alimentarão a esperança da vitória da justiça. A espiritualização se espalharia mais e mais e vocês se 



 

11 

amariam como irmãos e irmãs, formando assim uma força poderosa diante da qual todas as situações que 

os levassem à guerra se dissolveriam em nada. 

19 Eu não vos castigo, mas sou justiça e, como tal, faço com que seja palpável em todos os que 

violam Meus mandamentos. Pois o Eterno fez saber a Sua lei, que ninguém pode mudar. 

20 Veja como o homem, em uma prova severa - quando cai em um abismo imensamente profundo, 

quando vê sua esposa chorando a perda de entes queridos, os filhos sem comida e o lar imerso em miséria 

e tristeza - lamenta, fica consternado com sua desgraça, desespera e, em vez de rezar e se arrepender de 

sua culpa, se revolta contra Mim, dizendo: "Como é possível que Deus me castigue de tal 

forma?"enquanto o Espírito Divino chora igualmente pela dor de Seus filhos, e Suas lágrimas são o sangue 

do amor, do perdão e da vida". 

21 Em verdade vos digo que, devido à evolução que a humanidade alcançou, a melhoria de sua 

situação não depende apenas da minha misericórdia. Ela é uma vítima de si mesma, não da minha punição. 

Pois minha lei e minha luz brilham em cada espírito. 

Minha justiça desce para arrancar cada erva daninha pela raiz, e até mesmo as forças da natureza se 

revelam como executores desta justiça. Então, parece que tudo conspira para exterminar o homem, embora 

seja apenas para sua purificação. 

Mas alguns se confundem e dizem: "Se temos que sofrer tanta dor - por que viemos a este mundo de 

todo?" sem considerar que a dor e o pecado não vêm de Mim. 

O homem é responsável por continuar ignorando o que é justiça e o que é expiação. Daí vem primeiro 

sua rebelião e depois sua blasfêmia. Somente aquele que estudou minha instrução e obedece minha lei não 

é mais capaz de lançar acusações de culpa contra seu Pai. 

22 A alma espiritual é uma centelha que brotou do Espírito Divino e está sendo posta à prova por 

meio de vários corpos terrestres. Devido ao desenvolvimento que vocês já alcançaram, é possível que 

minha mensagem espiritual chegue diretamente a ela neste momento e seja compreendida. 

Como tudo está evoluindo, é natural que você também evolua. Como é possível que você continue a 

conceber seu Deus de uma forma tão limitada como seus antepassados o conceberam? Você não poderá 

mais viver e pensar como aqueles que trabalharam de acordo com os ritos e preceitos que foram obrigados 

a seguir. Vocês não poderão mais pensar em si mesmos como imaturos, como eles, para lidar com aquilo 

que é espiritual. 

23 Embora em tempos passados os homens tentassem encontrar sua salvação através da ereção de 

igrejas materiais e procurassem purificar suas almas na prática de formas externas de adoração, não 

deveriam mais permanecer nessa estagnação de fanatismo e ignorância. Pois então as faculdades que você 

possui para compreender e contemplar a grandeza de seu Deus se afrouxariam em seu ser. 

24 Eu lhe disse: concentre-se na parte mais íntima de seu coração para que você possa ver o infinito e 

insondável - não com os olhos do corpo, mas com os do espírito. Então, em vista da graça tão grande que 

recebeu de minha misericórdia, você não sentirá mais a necessidade de provar sua gratidão através de 

ofertas materiais. 

25 Seus sentimentos e obras de amor serão sua melhor e mais preciosa oferta. 

26 Se você quiser alcançar o reino dos céus, crie um livro que seja escrito com suas boas obras. Então 

vocês serão os únicos responsáveis por vocês mesmos e não mais transferirão sua responsabilidade para 

outras pessoas. 

27 Depois de lhes ter mostrado o caminho, que é o mesmo que lhes tracei em tempos passados e que é 

uma base firme para seu futuro, vocês devem ter cuidado para promulgar novas leis ou mandamentos que 

possam aparecer como novos ensinamentos, pois eles afastariam as pessoas do significado de Minha 

Palavra. 

28 Não estou lutando contra nenhuma comunidade religiosa, cada uma delas é responsável por si 

mesma. Eu só aponto o que é perfeito. Quem quiser se aperfeiçoar, deve me seguir. 

29 Derramei meu sangue para ensiná-los a ganhar a salvação. A hora está se aproximando quando 

você também, na hora do julgamento, perceberá quão corretas foram as palavras de Jesus. 
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30 Minha luz se revela no espírito das multidões reunidas à sombra destes simples e insignificantes 

lugares de encontro, que são como uma árvore para o caminhante cansado e um oásis para a cruz do 

deserto. Ela os ilumina e os conforta. 

31 No amor com o qual vos perdoo e vos corrijo, eu me revelo. Quando você viveu de acordo com 

sua vontade, violando continuamente o Pai, eu não cortei o fio dessa existência pecaminosa, não lhe 

neguei ar ou pão; não o deixei em dor, nem ignorei sua queixa. E a natureza continuou a cercá-lo com sua 

fertilidade, sua luz e suas bênçãos. Assim, eu me faço conhecer aos homens e me revelo a eles. Ninguém 

na Terra pode amá-lo com este amor, e ninguém pode perdoá-lo como eu o perdoo. 

32 Sua alma é uma semente que eu nutro e perfeito desde a eternidade até que ela produza as mais 

belas flores e os mais perfeitos frutos. Como eu poderia deixá-lo morrer ou abandoná-lo à violência das 

tempestades?  

33 Como abandoná-lo em seu caminho, quando eu sou o único que conhece o destino de todas as 

criaturas? 

34 Eu lhe revelo muitas coisas para que você possa aprender no seu caminho a ouvir as lamentações 

que não passam por seus lábios, a descobrir a tristeza que se esconde atrás de um sorriso, e a curar as 

doenças que não encontram alívio através da ciência. 

35 Hoje, enquanto os necessitados cruzam seu caminho, ponha neles algo do que você recebeu. Mas 

não perca tempo, para que os sinos da eternidade não o surpreendam, chamando-o para o "vale espiritual". 

Pois você se arrependeria amargamente da oportunidade perdida. 

36 Trabalhe já agora a paz para sua alma. 

37 Discípulos, muitas vezes minha palavra tem sido julgadora entre vocês. Mas em sua essência você 

descobriu o sabor doce da fruta que o levou à renovação neste tempo. 

38 Eu o chamei severamente à responsabilidade quando você persistiu obstinadamente no pecado. 

Mas logo você descobriu a intenção de seu Pai, que é a de salvá-lo. E assim, a indisciplina da "carne" tem 

gradualmente dado lugar à espiritualização. 

39 Do amor com o qual lhe dei vida, os homens dão apenas poucas provas ou sinais. De todos os 

sentimentos humanos, o que mais se assemelha ao amor divino é o amor materno, pois nele há o altruísmo, 

a abnegação e o desejo de fazer a criança feliz, mesmo que isso signifique sacrifício. 

40 Mas o amor que transformará o mundo voltará a fluir dos corações. Este amor inspira meu Espírito 

Santo, que enviará seus raios sobre a humanidade para despertá-la de seu sono profundo, para que possa 

desfrutar deste novo dia despertando com os sentidos despertos. 

41 Todos que quiserem Me seguir neste tempo terão que abrir mão de algo para seguir Meu rastro. 

Alguns deixarão os bens, outros esquecerão as falsas relações amorosas. Alguns descerão de suas altas 

moradas e tronos, enquanto outros deixarão seus altares. 

42 As paixões, vaidades, prazeres fugazes e sem sentido permanecerão. 

43 Venho em desejo por sua alma, a quem ajudo com meu amor a fim de salvá-la. Não abri os portões 

da Terra Prometida para que seu corpo entre. Essa cidade branca e brilhante é o lar que espera, como uma 

nova vestimenta com as mais belas vestes festivas, a chegada do Anotado que a venceu por seus méritos e 

suas vitórias nas grandes batalhas da vida, e este é seu espírito. 

44 Ensino-lhes como adquirir os méritos necessários para alcançar o lar eterno. Eu vos ensinei a rezar 

pelo mundo com aquela oração profunda e simples que ascende a Mim como o perfume das flores. Eu lhe 

dei habilidades e dons espirituais para que você possa exercer misericórdia de muitas maneiras. Dotei-vos 

de força espiritual e moral para viver com alegre coragem e suportar as provações. Eu vos fortaleci em 

vossas resoluções de renovação e aperfeiçoamento para que possais sentir a felicidade de vos chamardes 

meus discípulos e a satisfação de difundir meus ensinamentos por vosso exemplo. 

45 Sua alma se preparou para receber minha Presença. Vejo que quanto mais o tempo passa, menos 

você está ocupado com a vida terrena e mais você começa a se interessar por seu futuro espiritual. 

46 Os sofrimentos e infortúnios que você encontra em seu caminho agora você vê como pequenas 

pedras de tropeço que apenas ferem levemente seus pés, e não como obstáculos decisivos que o impedem 

de seguir adiante. Hoje você guarda os soluços e as lágrimas para as grandes crises da vida. 
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47 Minha misericórdia o guia e você se torna cada vez mais compreensivo. Vocês não são mais 

aqueles que se contentavam em se refrescar enquanto ouviam Minha Palavra sem reter nada dela, e que só 

estavam atentos quando imploravam bens materiais do Senhor. 

48 Agora vocês vêm como verdadeiros discípulos no desejo do Mestre, e como tais Me encontram. Se 

no passado eu lhes disse: "Eu sou o caminho", hoje posso lhes dizer: "Eu sou a escada do céu na qual 

vocês ascenderão até Mim". Por enquanto, na Minha luz, vocês encontraram o caminho para ascender, 

para se aproximar de Mim e para falar espiritualmente com o Mestre por meio da oração. 

49 Vocês agora Me encontram dentro de vocês, no lugar onde eu sempre morei desde que vocês 

existiram. Você olhou para dentro e descobriu um santuário que contém um altar de amor, uma oferta de 

humildade e um candelabro cuja chama as tempestades mais ferozes não se extinguem: a fé. 

50 Sua alma tem sido um mensageiro e portador de missões espirituais. Desde o início dos tempos, 

estava destinado a salvar e abençoar seus vizinhos. 

51 Para ela, o tempo passou quando criou a imagem de seu Deus para senti-lo acessível e próximo, 

para tocá-lo, para contemplá-lo e para falar com ele. 

52 Durante muito tempo vocês viraram as costas para essas imagens, figuras e símbolos, porque 

compreenderam que carregam dentro de si a verdadeira imagem do Criador, pois possuem algo de cada 

uma das faculdades e qualidades da divindade, como vida, amor, espírito, vontade, razão, poder, 

eternidade espiritual. 

53 Neste tempo eu serei compreendido e amado por sua alma, também serei tomado como um 

exemplo. Minha luz agora revela tudo o que era obscuro e incompreensível para os homens. 

54 Falei com você através de seu intelecto, onde a luz de Meu resplendor divino foi transmitida à 

palavra humana. Mas saibam que quando o portador da voz e o público se prepararam para Me receber, Eu 

me revelei na Essência Divina. Mas quando Meus filhos não sabiam como se levantar, nem preparavam o 

santuário para Mim, o raio Divino permaneceu suspenso sobre as almas sem penetrá-las completamente. 

55 Ainda vou revelar e ensinar-lhes muitas coisas nestes últimos períodos. Meu legado será grande. 

Ainda há muito em minha tesouraria secreta que é destinado a todos. Nem todos vocês atingirão o mesmo 

grau de compreensão, mesmo que estejam entre o número marcado, porque alguns estão em um nível mais 

alto do que outros. Como você entende isto, não tente empurrar ninguém. Seja gentil e acomodado e ajude 

a todos em sua missão. 

56 Atualmente vocês estão se preparando para as provas que virão em formas imprevistas. Você teve 

uma dica do que eles serão de forma simbólica através de sonhos proféticos e visões espirituais. Observe e 

reze, pois eu o avisarei. 

57 Você se sente indigno e imaturo diante do Meu Trabalho e de seu próprio destino. Mas, em 

verdade vos digo, toda a aspereza de vossas imperfeições será suavizada pelo cinzel dessas provas que vos 

anuncio. 

58 Tudo falará de Mim, e eu falarei com vocês através de todas as manifestações da natureza. Os 

chamados que não foram ouvidos antes serão ouvidos e compreendidos. 

Toda a criação estará em tumulto, tremerá e será abalada para testemunhar que a Justiça Divina está 

presente no universo. Mas depois de serem julgados, os homens voltarão aos seus caminhos habituais, mas 

terão dado um passo em direção à perfeição. Será o despertar e o renascimento desta humanidade. 

59 A luz da virtude será capaz de brilhar neste mundo sem que ninguém a extinga. A razão 

prevalecerá e o amor não será mais apenas uma palavra, mas se tornará um ato. Os mestres e servos 

desaparecerão gradualmente. Por toda a Terra terei Meus discípulos, e eles serão luz, paz e revelação para 

as nações. 

60 Este mundo, que se tornou um osso de discórdia através da luta humana pelo poder e egoísmo 

humano, acabará sendo compartilhado por todos sem ser seu dono. Pois quando o Proprietário de todas as 

coisas criadas o chama, você deixará de bom grado todos os seus bens para trás. 

61 A humanidade está agora se preparando para estes tempos de luz que virão. Se você se encontrar 

em um julgamento difícil, não se desespere e certamente não blasfeme. Rezar, "vigiar" e perseverar. 

Blasfêmia, maldições e maldições virão da boca dos ignorantes a quem você deve perdoar e instruir para 

que se levantem. 
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Então, quando o silêncio vier em meio ao desespero dos homens, você falará e será ouvido. Então 

vocês verão como aqueles que se afastaram tanto de Mim e Me injuriaram encontram o perdão como 

resultado de seu arrependimento, como o Filho Pródigo da parábola. Mas então você não ficará surpreso 

quando vir que, em vez de punição, eles foram perdoados e acariciados. Pelo contrário, você chorará de 

alegria quando vir a festa da paz e do amor no mundo. 

62 Quando do coração da humanidade o templo do Espírito Santo se eleva ao infinito, novas 

revelações surgirão no meio deles, que serão tanto maiores quanto mais as almas evoluírem para cima. 

63 Agora estou tentando unir todos aqueles que me ouvem nos diferentes lugares de reunião. Vocês 

não estão unidos porque não Me entenderam. Quando isto acontecer, vocês se amarão, e quando se 

amarem, baterão como um só coração. 

64 A falta de compreensão vem do fato de que sua compreensão é superficial e fraca, e você está 

sempre preocupado com os bens da terra. Você está satisfeito com a primeira coisa que obtém, isto é, um 

pouco de paz de coração, um teto sólido, um pouco de saúde física, o calor de seus parentes e um punhado 

de dinheiro. 

65 Não vos digo que desprezeis os bens da terra, mas também não vos digo que os prefirais aos dons 

do Espírito Santo. 

66 Procure em meu caminho o desenvolvimento ascendente de sua alma, mas afaste-se da bajulação 

terrestre e das honras. Saiba que entre vocês não são os nomes, mas as obras do povo como um todo que 

devem ser destacadas. A memória daquele que semeou uma boa semente deve ser respeitada, abençoada, e 

seu exemplo deve servir de modelo. Este será seu único memorial na terra. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 243  
1 Meu fogo de amor desce até você para dar calor ao seu coração e acender uma chama ardente em 

sua alma. Pois a lâmpada que o ilumina interiormente se extinguiu em alguns, enquanto em outros já se 

extinguiu, e eles só Me apresentam incerteza desconhecida. Mas minha luz brilha em todos vocês neste 

momento. 

2 Por que recuar ou atrasar no caminho que começamos? Avante, discípulos! 

3 A humanidade já está esperando meus mensageiros, os portadores da Boa Nova. Estes emissários 

são vocês, as testemunhas de Minha Presença e Minha Palavra na Terceira Era. As pessoas serão capazes 

de me alcançar através de diferentes religiões? Eu lhes digo apenas que existe apenas um caminho para a 

evolução ascendente da humanidade, e este é aquele que lhes mostrei na Primeira Era de minha Lei - um 

caminho que foi selado com meu Sangue na Segunda Era, e que é iluminado neste tempo pelo meu 

Espírito Santo. 

4 Toda minha lei está resumida em dois mandamentos: o amor a Deus e o amor ao próximo. Este é o 

caminho. 

5 As religiões são pequenos caminhos que levam as almas ao verdadeiro caminho no qual elas 

podem ascender passo a passo até chegarem a Mim. Enquanto as pessoas na Terra professarem religiões 

diferentes, elas estarão divididas. Mas quando estiverem no caminho do amor e da verdade, estarão 

unidos, tornar-se-ão um com aquela única luz; pois existe apenas uma verdade. 

6 Mas os caminhantes, os peregrinos da terra, pararam e estão dormindo. O amor e a verdade 

partiram dos corações Portanto, falei com vocês e preparei mensageiros para despertar e elevar com amor 

e misericórdia aqueles que estão perdidos ou cansados antes que as forças da natureza sejam liberadas e se 

dediquem com seus gritos de comando à tarefa de despertar almas, sentimentos e inteligências. 

7 Contra o ensinamento do espírito erguerão seus inimigos, que tomarão suas melhores armas, 

usarão todo o seu poder, buscarão testemunhos contra esta revelação. Mas em verdade vos digo que não 

haverá poder humano que possa apagar a luz que se levantou neste tempo, assim como os homens naquele 

tempo não puderam silenciar a voz de Cristo, nem mesmo através da execução no Gólgota, porque o 

sangue derramado ali por eles continuou a falar por uma eternidade. 

8 Não tenha medo de ser chamado de impostores ou feiticeiros. Todos estes abusos também foram 

lançados contra seu Mestre, e foram também os nomes dados a meus profetas e meus apóstolos pelos 

incrédulos e reprovados. Mas quando a verdade do Senhor e de Sua própria verdade prevaleceu, aqueles 

que mais blasfemaram foram depois os mais penitentes e fervorosos, como Paulo. 

9 Em meu apostolado da Terceira Era há também aquela mulher que acompanhou o Mestre no 

caminho do sofrimento até o pé da cruz de madeira, ouviu insultos e sofreu insultos. Agora na Terceira Era 

ela tem sido uma "operária" fiel, uma alma forte e um soldado em batalha. É por isso que lhe dei um lugar 

à minha mesa neste momento. Pois o posto de apóstolo é fundado na alma, sem distinção de sexo. 

10 Trabalhem juntos e caminhem no caminho da verdade até chegarem à Terra Prometida. 

11 Agora é a hora de Israel realizar seu trabalho com humildade, sem dar a conhecer suas obras de 

amor. A mão esquerda não deve saber o que a mão direita está fazendo. Não se vangloriar de ser discípulo 

do Senhor, nem se buscará bajulação. Se isto for seguido, os anfitriões espirituais se unirão em exércitos 

reais para formar uma única vontade, uma única frente, cuja luta visa combater a ignorância, o pecado e o 

fanatismo religioso. 

12 Este povo, este exército de homens e seres espirituais, serão os guardiões deste trabalho nos 

tempos vindouros, para que o ensino e a lei não sejam falsificados, para que o homem deixe de lutar contra 

a verdade. 

13 Sob a sombra do meu ensinamento, não serão erguidos tronos dos quais os homens glorificados 

possam governar as almas de seus semelhantes. Ninguém será coroado nem coberto com um manto roxo 

em um esforço para tomar o lugar do Senhor, nem os confessores aparecerão para julgar, perdoar, 

condenar ou pronunciar sentença sobre os atos dos homens. Somente eu sou capaz de julgar uma alma a 

partir de um assento de julgamento justo e perfeito. 
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14 Posso enviar pessoas para corrigir, ensinar e orientar, mas não vou enviar ninguém para julgar e 

punir. Eu enviei homens que foram pastores de homens, mas não senhores ou pais. O único Pai, segundo o 

espírito, sou Eu.  

15 A espiritualização penetrará em sua alma e será transmitida às gerações futuras, que encontrarão 

em seus corpos um instrumento disposto aos ditames da consciência e uma grande clareza para receber as 

inspirações divinas. 

Dessas gerações surgirão grandes professores de instrução espiritual e também grandes cientistas com 

mentes brilhantes e alta inteligência. Haverá patriarcas exemplares em sua moralidade e virtude, 

aparecerão profetas e apóstolos da verdade. 

16 Quando eu lhes digo para se prepararem, é também para que vocês possam deixar seus filhos como 

testemunhas de seu exemplo de obediência, de espiritualidade e fraternidade, de suas obras de amor para 

com seus semelhantes. 

17 Então seu nome será abençoado e lembrado pelas gerações vindouras, que o amarão pela trilha de 

sua luta, suas boas ações e seus exemplos dignos de imitação. Como você não pode ser reconhecido por 

seus filhos quando são vocês que limpam o caminho dos cardos e dos espinhos para que eles não se 

machuquem? Portanto, não caminhe indiferente sobre os obstáculos do caminho sem remover as bases de 

apoio. Para aqueles que vierem atrás de você, o reprovariam toda vez que encontrassem o obstáculo ou os 

espinhos, e alguns o amaldiçoariam. 

18 Você terá que aperfeiçoar seus modos de agir no meu ensino, para que aqueles que vierem depois 

de você possam ver que você foi capaz de realizar e realizar o que parece impossível para muitos. Você 

terá que provar que o espiritualismo não é uma fantasia, nem uma doutrina excessivamente avançada, mas 

que se manifestou entre a humanidade no momento certo, quando as almas, em virtude de sua evolução, 

foram capazes de compreendê-la e praticá-la. 

19 Agora é o tempo em que o espírito de Elias brilha pelo universo, iluminando todos os mundos, 

todos os caminhos e todas as almas, despertando aqueles que dormem, ressuscitando os mortos e 

descobrindo entre a vasta multidão aqueles que pertencem aos 144.000 marcados ou "selados" que têm 

uma missão do Senhor para a humanidade desde o início dos tempos. 

20 Então, de almas que em outro tempo pertenciam às doze tribos de Israel, em cuja mesa se sentam 

aqueles que pertenciam à tribo de Ruben, formei as novas famílias deste povo, juntamente com as de Levi 

ou Zebulun, apagando assim fronteiras, demarcações e divisões. Há justiça divina nisto. 

21 Não se esforce para aumentar a reputação de qualquer lugar de reunião, mesmo a sua. Trabalhar 

para que meu nome e meu ensinamento sejam reconhecidos e honrados por seus semelhantes. 

Quando eu falar com vocês pela última vez em 1950, não será para receber as pessoas divididas em grupos 

ou locais de reunião. Receberei a totalidade de meus "trabalhadores" sem prestar atenção a qual lugar de 

reunião realizou melhor meus ensinamentos e qual foi aquele que não soube se curvar à minha vontade. 

22 Não vou contar o número crescente ou pequeno de "trabalhadores" que cada local de reunião 

compreende. Receberei de cada coração sua homenagem, e de todos eles farei um só coração no qual 

construirei meu santuário. 

23 Elijah tem estado em seu caminho e seu poder o tornou vitorioso na batalha contra os incrédulos, 

os fanáticos e os materialistas. 

24 Ele uniu o povo pela primeira vez quando eles estavam divididos pela discórdia. E no tempo 

presente ele uniu novamente espiritualmente com sua luz de amor. 

25 Lembre-se que naquela época o povo estava dividido em dois reinos, com dez tribos pertencentes a 

uma parte e duas à outra. A maior parte tinha caído na idolatria e tinha se tornado adoradores de Baal. 

Então Elias apareceu entre eles para revelar minha glória, minha existência e meu poder diante dos 

gentios, e falou-lhes assim: "Eu, Elias, venho em nome de Jeová, vosso Deus, a quem rejeitastes e 

combateis e diante de cujos olhos criastes falsos deuses e ídolos. Venho dizer-vos que poreis à prova o 

poder deles, e que eu, de minha parte, invocarei a presença de Jeová meu Senhor, e que aquele que é 

respondido possui o verdadeiro Deus". 

26 Os adoradores de Baal concordaram, levantaram um altar de holocausto, invocaram seu deus e lhe 

pediram que lhes enviasse fogo para provar sua existência e poder. Durante dias e noites, os sacerdotes e 
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as multidões invocavam seu falso deus com danças e festividades, enquanto o altar de holocaustos 

permanecia inalterado. 

Então Elias ergueu seu monte de madeira sobre um altar feito de doze pedras representando as doze 

tribos do povo de Deus, chamou a Jeová e disse-lhe: "Senhor, eu, Teu servo, peço-Te que te reveles a estes 

que te rejeitaram, para que eles te adorem e glorifiquem novamente". 

Então o Pai revelou-se no meio de uma tempestade, da qual uma rajada de relâmpagos brilhou, 

descendo sobre o altar de holocausto do profeta e incendiando-o. 

Então o idólatra, o iludido e o infiel entenderam que Elias era o emissário do verdadeiro Deus, o 

profeta do fogo em quem todo o mal é destruído, com cuja luz as trevas são iluminadas. 

27 Foi este que preparou o caminho para que eu viesse até você - aquele que naquele tempo uniu 

almas que pertenciam às doze tribos que hoje são como rochedos, a fim de derrubar na nova era das 

ofertas queimadas o Raio Universal de Minha Divindade, porque você estava mais uma vez dividido e 

dividido. Mas esta luz voltou para uni-lo eternamente. 

28 Hoje eu lhes digo: Bem-vindos todos, tanto o "primeiro" como o "último", tanto o discípulo como 

o discípulo infantil, tanto o fervoroso como o descrente. 

29 Estou preparando todos vocês, pois o mundo vai exigir de vocês provas de minha nova revelação. 

30 Há muitas comunidades religiosas nesta terra, mas nenhuma delas unirá as pessoas ou as fará amar 

umas às outras. Será meu ensinamento espiritual que realizará este trabalho. Em vão, o mundo se oporá ao 

avanço desta luz. 

Quando a perseguição de Meus discípulos estiver em seu auge, as forças da natureza serão liberadas; 

mas elas serão apaziguadas pela oração destes Meus trabalhadores, para que o mundo possa experimentar 

uma prova da autoridade que lhes dei. 

31 Não durma, para que você não fique consternado sob a dor e o caos do mundo depois de eu o ter 

levantado acima de tudo isso. 

32 Não perca este tempo confiando que outro, melhor, virá. No momento que for fixado, virá o 

retorno ao "Vale Espiritual". Mesmo que depois você peça o prolongamento de sua vida para completar 

sua missão, você encontrará a justiça do Pai que lhe dirá que esta oportunidade acabou. 

33 Perceba que você tem a tarefa de acolher em seu meio o cansado vagabundo e o pecador 

enfraquecido pelo vício, pois através de seu exemplo, conselhos e instruções eles encontrarão sua 

renovação. 

34 Não venho até você como juiz, pois o vejo vindo até mim em desejo de conforto para aliviar o 

sofrimento terreno. Mas eu os instruo para que possam fazer a seus semelhantes o que eu fiz a vocês. 

Lembre-se: Quando lhe confiei esta herança espiritual, eu lhe disse: dê a seu vizinho, aos necessitados. 

Pois se, por causa deles, você negligenciar seus entes queridos, eu cuidarei deles. 

35 Este ensinamento não deve ser defendido com armas assassinas. As únicas armas que lhe confiei 

para lutar por ela são as palavras cheias de luz e as obras de amor. Quem os usar corretamente, verá as más 

intenções e os ataques sofridos antes que se tornem nulos e nulos. 

36 Se você procura exortar um pecador ao bem, não o faça ameaçando-o com meu julgamento, com 

as forças da natureza ou com a dor se ele não se renovar, pois você lhe incutiria aversão ao meu 

ensinamento. Mostrar o verdadeiro Deus, que é todo amor, misericórdia e perdão. 

37 Mas vocês não são os únicos sobre os quais a luz do Espírito Santo inundou nesta Terceira Era. 

Esta luz está dentro e acima de cada criatura humana, dentro de cada alma. Assim como este tempo provou 

ser uma oportunidade preciosa para você subir, assim também provou ser uma oportunidade para o clero, 

sacerdotes e pastores de todas as comunidades religiosas para corrigir erros e cumprir a vontade do Pai. 

38 Esforce-se para ser agradável para mim. Para isso, você deve ser agradável a seus semelhantes. 

Eles ouvirão atentamente a Boa Nova se vocês derem testemunho da Minha verdade com verdadeiras 

obras de amor. 

39 Depois de 1950, você não mais ouvirá minha palavra nesta forma. Mas já lhes ensinei como 

alcançar o diálogo de espírito a espírito. Tornem-se dignos disso através da elevação e da boa prática dos 

meus ensinamentos. Você não ficará sem minhas inspirações e minhas novas revelações. 
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40 Os lugares onde vocês se encontram não devem ser adornados com enfeites porque vocês 

procuram agradar meu Espírito Divino com estes enfeites. Minha presença será melhor sentida em 

simplicidade e simplicidade. 

41 Prepararei pessoas fortes que compreenderão e interpretarão meus ensinamentos de maneira pura, 

de modo que sejam um incentivo para as multidões e as crianças verão neles um bom exemplo. Para este 

povo serão sementes de fraternidade, união e concórdia. 

42 Foi minha vontade que no final deste tempo em que estou me fazendo conhecido, vocês formem 

uma família na qual um ame o outro - que a dor de um seja sentida pelos outros, como acontece com os 

verdadeiros irmãos e irmãs. Entenda que você veio de um e do mesmo Pai. Uma vez alcançado este ideal, 

sua força será intransponível. 

43 Não julgue o valor de seus próprios dons nem os compare com os de seus irmãos e irmãs. Não diga 

que alguns foram dados mais do que outros. Pois desde que cada um recebeu seus dons e sua tarefa, cada 

criatura colhe pouco a pouco os frutos de seu amor e sua perseverança, assim como os de seus fracassos e 

aberrações. Nas várias tarefas que vocês realizam dentro do meu Trabalho há justiça, reparação e também 

recompensa. Mas ninguém sabe se ele o realizou por mérito ou por uma dívida para com seu Senhor. 

44 Minha instrução será inesquecível para sua alma, tanto na terra como no "vale espiritual". Agora 

nunca mais será rebelde em seu caminho de desenvolvimento, e como está em contato com seu Pai, 

sempre poderá ouvir Sua voz. Pois eu sou a luz do mundo, quem vem a Mim não perecerá. 

45 Eu trouxe a união da carne humana com a alma. Assim criei o primeiro ser humano, a quem revelei 

Minha Lei desde o início através de várias revelações, a fim de fazê-lo reconhecer o amor que deveria ter 

por seu Senhor e seu próximo. 

46 Meus ensinamentos fizeram com que a humanidade se reconhecesse como uma filha do Pai. É por 

isso que eu lhes digo que as guerras entre os homens não têm razão de ser. Pois o Criador permitiu que 

todos pensassem, sentissem e entendessem. Mas nem todos pensam com o espírito, e muito menos 

valorizam sua própria alma porque se deixam levar por suas paixões terrenas. O ser humano deve estar 

sempre consciente de que ele é parte de Mim Mesmo, que ele é criado "à Minha imagem e semelhança". 

47 Logo ele saberá que veio a este planeta mais de uma vez, mas não para se desviar ou perecer nele. 

Então ele entenderá que aquele corpo que ele possui e ama tanto é apenas uma ferramenta da alma com a 

qual ele está unido enquanto viver neste mundo. 

48 Vocês foram testemunhas desta minha vinda, receberam minhas revelações e ensinamentos, e 

testemunharam minhas manifestações. 

49 Para muitos hoje estes ensinamentos são incompreensíveis, e ainda - quando chegar o momento - 

eles os entenderão através de sua Palavra e de suas obras. Minha Palavra iluminará o pensamento humano, 

sua luz alcançará todas as almas para conduzi-las no caminho da verdade, para afastá-las do fanatismo, 

para despertá-las e fazê-las ouvir a voz de seu espírito. 

50 Ao longo do tempo, tenho usado várias formas para chegar até que finalmente me tornei humano 

em Jesus. A maneira como estou com vocês hoje é a mais elevada e ao mesmo tempo a mais profunda, 

porque vocês Me sentem, me tocam e Me escutam através de sua elevação espiritual e inspiração. 

51 A fim de me fazer conhecer através do intelecto humano, eu me limitei de acordo com a 

receptividade daquele por quem falo e daqueles que Me escutam. Alguns que Me ouvem não conseguem 

Me entender, enquanto outros Me entendem sem Me ouvir. Vocês que me ouviram hoje são os chamados 

nesta Terceira Era a dar um passo em direção à espiritualização. 

Em tempos anteriores, também, o povo se levantou ao chamado dos profetas para abandonar sua 

idolatria. 

Vocês têm sido o povo que mantém a tradição até hoje. Mas no cerne de seu ser você esperou meu 

retorno para abandonar tradições inúteis e ritos sem sentido em prol da espiritualização, que é o culto 

interior da humildade, da misericórdia e do amor. 

52 Eu lhes transmito esta mensagem que vocês devem transmitir através dos mares. Minha Palavra 

atravessará o Velho Continente e alcançará até mesmo o povo de Israel que se lançou numa luta fratricida 

por um pedaço de terra sem se dar conta da miséria de suas almas. 

Você não pode imaginar o julgamento pelo qual o mundo irá passar. Todos esperam a paz, mas esta só 

se concretizará depois que as forças da natureza tiverem dado testemunho de Mim. 
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53 As pessoas não sentem mais medo de minha justiça. A guerra tem sido cruel, mas a humanidade 

não se renova. Não é que eu castigue os pecados humanos com a guerra. Se minha justiça o permite, é 

porque o homem deve ser purificado. 

54 Muitos são aqueles que se dizem "filhos de Deus", mas muito poucos são aqueles que O 

reconhecem na verdade, pois vocês devem buscar Minha Divindade com o espírito. Mas já entre vocês 

está o tempo do despertar, do renascimento, da ressurreição. 

Após a semeadura virá a colheita, mas este não será apenas o produto do desenvolvimento humano, 

mas também o trabalho do meu poder celestial. Vocês devem se preparar e contribuir para que as novas 

gerações possam florescer e dar bons frutos. Cuide para que sua fé não diminua, pois depois de 1950 você 

terá que testemunhar a verdade do meu ensinamento e proclamá-lo como profetas. 

55 Meu discípulo João viu os acontecimentos que estavam por vir. No comando divino, ele viu o que 

estava por vir e o fez conhecido para a salvação da humanidade. Ele viu que as marcadas foram salvas. 

Você pertence aos marcados e não perecerá, nem aqueles que se refugiam em você como último recurso. 

56 Seus lábios serão anunciadores, tornando minha palavra conhecida da humanidade. 

57 Povo de Israel: Eu vos preparei para acariciar e "ungir" os doentes, para multiplicar o pão daqueles 

que estão em necessidade e para trazer a paz a vossos semelhantes. 

58 Venho neste dia para testar sua semente, o que você colheu e para lhe perguntar como criou seus 

filhos e se você preparou o caminho para as gerações vindouras. 

59 Você procura Meu rastro a cada momento e me diz: "Como devo me comportar neste ou naquele 

momento crítico"? Eu lhes digo: Minha palavra ensina tudo isso. Estude-o e encontrará nele a solução que 

procura. 

60 O caminho que você está trilhando é rochoso. Mas cada passo que você dá, cada trabalho que você 

faz dentro da minha lei, o aproxima do objetivo que todo espiritualista tem. 

61 Seu dever de reparar é grande, e conseqüentemente sua dor também. Mas uma vez que você tenha 

pago suas dívidas e obtido sua salvação, você entenderá que a dor não foi em vão e que seu destino é justo. 

62 Por que vocês não se serviram uns aos outros, como o servo faz com seu mestre? Entenda que 

quem serve não é menos, pois sua humildade o exalta e lhe dá dignidade. 

Você pode cumprir todas as atribuições que eu lhe dei. Sua capacidade e força são suficientes para isso. 

Eu lhes disse para se amarem e fazerem o bem sem nenhum interesse próprio, para não esperarem o 

pagamento de seus semelhantes, pois uma moeda não é o preço de seu amor ou sacrifício pelos outros. 

63 Perdoem-se mutuamente e, ao fazê-lo, vocês encontrarão alívio para si mesmos e para aquele que 

os prejudicou. Não carregue o peso do ódio ou ressentimento em sua alma; seja puro de coração e terá 

descoberto o segredo da paz e terá vivido como apóstolos de minha verdade. 

64 Neste dia você se lembra das pessoas que lhe pertenciam na terra: seus pais, filhos ou irmãos e 

irmãs. Mas alguns me acusam em sua profunda angústia porque os chamei de volta para o "vale 

espiritual". Mas eu digo a eles: Os laços de amor que o unem não são quebrados. Todos vocês vivem 

dentro deste universo e irão de uma etapa a outra até chegar ao destino final, e lá todos vocês se 

encontrarão. Aqueles seres pelos quais você me pergunta não morreram, eles estão vivos, e há maior 

clareza em suas almas do que em você. Eles são iluminados, e longe de tê-los perdido, eles são para você 

pessoal e consolo no sofrimento, intercessores e protetores. Unam-se a eles, pois comigo estão unidos pelo 

amor e pelo Espírito. Eles não sofrem e estão contentes porque estão evoluindo e se aperfeiçoando para vir 

até Mim. 

65 Maria, sua advogada, envia seu amor materno, sua força de alma e sua paz sobre o mundo. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 244  
1 Meu amor e minha misericórdia estão entre vós, ó amado povo de Israel. 

2 Homens e mulheres que curvam o pescoço diante da presença do Pai: Eu os abençôo, almas do 

povo escolhido de Deus nos Três Tempos, que hoje abrem novamente seus olhos para contemplar minha 

presença e minha luz. Seja abençoado! 

3 Entra no âmago de Minha Palavra: Cristo se revela precisamente através da faculdade humana de 

compreensão, a fim de lhe dar instrução. Mas eu lhes digo: Sempre que Ele lhe deu Sua Palavra, Jeová, o 

Pai e o Espírito Santo estiveram envolvidos. Não procure três pessoas em Meu Divino Espírito, mas um 

Espírito Criador, um Pai, que veio até você em três tempos e fases diferentes de revelação. 

4 Em verdade eu lhes digo: Quantos teólogos confundiram a humanidade! Mas eu vos dou Minha 

luz para salvar-vos, para redimir-vos e para elevar-vos, dizendo-vos sinceramente que não é a vossa mente 

que revela estes conhecimentos ao espírito, mas que o espírito revela o conhecimento espiritual e divino à 

mente humana. Portanto, vosso Senhor vos diz: não serão os teólogos, mas os espiritualistas, os 

verdadeiros discípulos do Espírito Santo - as almas que aprendem a estar em contato com o Espírito 

Divino para ouvir Minha voz e sentir o carinho, o encorajamento e o aceno do vosso Senhor. 

5 Portanto, neste momento, eu me limitei a mim mesmo em um único raio de luz para me fazer 

conhecer a você através de uma única faculdade de compreensão. Falo-vos como Pai através de Minha 

própria "Palavra" que se tornou homem na Segunda Era junto com Meu Espírito Santo, que sempre esteve 

em Mim. Pois é de Mim mesmo que todos vocês surgiram. Conhecer a verdadeira Trindade Divina, 

buscando um Espírito, uma Essência e um Amor Paternal. 

6 Vocês entraram no tempo de desenvolvimento, manifestação e revelação do Espírito Santo, e cada 

uma de minhas revelações despertará o povo e fará com que ele reflita. Haverá momentos de confusão em 

que você dirá: "Pai, a razão está sempre em você, a verdade é você, e eu sou sempre uma criança pequena 

em sua presença". 

7 Recebo-vos neste dia de lembrança; mas a tradição que ainda existe convosco será extinta nos 

tempos que virão, e a vinda da Divindade e do Mundo Espiritual não será mais comemorada em um único 

dia. Quero que você esteja sempre em contato comigo e com seus irmãos e irmãs. 

8 Na Primeira Era você me trouxe um culto de medo e não de amor por Mim, que surgiu apenas de 

sua parte terrena do ser. Pois ainda não haviam descoberto no coração do Pai Seu infinito e perfeito amor 

por Suas criaturas e só viram em Mim um Pai implacável e rigoroso exigindo justiça. Você possuía 

Minhas leis e as obedeceu por medo de Minha justiça, e eu esperei pelo tempo em que você me 

reconheceria como um Pai amado e não temido. 

Mas embora eu lhes tenha dado grandes provas de Meu amor, Meu calor e Minha ternura, vocês 

continuaram a temer a justiça de Jeová. Você continuou a temer a voz de sua consciência através da qual o 

Pai falou incessantemente com você. 

Naquele tempo de preparação e despertar para a alma, quando você começou a dar os primeiros passos 

firmes no caminho que levaria seu espírito ao Meu, eu o fiz compreender que não era minha vontade que 

você entrasse em contato com as almas dos defuntos, porque você ainda não estava preparado para isso e 

não faria bom uso dessa graça. Nem o mundo espiritual nem você estava suficientemente preparado para 

ter contato uns com os outros. Mas o indício disso já estava presente, assim como a possibilidade e a graça. 

Portanto, a partir de então, apareceram no mundo aquelas pessoas que procuravam a conexão com os seres 

espirituais. 

9 A proibição não deve ser válida para sempre. Como o Pai, que ama tanto seus filhos, deveria 

proibir a comunicação entre eles? Como meu Espírito Divino deve erguer barreiras e distâncias 

intransponíveis entre irmãos e irmãs que se buscam com fervor e amor? Ainda não era o momento certo, e 

por isso eu o poupei. Mas em Meu infinito amor pelo homem, por sua própria alma encarnada, eu me 

tornei homem, anunciando isto a você profeticamente de antemão e informando-o, para que Minha vinda 

não fosse uma surpresa e eu pudesse encontrá-lo observando e orando em antecipação a Minha presença. 

10 Eu cumpri minha promessa e encarnei meu espírito. Nasci como ser humano e habitei entre vós 

para viver, crescer e morrer, e durante aquele tempo em que eu, vosso Pai, era humano, dei-vos 
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manifestações, lições e ensinamentos cheios de espiritualidade. Muitas revelações que dei a seu espírito, 

que encheram alguns de luz e por meio das quais outros ficaram confusos. 

11 Eu os preparei com minha vinda na Segunda Era para que vocês levantassem seu olhar e 

contemplassem meu Reino mais de perto - para que naquele tempo sua alma sentisse que o Reino dos 

Céus estava se aproximando cada vez mais. 

Naquela época encontrei entre os homens grandes legiões de almas invisíveis, intocáveis por vocês, 

que ainda eram um mistério inacessível para suas próprias almas - aquela vida que agitava e tecia entre 

vocês. Eu a revelei a vocês, desvelei o segredo dessas manifestações e mostrei ao teólogo e ao cientista 

que minha revelação era superior a suas descobertas e palavras. 

12 Eu curei os doentes abandonados pela ciência porque suas doenças eram sobrenaturais, porque 

eram de natureza espiritual. Libertei os possuídos das grandes legiões de almas confusas, e aqueles que 

acreditavam em Mim se levantaram e elogiaram Meu nome e reconheceram Meu poder. Aqueles que não 

acreditavam em Mim me condenaram e atribuíram essas evidências de poder ao mal e me trataram como 

um mago negro. 

Abri uma porta para a luz da humanidade para que vocês percebessem que não há distâncias para a 

alma, e no momento de minha morte como ser humano, meu Espírito despertou as almas que habitavam 

em seus túmulos. Eu os fiz sair de seus túmulos como Lázaro e os enviei entre vocês para dar testemunho 

de sua presença e existência. 

13 Seus olhos os viram e seus corações os sentiram muito próximos porque eu lhes dei nova vida 

naquele momento de provação para que testemunhassem a vida gloriosa da alma, a vida eterna no além 

que os espera a todos. 

Foi também a Minha vontade que, depois que Meu Corpo estivesse deitado dentro da terra, ele 

retornasse a vós na forma de Jesus para Me revelar uma e outra vez diante de vossos olhos, para deixar 

aberta para sempre a porta que liga o "vale espiritual" ao que vós habitais atualmente, e assim dar às almas 

acesso ao Meu reino abençoado e prometido, para que vissem que esta porta do amor do Pai, o Espírito 

Santo, está sempre aberta a todos - que aquela porta, que só foi fechada por um tempo porque suas almas 

não conseguiram atravessar seus umbrais, foi aberta pela misericórdia do Senhor. A partir daquele 

momento, a alma do homem despertou para a comunicação espiritual. 

14 Mas ainda não era o momento de compreender completamente as revelações espirituais. Mas o 

desejo por estes ensinamentos divinos começou a abraçar a humanidade, as pessoas das várias gerações da 

Segunda Era começaram a buscar o Além com zelo, fazendo uso das faculdades e dons latentes em seu 

meio, e assim, gradualmente, encontraram o caminho que as conduziu ao "Vale Espiritual". 

15 As pessoas passaram por muitos obstáculos e decepções, muitas profanações foram cometidas em 

meu trabalho e em meu mundo espiritual. Mas o Pai perdoou tudo porque viu o desejo das almas que 

povoaram esta terra de alcançar a troca de pensamentos com seus irmãos e irmãs espirituais. Mas enquanto 

uma parte da humanidade ansiava pela descoberta destas revelações e comunicação com o além, outra 

parte considerava a comunicação espiritual com desconfiança e aversão. 

16 Mas a Terceira Era surgiu entre vós - o tempo em que eu, vosso próprio Deus, o mesmo Pai que 

veio como Lei na Primeira Era, o mesmo que se tornou homem para espalhar Sua Palavra entre vós, veio 

como Espírito Santo - não para me fazer ouvir materialmente como na Primeira Era, nem para me tornar 

homem como na Segunda Era, mas para preparar-vos através do intelecto do homem, manifestando-Me 

por curtos períodos de tempo, a fim de poder fazê-lo convosco mais tarde de espírito em espírito. Pois 

mesmo agora, enquanto falo como Espírito Santo, eu tinha que me materializar a um grau determinado 

pela Minha vontade quando falei através do próprio homem. 

17 Logo uma nova era surgirá diante de vós, o tempo de graça do Espírito Santo, no qual Me 

encontrareis - não por meio de ritos, nem de cerimônias eclesiásticas, nem pela faculdade da mente, mas 

em vossa própria alma. 

18 Muito tempo passou e com ele as provações, a luta, a evolução de sua alma, e agora no tempo do 

Espírito Santo você está se levantando como pessoas capazes de Me entender. 

19 Agora não é mais o momento da proibição de comunicação com o além. Não é mais o momento 

em que eu apenas o preparo e faço promessas. É o tempo do cumprimento de Minhas promessas - o tempo 

para dizer-lhe que você não só escravizou seu corpo nesta terra, mas também acorrentou sua alma às 
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necessidades materiais, embora seu verdadeiro lar seja o infinito, é o universo, é o espaço espiritual sem 

fim que eu lhe concedo. Pois não importa que sua alma tenha acabado de encarnar. Já a partir daqui você 

pode conquistar os espaços; você pode estar em casa no mundo espiritual e abraçar-se como irmãos e 

irmãs. 

20 Antes de minha luz remover os limites, ela o preparou para que pudesse se conectar com meu 

Espírito Divino, assim como com seus irmãos e irmãs no "Vale Espiritual". Pois não quero que vocês 

sejam filhos da ignorância, mas que vocês, como discípulos do meu Trabalho Espiritual Trinitário-

Mariano, possam entrar nesta conexão com total pureza e elevação. Somente aquele que não sabe como se 

preparar não poderá permanecer dentro dele. Aquele que está contaminado também não alcançará a feliz 

comunicação de que estou falando com vocês. Pois eu já lhes disse que nada impuro me atinge. 

21 Se apenas a curiosidade deve levá-lo a buscar a conexão com o além, você não encontrará a 

verdade. Se o desejo de grandeza ou vaidade o levar a ele, você não receberá a verdadeira manifestação. 

Se a tentação deve seduzir seu coração com falsas intenções ou interesses egoístas, você também não 

receberá a conexão com a luz do meu Espírito Santo. Somente sua reverência, sua oração pura, seu amor, 

sua misericórdia, sua elevação espiritual causarão o milagre de sua alma espalhando suas asas, 

atravessando os espaços e alcançando os lares espirituais - até onde é minha vontade. 

22 Esta é a graça e o consolo que o Espírito Santo concedeu a vocês para que contemplassem uma e a 

mesma casa e se convencessem de que não há morte nem alienação, que nenhuma de minhas criaturas 

morre com relação à Vida Eterna. Pois nesta "terceira vez" você também será capaz de abraçar 

espiritualmente aqueles seres que partiram desta vida terrena e que você conheceu, que amou e perdeu 

neste mundo, mas não na eternidade. 

23 Muitos de vocês fizeram contato com esses seres com a ajuda de meus "trabalhadores". Mas, em 

verdade vos digo, esta não é a maneira perfeita de fazer contato, e o tempo está se aproximando quando as 

almas encarnadas e desencarnadas serão capazes de se comunicar umas com as outras de espírito a espírito 

sem ainda usar nenhum meio material ou humano, a saber, através da inspiração, através do dom da 

sutileza espiritual, da revelação ou do presságio. Os olhos de seu espírito serão capazes de perceber a 

presença do além, então seu coração sentirá as expressões de vida dos seres que povoam o "vale 

espiritual", e então o júbilo de seu espírito, bem como seu conhecimento e amor pelo Pai, será grande. 

24 Então vocês saberão qual é a vida de sua alma, quem é e quem foi, conhecendo-se a si mesmos 

sem se verem dentro de limites tão estreitos como os que correspondem aos seus corpos. Pois o Pai lhe 

diz: Mesmo que sua matéria corporal seja realmente pequena - como seu espírito é semelhante ao meu 

Espírito Divino! 

25 Eu falo com vocês pelo presente e pelo futuro. Estou preparando e despertando vocês com minha 

palavra através desta revelação. Você se empenhará em fazer o mesmo com outros homens, falando de 

Minha Obra Divina - não apenas da Terceira Era. Pois o que eu vos ensinei e revelei nele não é todo meu 

trabalho. O que lhes ensinei e revelei na Primeira e Segunda Vez também faz parte disso, e por isso vocês 

devem conhecer os ensinamentos de todos os Três Tempos para que possam ser os verdadeiros trinitários. 

Pois você esteve com o Pai nos Três Tempos, em Seus Três Manifestantes em Suas Três Revelações. 

26 Preparem-se desta maneira, amados, para que amanhã não confundam a humanidade, e para que 

não haja uma única pergunta no coração, mente ou alma dos homens que os deixe em silêncio; mas para 

que com a luz do meu Espírito possam responder ou iluminar tudo, não deixando uma única alma em 

confusão, mas dando a toda vida, a explicação do que o homem considerou envolto em mistério, na 

escuridão ou na incerteza. 

27 Eu sou leve, simples e verdadeiro. Não é mais hora de você ver segredos onde tudo é clareza. Eu 

revelo minha sabedoria à alma à medida que ela avança para cima. Quanto mais ela progride e 

espiritualiza, melhor compreende as revelações que não conhecia, e assim sua alma desfrutará eternamente 

das sempre novas lições que meu Espírito Divino lhe revela. 

28 Você aqui neste momento já tem a certeza de ter habitado a terra muitas vezes, porque acredita na 

reencarnação da alma. Mas esta revelação, como eu a dei a vocês, abalará o mundo, provocará uma 

revolução entre os homens, e com ela obterão a explicação de muitos mistérios e o estímulo para suas 

almas, porque a reencarnação é uma lei de amor e se baseia na minha luz. 
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29 Vocês ainda não sabem, ó amados, quantas vezes já estiveram em diferentes corpos terrestres neste 

mundo. Embora a "carne" se procure e questione sua própria alma, vocês não conseguem olhar para seu 

passado, suas vidas passadas. Pois eu, como Pai, proibi este conhecimento, impedi que sua alma 

descobrisse suas vidas terrenas passadas durante a vida humana, porque isto ainda é uma proibição do 

Espírito Santo que está entre vós. 

Mas vocês estão atualmente preparando as próximas gerações que terão almas de grande 

desenvolvimento anímico e que ainda vivem no além, onde se purificarão e evoluirão para cima para vir a 

este planeta. Certamente, o Espírito Santo lhes dará a capacidade de lembrar suas vidas passadas, de 

conhecer seu passado, porque isso será útil para suas próprias almas. 

Se eu não lhe concedi isto, é porque ainda encontro fraqueza em sua alma e ainda mais em sua natureza 

terrena, e sei que você se desesperaria se olhasse para seu passado. Aquele que cometeu muitas 

transgressões e assim ofendeu seu Pai não teria força suficiente para resistir ao arrependimento e às 

reprovações de sua consciência. E aquele que era importante se encheria de vaidade - aquele que era 

insignificante se sentiria humilhado, e em seu coração surgiria o desejo de vingança. Esta é a razão pela 

qual seu Pai, que é perfeita sabedoria, ainda não quis revelar-lhe o passado de sua alma durante sua vida no 

corpo. 

30 Esta graça é reservada para as gerações do futuro, que não serão prejudicadas pelo conhecimento 

de seu passado. Você será para eles como um livro aberto diante de seus olhos. Essas almas serão os 

reveladores de muitos segredos - aqueles que iluminam a vida da alma através de suas próprias vidas na 

Terra - aqueles que falarão a este mundo de outros mundos e do caminho tão amplo, que é o caminho 

espiritual. 

31 Preparai-vos, povo, para que possais legar esta preparação àqueles que virão de vós - para que esta 

graça possa continuar em vossa posteridade - para que os corpos que gerais e recebereis possam ser 

instrumentos de boa vontade para as almas das gerações vindouras. Pois eu estou atualmente preparando 

um novo mundo para esta humanidade através de vocês mesmos. Vocês são o trigo que estou cultivando 

neste momento e irrigando com as águas cristalinas dos meus ensinamentos. 

32 As almas encarnadas e aqueles que habitam no "Vale Espiritual" prestam-me uma homenagem 

neste momento. Toda a criação me oferece sua homenagem de amor. 

33 Quem não se preparou hoje para Me receber carrega tristeza em seu coração. Mas aquela porta que 

estava fechada para Mim, eu abrirei com a chave do Meu amor. Pois eu sou o caminhante da terra que 

visita todos para sair como um traço de Meus passos Minha instrução perfeita. 

34 Minha voz desperta aquele que está dormindo e fortalece aquele que está cansado, para fazê-los 

entender que o tempo que têm é curto e que é necessário usá-lo. 

35 Minha palavra foi dada a todos, tanto aos instruídos quanto aos não instruídos. A todos eu falei da 

mesma maneira - de forma simples e direta. Pois para a palavra de ensinamento espiritual do Divino 

Mestre vocês são todos discípulos de crianças. Mas quanta vida, quanta verdade e quantas revelações você 

descobriu nesta simples palavra, sem tê-la entendido e compreendido completamente. 

36 Grande é a responsabilidade daqueles que me ouviram neste tempo, pois eles serão como uma 

semente de renovação neste mundo e um incentivo para que os homens mudem. Meus novos apóstolos e 

"trabalhadores" trarão a ressurreição àqueles que estão mortos para a vida da graça, embora continuem a 

viver fisicamente. Eles ouvirão a voz de meus emissários como aquela "Levanta-te e anda!" que Lázaro 

ouviu. 

37 Alguns se prepararam desdobrando seus dons e seguindo minhas instruções divinas e estão se 

preparando para a batalha cheios de fervor e esperança. Outros, entretanto, mostram-se desanimados 

porque não usaram o tempo, ainda não se exercitaram. Falo a todos e esclareço a todos para que cada um 

possa acolher o que lhe diz respeito. 

38 Não quero ver alguns satisfeitos devido ao bom cumprimento de sua tarefa, porque apresentam o 

trigo dourado em abundância, enquanto outros escondem suas mãos vazias em vergonha, porque então 

minha alegria não pode ser completa. Mas eu não quero estragar a alegria daquele que cumpriu sua tarefa. 

Pois para me apresentar sua colheita, ele tinha que trabalhar, labutar e muitas vezes até derramar lágrimas. 

Mas também faz parte de sua tarefa reviver e inspirar o tímido, o frio, o cansaço, para que haja uma 

celebração em todo o povo quando o Mestre aparecer para exigir um relato do resultado de seu trabalho. 
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39 Eu trabalho amorosamente seus corações para que obras de misericórdia e fraternidade possam 

brotar deles. 

40 Continue avançando sempre e não pense como aqueles que estão satisfeitos com o que fizeram 

porque pensam que já conquistaram a Terra Prometida. 

41 Você está no caminho das almas, que foi traçado por Deus desde a eternidade. Não é um caminho 

terrestre visível aos olhos humanos. Pois se fosse, as paisagens de Canaã ainda seriam o destino. Mas eu 

removi as almas de lá para espalhá-las por todo o círculo da Terra - como vocês que viveram no Oriente 

em tempos passados e agora apareceram no Ocidente sem ter se desviado do caminho espiritual. 

42 Para alguns, um símbolo representado em forma material ainda é indispensável; outros têm em sua 

imaginação as figuras que representam as forças da alma. Uma vez alcançada a verdadeira 

espiritualização, você não terá mais nenhum desejo de imagens ou figuras visíveis ou invisíveis para 

acreditar na presença do Divino, ou para compreender seu significado. 

43 Vocês são desbravadores de caminhos, pois novas gerações surgirão de vocês e nelas novos 

anfitriões espirituais encarnarão. 

44 Você está preparando o caminho para eles no momento, para que sua prática religiosa, seus atos de 

adoração e sua comunicação comigo possam estar mais avançados. 

45 Caminhe com passo firme e você se levantará passo a passo. Abandone sua prática falsa e 

materialista da religião e você dará à sua alma uma maior elevação e liberdade a cada dia. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 245  
1 Meu Espírito está satisfeito porque vocês vêm em desejo por Mim. Por que, neste dia, você se 

lembra em maior grau daqueles que passaram para o além, embora não haja dias nem datas para a alma? 

Não se deixe enganar pelos "mortos" que choram seus "mortos". Você não está "morto", nem aqueles que 

lhe pertenciam como seus pais, filhos, irmãos e irmãs, parentes ou amigos. Por que não também aqueles 

que lhe fizeram o mal, se eles se purificaram? 

2 Você está ansioso por luz, e meu Trabalho satisfaz verdadeiramente esse desejo de sua alma que, 

quanto mais iluminada, se afasta cada vez mais da aparente "morte". 

3 Seu coração fica triste quando você vê seus semelhantes chorando por seus "mortos" sem 

esperança e sem consolo. Reze por eles e trabalhe para que você possa aprender a dar vida aos "mortos" 

deste mundo e do outro. 

4 Quando as pessoas entenderem a realidade destes ensinamentos, não mais chorarão sobre os 

túmulos que contêm alguns restos mortais e transformarão seu choro em respeito pelos lugares que estão 

destinados a serem lugares de descanso para os corpos e em orações pelas almas que habitam no "Vale 

Espiritual" - orações que são um abraço, uma saudação, um beijo e uma carícia. 

5 Você já está vivendo na "Terceira Era" e a humanidade ainda é espiritualmente retardada. Seus 

pastores, seus teólogos e pastores espirituais lhe revelam muito pouco e às vezes nada sobre a Vida Eterna. 

A eles também revelo os segredos do Livro da Minha Sabedoria, e por isso pergunto a vocês: Por que eles 

são silenciosos? Por que eles têm medo de despertar as almas adormecidas dos homens? 

6 Vocês que me ouvem neste momento já compreendem aqui para trabalhar a evolução e o progresso 

para o futuro de suas almas. Mas quantos não conhecem estas verdades ou as esquecem, e a morte os 

surpreende despreparados. 

7 Quero que pensamentos puros sejam a linguagem em que vocês se comunicam com seus irmãos e 

irmãs que vivem no espiritual, que vocês possam se entender desta maneira, e verdadeiramente, seus 

méritos e suas boas obras serão úteis para eles; assim como a influência daqueles de Meus filhos, suas 

inspirações e sua proteção serão uma poderosa ajuda para vocês em seu caminho de vida, para que vocês 

possam vir a Mim juntos. 

8 Espiritualizem-se e experimentarão em sua vida a presença benéfica desses seres: a carícia da mãe 

que deixou seu filho na terra, a cordialidade e o conselho do pai que também teve que falecer.  

9 Depois de dar-lhes esta instrução, vocês entenderão o julgamento daqueles que tiram suas próprias 

vidas - daqueles que matam seus semelhantes e daqueles que fomentam guerras assassinas. "Observe" e 

reze por todos eles, desde Caim até o último assassino, para que seu julgamento possa ser mitigado. 

10 Como nuvens escuras anunciando uma tempestade, legiões de seres confusos pairam sobre você. 

Reze para que você não se torne vítima de suas influências. Reze para que essas forças escuras possam se 

tornar luz. 

11 Não se canse desta vida, não se revolte em seu sofrimento, pois você não sabe que dívidas de vidas 

anteriores você está pagando. 

12 Viva em harmonia e em paz no seio de sua família e de sua sociedade, de modo que muitos de seus 

semelhantes possam seguir seu exemplo, que lhe serão trazidos por seres de luz. 

13 Alegre-se nesta terceira vez, pois minha palavra chegou até você cheia de esplendor. 

14 É um momento de paz para cada alma. Os mundos são iluminados quando o Pai derrama Sua luz 

sobre eles. Estes são momentos de glória para todos os seres humanos que estão preparados para receber 

este dom divino. Esta graça chegou ao seu mundo, e nele vi os "mortos" enterrar seus "mortos", oferecer 

veneração e adoração aos bens da terra, e ofertas materiais a Deus através de cerimônias vãs. 

15 A luz de meu Espírito Santo derrama sobre todos os homens neste momento, e através dela eles 

serão capazes de compreender como é a oferenda agradável ao Senhor: a alma se preparará como uma 

oferenda que deve entrar na presença do Criador quando se desfaz de seu corpo - aquela matéria que, 

quando afunda na terra, decai e perde sua forma e será apenas um pequeno amontoado de átomos. Ali, 

onde está o fim de um ser humano, começa uma vida que o ser humano não foi capaz de compreender. 

16 As pessoas se agarram a suas tradições e costumes. É compreensível que eles tenham uma 

memória indelével das pessoas cujos corpos desceram para a sepultura, e são atraídos pelo lugar onde 
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enterraram seus restos mortais. Mas se mergulhassem no sentido real da vida material, perceberiam que 

quando esse corpo se dissolve, átomo por átomo, ele retorna aos reinos da natureza dos quais foi formado, 

e a vida continua a se desdobrar. 

17 Mas o homem, como resultado da falta de estudo do espiritual, criou em todos os momentos uma 

cadeia de cultos fanáticos para o corpo. Ele tenta tornar a vida material imperecível e esquece a alma, que 

é aquela que na verdade possui a vida eterna. Como eles ainda estão longe de entender a vida espiritual! 

18 Agora você entende que é desnecessário trazer presentes para aqueles lugares onde uma lápide 

expressando "morte" deve expressar "dissolução e vida"; pois ali a natureza está em plena floração, há 

terra que é fértil e inesgotável ventre de criaturas e formas de vida. 

19 Quando estes ensinamentos forem compreendidos, a humanidade saberá como dar ao material o 

seu lugar e ao divino o seu próprio. Então, o culto idólatra para os antecessores desaparecerá. 

20 O homem deve conhecer e amar seu Criador de espírito a espírito. 

21 Os altares são pilhas de luto e os túmulos são prova de ignorância e idolatria. Perdoo todas as suas 

transgressões, mas devo realmente despertá-los. Meu ensinamento será compreendido e chegará o 

momento em que os homens substituirão os presentes materiais por pensamentos elevados. 

22 Discípulos: Quando você passa pela prova de perder um ente querido, uma oração como esta 

começa a chegar até você: "Senhor, eu sei que aquele que deixou este mundo está com você, que ele só 

partiu na viagem diante de nós, que chegará o momento em que você permitirá que todos nós estejamos 

unidos na mesma casa". Não há lágrimas em nossos olhos porque sabemos que não são eles os mortos, 

mas somos nós que estamos neste mundo - que no "Vale Espiritual" há verdadeira igualdade e irmandade. 

Pois enquanto aqueles que já alcançaram a luz em abundância avançam no caminho do desenvolvimento 

ascendente, e outros que têm apenas uma centelha fraca para iluminar seu caminho são apoiados pelo 

primeiro, existe entre eles perfeita harmonia, ajuda e misericórdia". 

23 Então, por que limitar suas memórias daqueles que faleceram à sua existência terrena? Lembre-se 

deles espiritualmente, para não perturbá-los. Uma vez que eles tenham posto de lado toda a inclinação 

humana, eles voltarão para você, terão a permissão de se aproximar de seu coração, mesmo que você não 

saiba de que maneira. 

Na vida espiritual há apenas um desejo, um desejo: o de aproximar-se da perfeição divina. Eu lhes 

disse na ocasião: "O homem não entrará no Reino dos Céus até que se torne como Eu". 

24 Se alguém não entende meu ensinamento, é porque não se deu ao trabalho de estudá-lo; pois ele é 

leve para todos. Chegará o momento em que toda a humanidade se levantará e dirá: "Eu acredito em você, 

na ressurreição para a vida eterna". 

25 Discípulos: Esta atmosfera de paz que vocês experimentaram, que tem sido como um céu aberto 

para vocês, é verdadeiramente o ventre da Segunda Jerusalém, em cujo firmamento brilha a estrela que 

guiará aqueles que vêm em desejo de paz e verdade. 

26 Meu espírito se alegra quando fala com você, e minha alegria no céu é tão grande quando um 

pecador arrependido chega nele como quando um justo chega. Pois este sempre foi inteiro, enquanto este 

se desviou e foi encontrado novamente. 

27 Não pensem que se salvaram porque ouviram Minha Palavra, e não digam: "Estávamos perdidos, 

mas fomos encontrados, e o céu está seguro para nós". Não, você deve entender que eu só vim para 

colocá-lo no caminho que leva ao meu reino, e você deve fazer um esforço para nunca se desviar desse 

caminho, e avançar um passo a cada dia até chegar à porta atrás da qual está a pátria eterna, o berço e a 

verdadeira pátria da alma, à qual todos devem chegar para nunca mais se perderem e assim desfrutar dos 

frutos colhidos na luta da vida, assim como a recompensa prometida pelo Pai a todos os que perseveram 

na fé e no amor. 

28 Você se sente acorrentado à "carne", ao mundo e à dor. Mas em vez de ser desencorajado por eles 

porque você pensa que são obstáculos ao seu desenvolvimento ascendente, quero que você entenda que 

esses obstáculos são de fato o meio de testar sua fé, seu amor e sua perseverança no bem. 

29 Eu sou seu Salvador, seu Libertador. Entenda, entretanto, que se eu lhe der Meu amor para salvá-

lo, você também deve me dar o seu. Terei feito minha parte e você a sua, dando-lhe a oportunidade de 

adquirir méritos para chegar até Mim, consciente de suas obras e sabendo a Quem você está vindo e por 

quê. 
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30 Que mérito seria para você se, por compaixão, eu o tirasse deste mundo e da dor e o trouxesse para 

as regiões celestiais? Em verdade, eu lhe digo que você não se sentiria digno de morar neles, nem 

apreciaria essa vida - em uma palavra: Você não saberia sequer onde mora. Portanto, eu lhes digo que é de 

minha vontade que, ao chegar lá, seja com base em seus méritos. Pois então você será digno de tudo o que 

o rodeia e de tudo o que possui. 

31 Saiba que estou presente em cada uma de suas etapas, suas provações ou dificuldades, suas 

aspirações, obras e pensamentos, dando-lhe Meu amor, falando-lhe, fortalecendo sua vontade e 

encorajando sua fé. Para quem poderia chegar mais perto da perfeição sem minha ajuda? 

32 Despertai! Levantem-se! Levantem-se para a luz e comecem a luta! Você se sente como 

prisioneiro? Então quebre a prisão de seu materialismo. Você está deprimido pela dor e pela miséria? 

Então, aprenda a se elevar acima das dificuldades humanas. Você se sente insignificante em comparação 

com outros? Há um grande ser em você quando a alma se desdobra por meio da bondade. Não criei almas 

destinadas a ser sempre insignificantes ou a viver sempre em segredo. Se há grandes almas nos lares 

elevados, é apenas porque elas ascenderam no caminho do amor. Mas originalmente eles também eram 

pequenos. 

33 Saiba por que meu Espírito fica satisfeito quando Ele fala àqueles que ainda são pequenos - 

àqueles que vivem na escuridão ou vivem acorrentados à dor e à miséria. Pois eu sei que através do meu 

amor sua alma desperta para a luz, é inundada de esperança e acredita e abraça o ideal de desenvolvimento 

ascendente. 

34 Quero ver todos vocês felizes, habitando em paz e na luz, para que pouco a pouco vocês possam 

possuir tudo - não apenas através do meu amor, mas também através de seus méritos; pois assim sua 

satisfação e felicidade serão completas. 

35 Para ajudá-los em sua evolução ascendente, meu raio divino desce sobre vocês para transformar-se 

em palavras de instrução. E eu lhes digo, como na Segunda Era, "Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida". 

Assim, eu me revelei em seu caminho e o tirei da sujeira para colocá-lo no caminho da verdade, da 

moralidade e da espiritualização total. Eu quebrei suas correntes para que você possa Me seguir. 

36 Jesus, o Nazareno, estava entre os homens da Segunda Era para deixar-lhe um exemplo vivo de 

como amar e servir o Pai e de como amar os homens. 

Falo-lhe desta maneira para que você não acredite que eu só vim para curar seus sofrimentos. Pois eu 

também vim para ensiná-lo a fazer o bem ao seu próximo. Lembro-lhes do curso de minha vida e de minha 

paixão como homem, para que entendam que o caminho que lhes mostro hoje é o mesmo que Jesus lhes 

mostrou. É o caminho do velho, o único caminho, o caminho eterno. 

37 Para muitos de vocês parece um fingimento ou uma impossibilidade que eu me faça conhecer por 

meio do intelecto humano. Mas a estas dúvidas respondo que em todos os momentos e desde o início da 

humanidade eu me fiz conhecido através dos homens, através de cuja transmissão dei ao mundo Meus 

mandamentos, Minhas inspirações e Minhas revelações. O que está acontecendo hoje é que a humanidade 

está materializada, acorrentada ao mundo e à matéria, e prejudicada por seu fanatismo religioso. 

38 Falo a todos no momento, pois não os favoreço, pois no início eu enviei apenas almas iguais para 

habitar a crosta terrestre. 

39 Eu sou o único que conhece o destino de todos, o único que conhece o caminho que você percorreu 

e o caminho que você ainda tem que percorrer. Sou eu que compreendo seus sofrimentos e suas alegrias. 

Eu sei o quanto você vagou para encontrar verdade e justiça. É a Minha misericórdia que recebe o grito 

angustiado daquele que interiormente Me pede perdão por suas transgressões. 

40 E como Pai, concedo todo pedido fervoroso, recolho suas lágrimas, curo suas enfermidades, faço-o 

sentir que está perdoado e absolvido de suas manchas, para que você possa refazer suas vidas. 

41 Sou também o único que pode perdoar os insultos feitos a Mim por vocês que são Meus filhos. 

42 Você é a semente que estou preparando. Se vocês me rejeitaram em tempos passados, eu os 

perdoei e os sentei à Minha mesa hoje para transformá-los em Meus discípulos. 

43 Vejo sua alma cansada com o cansaço que contraiu no mundo, e tem procurado o caminho que a 

conduzirá ao verdadeiro descanso. O profundo vestígio de dor que os sofrimentos deixaram em você será 

apagado na medida em que você caminhar por este caminho no qual sua alma está ocupada com o 

exercício do amor pelo próximo. Neste esforço, ela nunca se cansará. Quando este povo em sua existência 
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atual atingir o objetivo final de sua missão na Terra, não mais voltará a ele, porque seu lar será então o 

Universo Espiritual para sempre. 

44 Você não é deste mundo, mas veio a ele para aprender lições profundas, para adquirir mérito, para 

expiar a culpa, para avançar no caminho da perfeição espiritual, para semear o bem e dar testemunho de 

Mim. 

45 Aqueles que me ouviram neste momento devem ter uma maior compreensão de suas obras e de 

suas responsabilidades. Aqueles que não me ouviram, por outro lado, podem ser considerados ignorantes. 

Os primeiros terão que responder por tudo o que aprenderam, fizeram e se abstiveram de fazer. 

46 Se vocês se explorassem, descobririam que nada lhes falta para Me servir e alcançar o topo da 

montanha. Quer você me sirva ou não, você sempre terá a missão e os dons. Mas por que você quer 

presentes e plenitude se não tem que usá-los? Não se assemelhem aos ricos avarentos, cuja riqueza pode 

ser muito grande, mas que é inútil. 

47 Quando a alma vem à terra, é animada pelas melhores intenções de consagrar sua existência ao Pai, 

de agradar a Ele em tudo, de ser útil ao próximo. Mas assim que se vê aprisionado no corpo, tentado de 

mil maneiras e posto à prova em seu caminho pela vida, torna-se fraco, cede aos impulsos da "carne", 

sucumbe às tentações, torna-se egoísta e finalmente se ama acima de tudo, e somente por momentos dá 

ouvidos ao espírito onde o destino e os votos são escritos. 

48 Minha Palavra o ajuda a lembrar seu pacto espiritual e a vencer as tentações e obstáculos. 

Ninguém pode dizer que ele nunca se desviou do caminho que eu tracei para ele. Mas eu vos perdôo para 

que aprendais a perdoar a vossos semelhantes. 

49 Quem são aqueles que me amam? Em verdade vos digo, só eu sei. Alguns me amam e não sabem 

disso, e alguns acreditam que me amam e até se gabam disso sem me amar. 

50 Você não estará sozinho após minha partida. Deixarei as pessoas que Me amam entre vós, pois em 

seus corações não haverá má semente nem vaidade. Neles haverá amor, misericórdia e humildade. 

51 Como alguns me amam mais, eles não desfrutam assim de maiores presentes - não. Atualmente 

estou dando toda a oportunidade para despertar para a vida verdadeira, para ser o instrumento de Meus 

altos conselheiros. 

52 Eu enviei a chamada para muitos naquela época, mas nem todos eles se apressaram. A notícia de 

Minha presença entre os homens chegou a muitos lugares e muitos corações, e posso lhes dizer que a 

humanidade tem sido surda a este chamado. Mas quando as grandes provações se acumularem e as forças 

da natureza levantarem seus gritos de justiça, a humanidade despertará de seu longo sono e perceberá que 

eu realmente estive com vocês. 

53 Não vim para salvar apenas um povo ou nação em particular, vim para o bem de toda a 

humanidade, para ensinar toda a oração que os une em uma verdadeira comunhão espiritual com o 

Criador. 

54 Alguns me perguntam quando me ouvem falar: "Senhor, no futuro não levantaremos mais canções 

a Vossa Divindade?" A isto respondo: "Crianças, as aves glorificam Meu Nome com seu guincho assim 

que o amanhecer aparece". Se você precisar dele para elevar sua alma, faça-o. Caso contrário, há outro 

canto de louvor que brota da alma e cujos sons não ressoam em seus ouvidos, embora seus ecos ressoem 

no infinito: a oração. 

55 Ninguém se vangloria de sua espiritualidade. Quem pode dizer que ele já é mais espírito do que 

carne, e que pode andar sobre a água sem se afundar? Não será sua natureza material que se eleva, apenas 

ajudará a alma em sua reunião para superar as distâncias. 

56 Meu Espírito Divino que habita em seu coração lhe diz: 

57 Amado povo, se houvesse um homem justo na Terra, o mundo seria salvo por esse homem justo. 

Mas este meu Raio Universal brilha para iluminar o caminho que o Pai traçou para a humanidade desde os 

tempos mais remotos - aquele caminho de moralidade, virtude e espiritualidade que o elevou quando caiu 

de joelhos diante dos falsos deuses por causa da fraqueza. 

58 Desde a Primeira Era, eu me dei a conhecer à humanidade através de homens escolhidos por 

Minha misericórdia. Foram os profetas, os inspirados, os justos, os patriarcas, que fizeram meus 

mandamentos e minha vontade serem conhecidos por vocês. Reconheça como, desde o início, todos eles o 

conduziram no caminho da espiritualização, ensinando-o a orar ao Pai invisível e a preparar seu coração 
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como um santuário para que o Senhor esteja presente com você - tanto no canto do seu alojamento noturno 

como em uma montanha, na estrada ou nas margens de um rio. 

59 Por pouco tempo vocês haviam perdido o caminho através dos caminhos do materialismo, 

distanciaram-se do Pai, perverteram o verdadeiro serviço de Deus ao substituí-lo por fanatismo e idolatria, 

e finalmente muitos caíram na incredulidade. 

60 Mas você sentiu os passos do Senhor próximos naquela época, ouviu-os como o som distante de 

um sino, e teve que seguir o chamado misterioso que lhe foi dado. O que seus olhos físicos viram? 

Algumas humildes salas de reunião, onde se reúnem meus novos discípulos e algumas criaturas 

insignificantes, das quais brotou, como uma fonte inesgotável, uma palavra amorosa cheia de cordialidade, 

sabedoria e persuasão. Desde então, esta Palavra tem sido para muitos o pão da vida, a água que sacia sua 

sede e o bálsamo que acalma sua dor. 

61 Em vista do milagre de minha renovada presença entre os homens, os surdos ouviram, os cegos 

viram, o coração endurecido se tornou sensível, a alma morta para a vida da graça ressuscitou. 

62 E os homens e as mulheres se tornaram "trabalhadores" diligentes, discípulos conhecedores que 

depois falarão da verdade. Estes não Me negarão novamente, não mais Me julgarão mal, nem jamais 

duvidarão de Meu poder novamente. 

63 Você percorrerá o caminho do perdido como um radiante 

Seja um farol. E assim, durante este tempo, as almas encontrarão o caminho da verdade para dar outro 

passo mais próximo de seu Criador. 

64 Enquanto você ainda tem um sopro de vida, procure aqueles que perderam seu caminho. Levantem 

seus irmãos e irmãs que tropeçaram na luta pela vida, curem a alma, o coração ou o corpo dos doentes. 

Fazer o bem e assim testemunhar para Mim. Não tem importância se aqueles que receberam um benefício 

não se voltam para Meu trabalho. A semente que você semeou nunca perecerá, brotará amanhã ou na 

eternidade. 

65 Reconheça o poder de seus dons, que nenhum homem, por mais instruído ou poderoso que seja, 

poderia ter lhe dado, para que você possa realmente se tornar a luz e o sal do mundo. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 246  
1 Amados discípulos: Vocês foram chamados para cumprir uma missão espiritual neste momento. 

Para que sua alma pudesse ser digna de receber essas tarefas, ela teve que passar por grandes provações e 

cálices muito amargos e vazios. Mas esta pedra de toque lhe deu força, desenvolvimento e experiência. 

2 Vocês são os mesmos que eu procurei ensinar em outros tempos. Mas esta pequena comunidade 

que você forma é apenas uma parte muito pequena do povo de Deus espalhado pelo mundo, que eu amo 

tanto quanto eu amo você. 

3 Todos vocês têm a mesma origem, todos vocês possuem os dons do Espírito Santo e alcançarão o 

mesmo objetivo. Mas eu os chamei de "Meu povo" porque vocês são como irmãos e irmãs mais velhos 

entre os homens que têm a tarefa de levar a semente do amor a toda alma. Como uma semente virgem 

você veio de Mim e terá que retornar a Mim como uma semente multiplicada em número infinito, mas que 

deve ser tão pura quanto a original. 

4 Assim virão as almas ao meu seio: grandes através do desenvolvimento de seus dons e puras 

através da integridade de suas obras. 

5 Eu confiei uma parte do meu trabalho a vocês. Pois se o Pai fizesse tudo, Ele não lhes daria a 

oportunidade de se aperfeiçoarem. 

6 Ao longo dos tempos, dei-lhe um ensinamento que tenho ampliado cada vez mais para que possa 

governar sua vida humana como uma lei e fortalecer sua alma no caminho que conduz à luz eterna. 

7 De minha lei, que é como uma árvore, os homens cortaram ramos, que são as seitas e as igrejas, 

que, por terem sido cortadas da árvore, perderam sua seiva. Sua sombra tem sido escassa, e entre sua 

folhagem não há ninhos de amor, nem frutos de bom gosto. 

8 Eu não apenas revelei meus ensinamentos para que você possa viver bem na Terra. É o caminho 

que leva a alma a um lugar alto, às regiões altas do amor, da sabedoria e da harmonia com todos os seres. 

9 As igrejas não cumpriram a tarefa de levar as almas até os limites da eternidade. Quando estes se 

afastam deste mundo, perdem-se no cruzamento da morte, não conhecem o caminho, tropeçam por falta de 

luz e caem no materialismo, desejando a vida que deixaram para trás. 

10 Este não é o caminho que eu tracei. Meu caminho é marcado pela luz, pela revelação, pela 

profunda sabedoria para todos, pela misericórdia e pelo amor. Para não se desviar dele, são necessários 

sacrifício, renúncia e perseverança no cumprimento de minha lei. 

11 Mas meu Espírito, que vos ama, colocou-se no caminho de cada um de meus filhos para despertá-

los para a luz da verdade e para colocá-los no caminho que os fará encontrar a árvore da vida que dá 

sombra benéfica e oferece bons frutos porque sua seiva é perfeita. 

12 Isto o faz compreender que virão tempos em que não terá outro pastor, nem qualquer outro guia a 

não ser seu próprio espírito, no qual minha luz brilhará. 

13 Não existem fontes de verdadeiro conhecimento espiritual neste mundo. A fonte de graça e 

sabedoria que você encontrará em Mim por causa de sua humildade, em seu diálogo espiritual com o Pai. 

14 Estas humildes e pequenas salas de reunião, onde você entra para testemunhar e desfrutar da minha 

manifestação, protegem você dos rigores do tempo e dos olhares curiosos. Mas eles nunca poderão ser o 

templo de minha Divindade, porque prefiro buscá-lo no universo que criei, onde cada ser é uma oferenda, 

onde cada vida é um santuário e cada coração é um candelabro. 

15 Aonde quer que você vá e o que quer que você veja, você encontrará minha presença. Pois meu 

Espírito habita eternamente em seu templo, onde o divino, o espiritual e o material estão unidos em 

perfeita harmonia para formar o santuário de Deus. 

16 Mas não sou só eu que habito neste templo, mas nele estão todas as minhas criaturas, cada uma 

tomando o lugar que lhe corresponde. 

17 Em verdade vos digo que não há Mestre na Terra que possa ensinar-vos um caminho mais curto e 

levar-vos mais longe que este, e que possa mostrar-vos um horizonte tão amplo, cuja luz vos fará ver a 

eternidade. 

18 O homem desenvolveu sua ciência em alto grau, mas ele sente que agora está chegando a um 

limite - mas não porque a ciência pode ter limites, mas porque eu intervim no curso sem sentido do 
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cientista para fazê-lo refletir sobre seu trabalho, para fazê-lo ouvir a voz de sua consciência e aguardar a 

correção de seu curso. 

Se o homem usa sua ciência em benefício de seu semelhante, a natureza o inundará com seus segredos 

e será como um servo a seus pés. Pois eu enviei o homem à Terra para que ele pudesse reinar sobre ela e 

ser seu mestre. 

19 A purificação é abrangente. Pois desde a criança que acaba de nascer até aquela que atingiu a 

velhice - todos eles esvaziam um cálice de sofrimento. Todos os elementos e forças estão envolvidos em 

uma batalha. 

20 Legiões de almas de todos os tipos estão lutando umas com as outras, e em todos os lugares se 

respira uma atmosfera de guerra, dor e tristeza. Seja forte; pois uma vez terminada esta batalha, e as 

leveduras amargas bebidas, o copo vazio será preenchido com o vinho da vida, e em todas as almas da 

terra será como um novo nascimento. 

21 Entre aqueles que aprenderam Minha lição enquanto me ouviam neste tempo, há aqueles que não 

deixarão sua pátria para cumprir sua missão. Mas outros terão de partir para outros povos e nações. Hoje 

quero apenas que perseverem e ouçam minhas últimas palavras de ensino, para que vocês mesmos possam 

carregar a última de minhas palavras como uma herança dentro de vocês. 

22 Ai dos porta-vozes que fecharam os lábios antes desse tempo! Ai daqueles que retiveram minhas 

revelações por falta de preparação ou inspiração, pois depois sua consciência os chamará inexoravelmente 

à responsabilidade! 

23 Depois de 1950, não mais me manifestarei nesta forma, mas sua missão não terá terminado - pelo 

contrário, será o início de uma vida cheia de confrontos. Mostrar-lhe-ei uma nova forma de comunicação, 

falarei com seu coração, conversarei com sua alma, inspirarei sua mente e assim você continuará a ouvir a 

voz do Divino Mestre - cada vez mais perfeita, mais elevada, mais espiritual. 

24 Depois que eu tiver terminado Minha palavra entre vocês, que ninguém pretenda atrair Meu raio 

para ouvir Minha palavra novamente, pois ele não sabe a que coisa ele se expõe. Se os homens de outros 

povos ou pátrias, onde estes ensinamentos não são conhecidos, entrarem em contato com o mundo 

espiritual e invocarem meu Espírito Divino para ouvi-lo através da mente humana, eu os perdoarei porque 

eles não sabem o que estão fazendo. Mas a você eu digo: Apresse-se para que minha luz possa alcançá-los 

antes do caos. Por um tempo de confusão está chegando, quando os aprendizes acreditarão que nada 

sabem, quando muitas convicções serão destruídas e muitas luzes serão apagadas. 

Mas em meio a este turbilhão, meu nome irá de boca em boca. A humanidade voltará seus olhos para 

as escrituras em desejo de profecias e fé. Os teólogos, o clero e os cientistas serão questionados. Mas o 

tempo que estou anunciando a vocês, e para o qual estou preparando-os, é precisamente aquele para o qual 

vocês devem preparar as novas gerações que devem continuar sua missão, para que meu povo não morra 

entre vocês, mas cresça e aumente em número, em pura espiritualidade, em seu conhecimento e virtude. 

25 Aproxima-se o dia em que o deixarei como professor, como exemplo e como "livro". Pois quando 

meu ensinamento ressoar entre a humanidade, meu olhar irá procurá-lo. 

26 Os tempos acabaram quando você me ouviu sem sentir nenhuma responsabilidade, quando você 

comeu a fruta e o pão na Minha mesa sem fazer nenhum compromisso, e bebeu tanto vinho quanto queria 

até derramá-lo, e ficou feliz em encontrar o bálsamo para suas doenças. 

27 Agora você vem com uma alma desperta, agora você sente sua responsabilidade. Você se importa 

com o povo, sofre por causa de suas doenças e defende Minha Causa. E sabendo que você está atualmente 

assistindo às minhas últimas manifestações, você se apressa para me ouvir e para manter minhas 

transmissões em seu espírito. Vocês fazem bem em se preparar para receber o julgamento no último dia 

desta manifestação. 

28 O mundo verá "Israel" surgir novamente de suas cinzas. Mas não o dinheiro-lixo e judeu carnal, 

mas Israel segundo o espírito, que, quando aparecer entre os homens, testemunhará a reencarnação da 

alma, a lei do amor e da justiça, que abalará fundações, opiniões e crenças. 

No início você causará lutas e guerras de visões do mundo. Mas depois você fará sentir sua paz, o que 

lhe permitirá permanecer calmo e inabalável, mesmo nos momentos de maior conflito. A confusão vai 

passar, pois a perturbação mental nunca dura para sempre, pois no núcleo de cada ser humano há uma 

faísca de luz que nunca se apaga. 
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29 Em seguida, você será chamado para explicar o que lhe ensinei, e então dará luz para remover a 

confusão de seus semelhantes. Então, quando o mundo tiver alcançado a paz, meu Reino estará perto dos 

homens, porque minha misericórdia estará pronta para liberar o Sétimo Selo. 

30 Sem proclamar que vocês são meus apóstolos, vocês serão. Mesmo sendo senhores, vocês dirão 

que são discípulos. Você não deverá usar uma peça de vestuário que o distinga dos outros, não deverá 

levar um livro em suas mãos, não deverá construir casas de montagem. Não terão na Terra nenhum centro 

ou fundamento de meu trabalho, nem nenhum homem estará acima dos homens que tomam o meu lugar. 

31 Os líderes que você teve até agora são os últimos. A oração, a espiritualização e a prática de meus 

ensinamentos devem conduzir as multidões no caminho da luz.  

32 O momento é solene quando o significado de Minha Palavra atinge seu coração e deixa um rastro 

de luz. É o mesmo que desenhei para você em outro momento com o Sangue do Amor. 

33 A alma, em seu desejo de salvação, busca o caminho neste momento, e nela Me encontra, quem é o 

perdão que purifica e o amor que eleva. Em verdade vos digo, este amor é o poder que une tudo criado por 

Mim, é o sopro divino que dá vida e fortalece todos os seres. 

No decorrer de seu desenvolvimento, vocês se transformaram cada vez mais em direção à perfeição - 

tanto espiritual como fisicamente, embora eu lhes diga que a essência de seu ser é a alma, já que o corpo é 

apenas uma concha na qual a alma se desdobra. 

34 Mesmo que você tenha se desviado no decorrer do tempo por ter seguido as inclinações da carne, 

compreenda agora que encontrou o caminho certo, que chegou à contemplação na qual o Pai se revela ao 

mundo para que ele possa alcançar sua salvação. Vocês aqui às vezes foram ao ponto de sacrifício em seu 

desejo de salvação, porque compreendem que mais cedo ou mais tarde, mas inexoravelmente, entrarão na 

Vida Espiritual. 

35 Reconhecer muito bem que esta vida aqui, repleta de belezas e maravilhas, é gloriosa. Você não 

pode negar que o homem também fez seu trabalho nele, o que trouxe progresso ao seu modo de vida. No 

entanto, chegou a hora de vocês voltarem seus olhos para Mim, de me dizerem que sou o Criador e o Dono 

de tudo o que os cerca, e que sou a Luz que revela a ciência aos homens. Nem todos atingiram este nível 

de desenvolvimento porque nem todos compreenderam os tempos em que vivem, nem têm conhecimento 

da vida que viveram antes. 

36 Como poderiam adivinhar a graça deste tempo que, envoltos em fanatismo religioso, privam a 

alma de toda a liberdade e a privam de toda a expressão natural?  

Toda alma possui grandes habilidades porque existia antes do mundo. Mas, se for impedido e impedido 

de expressar o que possui, terá que viver incompreendido e perturbado. Ela terá que viver de premonições 

do espiritual e de memórias de seu próprio passado, e como resultado do medo incutido nela por dogmas 

fanáticos de fé sobre o espiritual, ela esconderá e esconderá tudo. Assim, ela não poderá sentir minha 

presença, já que até mesmo a palavra "alma espiritual" lhe parece estranha. Como ela poderia ter fé na 

ressurreição da alma espiritual, que é a reencarnação? Como ela poderia acreditar nas manifestações que 

você está testemunhando hoje? 

37 Os últimos momentos estão se aproximando quando falarei com vocês nesta forma, mas a 

humanidade ainda não produziu provas de que sente a Minha presença. 

38 Quão poucos são aqueles que souberam da minha manifestação neste tempo! Quão poucos dos que 

não só acreditam em Minha manifestação através do intelecto humano, mas também têm a certeza de que a 

Divindade pode se manifestar em um número infinito de formas. Mas se vocês, que eu preparo para que 

sejam minhas testemunhas, não deveriam testemunhar minha revelação neste tempo, a natureza e seus 

elementos "falariam" e as novas gerações viriam a conhecer meu trabalho, mesmo que não tivessem 

ouvido minha palavra. 

39 Considere sua responsabilidade e perceba que ainda há tempo para fazer uso de meus 

ensinamentos, que você sabe que têm um profundo significado espiritual, que eles revelam um caminho de 

desdobramento para sua perfeição. Mantenha em seu coração a impressão de que a essência de minha 

palavra deixa em você, e esqueça que ela foi dada a conhecer através de um ser humano cujos lábios, 

sozinhos, expressaram minha intercessão. 

40 Não dê instruções a menos que você as tenha praticado primeiro, pois ninguém acreditaria em 

você. As pessoas vão exigir de você provas que eu lhe ensinei a dar. O que você pode e deve saber sobre a 
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alma até hoje, eu já lhe disse. Você não deve acrescentar nada ao que eu revelei. Você deve continuar a se 

esforçar para ser mentalmente e fisicamente resiliente. Pois se há doenças entre vocês até hoje, é porque 

não conseguiram superar a miséria e a dor desta vida por falta de espiritualidade e de fé. 

41 Minha Doutrina ensina não apenas a ter fé no poder de Deus, mas que vocês devem ter fé em vocês 

mesmos. Qualquer pessoa que seja um verdadeiro espiritualista poderá receber a concepção pura de seu 

Senhor na faculdade de sua mente a cada hora. Pois ele será digno disso, tanto espiritualmente quanto 

fisicamente. 

Em conclusão, eu vos digo hoje: vigiai e orai para que o poder de vossos pensamentos, enviados em 

oração ao Pai Celestial, possa descer e se espalhar como um bálsamo curativo sobre os sofrimentos desta 

humanidade. 

42 Queridos filhos, minha divina presença está aqui com vocês - não encarnada como na Segunda 

Era, mas espiritualmente. 

43 Falo com a totalidade daqueles que Me escutam. Mas se você penetrar em Minha Palavra, você 

sentirá que o Mestre fala a cada coração individual. 

44 Não se acostume à minha palavra; considere que ela está atualmente moldando sua alma para 

tornar seus passos no caminho seguro. 

45 Elias é o pastor invisível que conduz as ovelhas para o obstáculo seguro, assim como Moisés o 

conduziu à Terra Prometida na Primeira Era. 

46 Quando esta humanidade perdida seguirá o rastro de seu pastor? Eu os esclarecerei para que 

possam encontrar o caminho certo. 

47 O caminho do qual falo é o da renovação, da espiritualização, do exercício da misericórdia. Quem 

ouve a voz angustiada dos doentes, o apelo de quem está exausto e sem consolo, deve abrir seu coração e 

senti-lo pulsar de amor e compaixão. 

48 É meu desejo que vocês permitam que sua alma se revele em sua verdadeira essência para que 

possam ser reconhecidos como apóstolos de minha Obra. 

49 Atualmente estou preparando as novas gerações que darão mais um passo à frente. Você prepara o 

caminho para eles. 

50 Você estava destinado a ouvir minhas instruções divinas neste momento, pois assim foi escrito. O 

relógio indicava a hora em que todos tinham que chegar para se refrescar à sombra da poderosa árvore 

onde o Pai habita esperando o retorno do "Filho Pródigo" para quem Ele sempre tem um olhar de perdão, 

um abraço de acolhida e um sorriso amoroso. 

51 A luz do Meu Divino Espírito passa pelo seu cérebro até o fundo do seu coração. E em seus lábios 

coloco Minha Palavra para que você possa cumprir a missão que lhe confiei. 

52 Esta palavra não é uma obra da imaginação humana. A elevação que a alma alcançou é o que a 

aproximou de mim desta forma. Para você entender gradualmente Minha Lei, e na medida em que você se 

desdobra dentro dela, você alcança um maior desenvolvimento. 

53 Se alguém não Me entende, embora Me tenha ouvido, é porque mistura Meus ensinamentos com 

suas teorias e ideologias terrenas - porque mistura espiritualismo com credos dogmáticos e costumes 

eclesiásticos inculcados nele por seus antepassados. 

54 Meu ensino não impõe nenhum dogma a você. Sua faculdade espiritual é a única coisa que lhe dará 

o conhecimento do meu ensinamento. Você só tem que acompanhar este desdobramento sem parar até que 

sua alma tenha alcançado sua perfeição. 

55 Minha aspiração, expressa em minha lei e em meus ensinamentos, é que as pessoas se tornem 

irmãos e irmãs, que se amem uns aos outros, que haja paz no mundo, que cada pessoa na Terra me 

represente por sua virtude e exemplo. 

56 Eu encontrei a humanidade perturbada nesta Terceira Era e enviei-lhe esta inspiração divina para 

se salvar. 

57 Mas tive que lutar contra seus antigos costumes e formas de adoração a Mim porque os julguei não 

mais apropriados para este tempo, e minha luta com os guardiões desta herança, que não é minha, tem sido 

grande. 
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58 A doutrina que vos trouxe, que chamei de espiritualista, é a eterna que sempre vos ensinei. Mas em 

verdade vos digo: Aquele que nunca sentiu isso, não poderá dizer que o entendeu. 

59 Você pode se regozijar porque minhas próximas marcas para você são um passo à frente no 

caminho do progresso espiritual. 

60 Como você ainda é imaturo e fraco, não é capaz de reconhecer toda a grandeza que minha 

revelação contém. Mas você se desdobrará com meus ensinamentos e acabará sendo um bom exemplo 

para aqueles que esperam que você torne reconhecível com sua vida o caminho espiritual que as pessoas 

perderam. Não os deixem sem esperança e não os decepcionem se vocês vierem até eles apenas com 

palavras e sem ser um exemplo, pois então eles não os reconhecerão como meus discípulos. Você deve ser 

testemunha do meu ensinamento com suas obras. 

61 Como as pessoas estão longe de entender a paz espiritual que deve reinar no mundo! Eles 

procuram forçá-lo por meio de violência e ameaças e com o fruto de sua ciência, da qual eles se 

vangloriam. 

62 Eu não nego de forma alguma o progresso das pessoas ou sou contra ele, pois é também uma prova 

de seu desenvolvimento espiritual. Mas, no entanto, eu lhes digo que seu orgulho no uso da força e do 

poder terreno não é agradável diante de Mim. Pois em vez de tornar as cruzes dos homens mais leves, eles 

profanam assim os princípios mais sagrados, ofendem as vidas que não lhes pertencem e semeiam dor, 

lágrimas, tristeza e sangue em vez de paz, saúde e bem-estar. Por que suas obras revelam exatamente o 

contrário, embora o poço do qual extraem seus conhecimentos seja minha própria criação, que é 

inesgotável em amor, sabedoria, saúde e vida? 

63 Eu quero igualdade entre meus filhos, como já preguei na "Segunda Era". Mas não apenas 

materialmente, como as pessoas o entendem. Eu os inspiro com igualdade por amor, com o qual faço 

vocês entenderem que todos vocês são irmãos e irmãs, filhos de Deus. 

64 Não tenha medo de trazer estas revelações para a humanidade. Você não sofrerá o martírio porque 

esses tempos já terminaram, embora você seja a causa da indagação. 

65 Assim, eu o preparo por meio do intelecto do ser humano. Minha Palavra tem o mesmo significado 

para todos os portadores de voz, e se você pensa que é diferente para todos, então é porque você adere à 

forma exterior e não olha para o significado. 

66 Quero receber seus trabalhos para o bem de seus semelhantes, quero vê-lo praticando meus 

ensinamentos. Quantos milagres que surpreendem os homens podem fazer! 

67 Cumprir sua tarefa e com base em seus méritos tomar posse da "Terra Prometida" - aquela 

promessa que será uma realidade eterna com você. 

68 A criança chega a seu pai no desejo de calor, faz dele seu confidente para descarregar suas 

preocupações, sofrimentos e medos para ele. E fico verdadeiramente satisfeito quando ouço até mesmo o 

mais íntimo bater de seu coração. A isto me aproximo de você para lhe dar a luz de meus ensinamentos, 

para que você possa ser elevado. 

Embora eu não derrame as riquezas da terra em suas mãos, também não quero que você viva na 

miséria. Então vocês serão capazes de apresentar um exemplo não macio às gerações futuras quando 

souberem que vocês Me seguiram e se renovaram sem perseguir interesses egoístas nem se afastarem 

fanaticamente de seus deveres terrenos. 

69 Construam em terra firme para que o que construí em vocês de espiritualidade e renovação os 

incrédulos não destruam. Mas não se deve esconder esta verdade do mundo por medo dela; deve-se 

mostrá-la ao mundo à luz brilhante do dia. Neste momento, não vá a catacumbas para rezar e me amar. 

Não sejam tímidos quando falarem ou testemunharem de Mim de nenhuma maneira, pois então os homens 

não reconhecerão que Eu me fiz conhecido por vocês, duvidarão que as multidões de doentes e 

necessitados foram curados e encontraram alívio de seus sofrimentos, negarão os milagres que realizei 

para acender sua fé. 

70 Vou deixar-lhes o livro de meus ensinamentos para que possam dizer ao mundo: "Eis aqui o que o 

Mestre deixou como herança". E verdadeiramente, quantos, ouvindo a leitura de minha Palavra, 

acreditarão, e quantos pecadores serão renovados! Tome cuidado com todos estes ensinamentos para que 

as provações de sua vida não o apanhem despreparado. 
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71 Você continuará a dar bálsamo de cura durante toda sua vida terrena, sua palavra será um conselho 

amoroso para crianças, jovens e adultos e, portanto, como hoje, as pessoas vão pedir por você, continuarão 

a pedir-lhe ajuda. Você será chamado pelos moribundos que procuram sua ajuda, e suas palavras serão 

como um caminho ou um farol na hora da morte das almas humanas. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 247  
1 Bem-vindo, ó povo, que se aproxima de Mim em número crescente diariamente. Aqui está o 

Mestre de todos os tempos, dando Sua instrução de amor àqueles que O esperam de boa vontade. 

2 Eu vos recebo a todos, como fiz na Segunda Era, e vos falo com o mesmo espírito, porque sou o 

mesmo Mestre. Entre vocês estão muitos dos que ouviram Minha palavra - daqueles que testemunharam 

Meus passos na terra e consideraram Minhas obras com indiferença. Mas entre eles, muitos me escutaram 

respeitosamente, absorveram avidamente Minhas palavras e se encantaram com a luz de Meus 

ensinamentos, que lhes ofereciam um paraíso e um mundo desconhecido de felicidade eterna para a alma. 

Assim, os famintos e sedentos de amor, os doentes, os aflitos e os oprimidos Me receberam. Quantos 

Me procuraram e vieram até Mim depois de longas viagens, sabendo que logo encontrariam cura, que eu 

poderia curá-los porque sou a vida e a ressurreição para a alma. 

3 Também neste tempo encontrei corações cheios de fé, que imediatamente se apressaram e 

entenderam receber minha palavra divina em suas almas e foram curados. 

4 Ainda tenho muitas coisas para ensinar-lhes, para que vocês se tornem meus discípulos. Então, 

quando você estiver preparado, eu o enviarei ao povo. Abrirei os caminhos para que vocês possam semear 

Minha semente e estar em harmonia com todos os que Me amam e Me buscam espiritualmente. Mas 

conduza pela mão aqueles que ainda não tomaram o caminho da espiritualização até estarem todos unidos 

caminhando pelo mesmo caminho. 

5 Sempre avancem, meus filhos, procurem a sabedoria para que vocês possam encontrar a essência 

da vida. O amor e você poderá entrar na minha tesouraria secreta, não haverá mais segredos, tudo será 

revelado a você uma vez que você suba ao cume do verdadeiro amor. 

6 Os filhos de hoje serão os apóstolos de amanhã, e vocês já podem vir a sê-lo. Não se esforce por 

vaidade para deixar a memória de seu nome na irmandade. Tome os bons apóstolos como seu exemplo, até 

mesmo ultrapasse-os se desejar, mas faça isso somente por amor aos homens. Esforçar-se pelo bem, 

trabalhar pela paz, sempre apontar o caminho para a perfeição. 

7 Eu os inspiro em suas meditações para que em Meu nome possam confortar os doentes e ensinar 

seus semelhantes a voltarem a Mim, lutando pela harmonia, saúde e paz. Trazer a esta tão amada 

humanidade o segredo da saúde, dizer-lhe que ela deve voltar à simplicidade, à sinceridade, à oração e às 

obras misericordiosas. Nelas ela encontrará tudo o que pode desejar. 

Estarei ao seu lado na hora do seu cumprimento. Eu os encorajo a seguir esse caminho onde todos 

vocês devem reconhecer, abraçar e formar uma família. Sempre que você estende sua mão para fazer algo 

bom, meu brilho fluirá para baixo e você perceberá que o ambiente será preenchido com um delicioso 

perfume que emanará de seus bons trabalhos. 

8 Abençoados sejam todos aqueles que abrem o caminho para a humanidade, que preparam seu 

futuro para vocês. Marque este tempo de graça em que você vive com obras que permanecerão gravadas 

na consciência de seus semelhantes. Estes trabalhos serão seus passos pioneiros, a chamada mais eficaz 

que você pode fazer a eles, e o legado que certamente perdurará. 

9 Poupe-os da dor, avise-os e instrua-os através de um bom exemplo, para que a humanidade possa 

em breve seguir o caminho certo. Não quero vê-los chorar nem continuar tropeçando. Ela é minha querida 

filha, a quem quero salvar. 

10 Peregrinos da Terra: Vocês estão à sombra da poderosa árvore e apreciam seus frutos. Aqui mesmo 

há uma fonte de água pura e cristalina onde você pode saciar sua sede. Para tudo o que você precisa, você 

poderá encontrar aqui. 

11 Você deixou para trás as multidões de homens e mulheres que ainda estão à procura da árvore e da 

nascente. 

12 Eu o vi forte. Quando a fome, o cansaço e a sede haviam saído de você, eu lhe disse: Volte seus 

olhos para aqueles que perecem por falta. 

13 A estrela que guia você e que é seu guia brilhou acima de tudo. Mas nem todos puderam vê-lo, e 

estes se extraviaram. 
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14 É assim que vejo as almas das pessoas neste momento: famintas porque o pão lhes estava 

escondido - naufragadas porque se tornaram fracas diante das paixões do mundo e não encontraram uma 

mão salvadora que lhes estendesse a mão. 

15 Já estou preparando vocês como pescadores de almas para amorosamente salvar seus semelhantes. 

16 Seja um apoio para os doentes e os exaustos, por enquanto você é forte. Curar as feridas, sejam 

elas da alma ou do corpo, derramando sobre elas o Meu bálsamo curativo. Quando o sedento não tem mais 

forças para vir até Mim, você traz a água para seus lábios. 

17 Esta é minha eterna lei de amor que eu prescrevo para vocês. Seu coração será a nova arca do 

convênio em que será mantida. Então será esta luz interior que guiará seus passos e marcará o caminho 

para aqueles que o seguem. 

18 Minha palavra neste momento é o maná que alimenta sua alma em sua jornada pela vida cheia de 

problemas, sofrimentos e lutas, assim como fez quando você atravessou o deserto. Mas este maná é um 

maná de vida eterna - não como aquele que alimentou o povo de Israel apenas enquanto durou o deserto, e 

do qual os filhos daquele povo guardaram a memória tomando uma mão cheia como relíquia. 

19 Homens e mulheres, permaneçam fiéis aos meus ensinamentos para que entre seus semelhantes 

sejam como sóis que dissipam as trevas, dêem um bom exemplo às crianças para que no seio da família 

sejam como um castiçal com luz inextinguível. 

20 Abençoadas sejam Minhas queridas criaturas em quem vejo esforço e ao mesmo tempo dor, uma 

dor profunda, porque vocês sabem que este tempo logo chegará ao fim e é muito pouco o que vocês 

usaram de Minha instrução. Mas, em verdade vos digo, o tempo de graça não está chegando ao fim. 

Estarei ao seu redor e vigiarei seus passos. Os olhos dos profetas me contemplarão caminhando diante do 

povo escolhido. 

21 Sou amor infinito, misericórdia sublime, e nunca deixo meus filhos indefesos. Meu Espírito está 

sempre com você e aguarda a invocação para lhe dar minha carícia. Você nunca foi órfão, e se você se 

sente abandonado por pouco tempo, é porque você me deixou. Mas agora eu vejo que você quer sentir o 

efeito de Minha graça. 

22 Abençoado seja aquele que Me chama, pois desço ao seu coração e permaneço nele. Quem desejar 

a luz do Meu Espírito será iluminado. Quem Me chamar como Pai, Me encontrará como Pai. Quando você 

precisar de Mim como médico, eu estarei com você e você sentirá Meu bálsamo curativo. Àquele que me 

chamar como irmão, estenderei minha mão misericordiosa para guiá-lo e confortá-lo, e aquele que me 

pedir como Mestre, receberá instrução em seu coração. 

23 Nada é impossível para mim. Eu sou o Todo-Poderoso, e o amor infinito que sinto por Minhas 

criaturas me faz conceder Minha misericórdia e Meu perdão às pessoas. Estes não devem olhar para suas 

fraquezas, mas apenas elevar sua alma; pois é uma parte do Meu Espírito e pertence a Mim. Acima dele 

está o espírito, que é a centelha divina que coloquei em cada criatura humana. 

Vou fazer de vocês um pilar, pois agora estou construindo um novo mundo, um mundo de paz e luz. 

24 E vós que, como os discípulos da Segunda Era, ouvis Minha Palavra, pedis-Me para ser um 

instrumento útil para Meu Trabalho, e Eu vos dou a força e a luz para fazê-lo. Em todos os seus modos, 

você me sentirá. 

25 Quero que vocês compreendam minha palavra daquela época, que ficará impressa em seu coração, 

e também que compreendam o significado da minha vinda na Segunda Era. Pois o que aconteceu naquela 

época foi o trabalho de redenção da alma. 

26 Desci como Salvador da perfeição ao me tornar homem na terra. Cumpri a missão de salvar todas 

as criaturas que haviam caído em pecado através de sua desobediência desde Adão. Sua fraqueza fez com 

que suas almas caíssem cada vez mais profundas. Mas no devido tempo, em cumprimento aos anúncios da 

vinda do Messias, tornei-me homem para dar Minha instrução e remover as correntes da alma e dar-lhe a 

ressurreição. 

27 Todos vocês sabem o que aconteceu na Última Ceia. O pão e o vinho que dei a meus discípulos 

eram alimento para todo o universo. Eles simbolizaram minha essência e meu amor que reina sobre todos 

os meus filhos, crentes e incrédulos. A luz do meu Espírito foi dada a todos. 

28 Lavei os pés de Meus apóstolos para mostrar Minha humildade e para convidá-los a partir pelos 

caminhos da terra para preparar cada coração com Meu amor - com esse imenso amor que sinto por todos, 
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para que ninguém se perdesse e todos viessem a Mim. Mas este ato vos ensina a purificar-vos de todo 

pecado se quiserdes embarcar no cumprimento de vossa missão. 

29 Nada tinha guardado para Mim mesmo. O que as pessoas poderiam fazer contra mim que eu não 

soubesse de antemão? Tudo tinha sido preparado como era minha vontade, e como aconteceu, foi o curso 

predestinado por mim para convencer os corações. Eles me arrastaram para a cruz, expuseram Meu corpo 

e prenderam Minhas mãos e Meus pés à madeira. - Este é o simbolismo da cruz: 

30 A barra horizontal é o pecado do mundo, que se opõe à barra vertical. Este último sobe até as 

alturas e as marca. Mas o pecado é sempre a barreira para a elevação ao divino. 

31 Eu estava pregado naquela madeira, e quando meu espírito viu a frieza dos corações, a malícia, e 

depois a alegria quando viram aquele corpo martirizado, o rosto contorcido de dor. Meus lábios então 

disseram estas palavras: "Perdoa-lhes, Senhor, pois eles não sabem o que fazem". 

Agora, neste tempo presente, perdoo-lhe novamente porque você ainda não me entendeu. Quantas de 

Minhas criaturas dizem Me amar e não Me amam - quantas pensam que Me servem à tentação! 

32 Novamente meus olhos repousam sobre as multidões e reconhecem um e outro daqueles que me 

cercaram naquela época - daqueles que haviam recebido milagres pouco antes e ainda não conseguiram me 

reconhecer. 

33 Nesses rostos eu não vi nem misericórdia nem amor. Portanto, eu disse ao povo: "Eu tenho sede". 

Não foi a sede do corpo, foi a sede da alma que fez com que essas palavras fossem pronunciadas. Tive 

sede pelo amor dos homens. Mas longe de amar, eu vi naqueles a satisfação, o prazer de ter Me feito sofrer 

até a morte. Então a terra tremeu, o sol escureceu, e aconteceu que Meu espírito se desprendeu do corpo de 

Jesus. 

34 Meus filhos viram o corpo no qual caiu todo o peso do pecado e a vergonha do mundo, e o corpo 

martirizado gritou: "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? 

35 Então voltei meu olhar para o rosto triste de Maria, para Meu apóstolo João e para aquelas 

mulheres que acompanhavam Maria, e querendo deixar outra prova de Meu amor, confiei o cuidado e a 

proteção de todos os Meus filhos a Maria, dizendo-lhe: "Mulher, ali está o teu filho", e a João: "Criança, 

ali está a tua mãe". Foi a herança que eu legei à humanidade naquele momento. John encarnou a criança, a 

humanidade. Você foi confiado a Maria para interceder, confortar e proteger todas as criaturas 

eternamente. 

36 Então me voltei para aquele que gritou de medo e também foi pregado em uma cruz: Dimas. Eu 

entrei em seu coração e vi seu grande arrependimento. Ele me disse: "Você, que é perfeito, eles 

crucificam". Tenha piedade de mim, pobre pecador". Eu o confortei dizendo: "Em verdade, em verdade, 

dentro de alguns momentos você estará comigo no Paraíso". 

37 A morte física aproximou-se de Jesus, e então eu disse estas palavras: "Pai, em tuas mãos eu louvo 

meu espírito". 

Eu vos ensinei a voltar para o Pai depois de cumprir Seus mandamentos. Meu espírito voltou à 

presença d'Ele para unir-se ao Seu espírito. 

38 Minhas últimas palavras foram: "Tudo está realizado". Abençoado é o coração que pode alcançar o 

objetivo final de seu caminho de desenvolvimento, pois eu o receberei e ele será cheio de graça e 

perfeição. 

39 Estas são as sete palavras que o mundo ouve ano após ano sem entender seu significado espiritual. 

40 Meus discípulos e amigos, após a morte de Jesus, recuperaram o corpo, embalsamaram-no, como 

era costume, e o colocaram em um cofre funerário. Durante os três dias seguintes, Meu Espírito desceu aos 

mundos onde as almas Me esperavam para dar-lhes liberdade e mostrar-lhes o caminho. A redenção 

também alcançou aquelas criaturas que estavam nas esferas escuras aguardando seu Salvador. 

41 Em seguida, apareci tornando-me visível e visitei Minha Mãe, Maria Madalena, e também Meus 

discípulos. Antes de Minha Ascensão, dei-lhes Minha última instrução para mostrar-lhes como deveriam 

comportar-se entre os homens se quisessem trazer Minha infinita sabedoria, a instrução perfeita, para 

despertar todas as almas para uma nova vida. 

42 E hoje, à medida que se aproxima o momento de despedir-se de vocês, eu lhes digo: Não se 

preocupem após este tempo limitado de instrução. As almas evoluíram e você não tem necessidade de me 

ver com olhos materiais. Também não é mais necessário que você ouça Minha palavra de bocas materiais. 
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A alma evoluiu, ressuscitou, e receberá espiritualmente. Também vou mostrar o caminho para todos os 

meus discípulos no futuro. 

43 Eu dou minhas instruções a todos os meus filhos. O Mestre lhe diz: Uma vez que vocês tenham 

transformado as almas que lhes foram confiadas em campos férteis onde o amor dê frutos, a unidade e a 

fraternidade reinarão entre vocês. Então vocês poderão considerar-se meus discípulos. 

44 Às vezes falo com você em imagens para que você possa penetrar nos profundos ensinamentos 

imprimindo Minha Palavra em sua imaginação, e falo com você longamente para que não haja nada que o 

ofenda ou o confunda. Se não fosse assim, vocês já teriam criado crachás de classificação, graus e 

classificações entre os discípulos e os discípulos, entre os "primeiros" e os "últimos" em suas assembléias, 

e em meio às festividades vocês se coroariam de coroas de louros fictícias. Pois os homens têm uma 

inclinação para a vaidade e o showmanship. 

45 Semeiem entre vocês a semente da fraternidade que meus apóstolos cultivavam naquela época. 

Essa semente foi o modelo com o qual eles plantaram igrejas, vilarejos e cidades. 

46 O que você precisa saber para ensinar minha doutrina? O amor. É impossível para vocês serem 

missionários de Cristo se não tiverem amor em seus corações. Todos vocês chegarão a Mim, e será através 

do amor. Alguns chegarão mais cedo, e outros mais tarde. Aqueles que chegam mais tarde por sua própria 

culpa terão que derramar mais lágrimas. 

Todos vocês são como flores que não se abrem ao mesmo tempo para receber a luz do novo dia. Se seu 

coração permaneceu fechado ao amor divino, eu lhe digo agora: seu passado já passou, agora a eternidade 

o está reclamando. Tenho em minhas mãos o livro de sua vida passada, no qual certamente há muitas 

imperfeições. Mas nela também estão as páginas vazias de sua vida futura e de sua transformação. Eu vejo 

e sei tudo. 

47 Eu lhes digo mais uma vez que todos vocês se unirão a Mim. Mas cada um terá que "conquistar" o 

céu ele mesmo. Você pode fazer esta "conquista" facilmente através do amor ou dolorosamente através da 

dor. Eu vos ajudo, vos conforto e vos guio, mas vocês mesmos devem fazer o resto. Eu vos fortaleço, e 

esta força é a do amor, a verdadeira energia que move o universo, tudo o que foi criado, e sem o qual 

vocês não existiriam. 

Eu escondo de você o livro de seu passado, pois se você visse suas páginas, você choraria de tristeza e 

adoeceria de tristeza. Para muitos, seu horror e tristeza seriam tão grandes que se considerariam indignos 

de perdão e redenção. Mesmo nestas trevas, meu amor brilha, poupando-lhe uma terrível e interminável 

agonia, e criando novas maneiras de renovar gradualmente sua alma através de obras puras. Entretanto, se 

você conhecesse as páginas futuras de seu livro da vida - como você sorriria de felicidade! 

48 Uma vez exaltados, vocês recordarão com alegria seus sofrimentos passados e darão graças ao Pai. 

Por estes sofrimentos foram menos do que o que você merecia. 

49 Aqui está minha palavra dada através do intelecto do homem. Para que seja tão perfeito quanto 

desejem, vocês devem espiritualizar-se e compartilhá-lo com seus irmãos e irmãs através dos quais eu falo 

com vocês. Dê-lhes idealismo, paz de espírito e incentivo para isso. Seu trabalho é difícil de realizar para a 

alma e muito oneroso para o corpo. Meu trabalho precisa de portadores de vozes fortes, só assim será 

capaz de realizar os milagres exigidos pelo mundo descrente, ou seja, aqueles que são como Tomé em sua 

dúvida - que devem ver e tocar para se convencerem, não sabendo que também eles poderiam realizar 

milagres se tomassem menos Tomé e mais o Mestre que fala com você como exemplo. 

50 Vocês, portadores de Minha Palavra: Enquanto seu trabalho não for compreendido e vocês virem 

que não recebem a atenção e a estima que merecem por causa do trabalho que fazem - aceitem-no, 

perdoem, não percam sua gentileza. Mas quando vocês sentirem o toque espiritual de Minha luz voltada 

para seu intelecto, para depois vir de seus lábios - pensem em Mim, abandonando-se alegremente ao Meu 

amor, sirvam-Me com infinito deleite, sabendo que ao fazer isso vocês estão servindo seus irmãos e irmãs. 

Recompensarei sua preparação, enchendo-o de graça nesses momentos. Para merecer tudo isso, você deve 

tornar-se amoroso e ter o sentimento de verdadeira caridade em seu coração. 

51 Não pense em "sabedorias" ou filosofias terrestres no momento da preparação da minha 

manifestação, pois tudo isso será inútil diante da minha sabedoria. Sou eu quem o inspiro em seu 

arrebatamento e lhe dou forças para a realização de sua difícil tarefa. Se vocês se entregarem a Mim, o que 

têm a temer? 
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52 Ore, mas que sua oração seja determinada por suas intenções e obras diárias, esta será sua melhor 

oração. Mas se você quiser me dirigir um pensamento a fim de expressar um pedido com ele, basta dizer-

me: "Pai, faça-se por mim a tua vontade". Com isto você vai pedir ainda mais do que poderia entender e 

esperar, e esta simples frase, este pensamento, vai simplificar ainda mais aquele "Pai Nosso" para o qual 

você me pediu em outro tempo. 

53 Assim você tem a oração que pede todas as coisas e que falará melhor por você. No entanto, não 

seus lábios o dirão, mas seu coração o sentirá; pois dizê-lo não é senti-lo, e se você o sente, não precisa 

dizê-lo a Mim. Sei como ouvir a voz do espírito e compreender sua linguagem. 

54 Há alguma alegria maior para você do que saber disso? Ou você acha que eu dependo de você para 

me dizer o que eu devo fazer? Não se fortaleçam na opinião de que lugares apropriados, roupas especiais e 

até mesmo certos comportamentos são necessários para Minhas manifestações, a fim de que Eu me torne 

conhecido. Chegarão os dias em que Minha inspiração estará com você em qualquer lugar e a qualquer 

hora, diante de multidões diferentes, onde você expressará Meus pensamentos com palavras e em idiomas 

que todos entenderão. 

55 A única igreja em que esta palavra ressoará será o coração de seu irmão. Você está aprendendo 

idiomas para poder transmitir minha Palavra em outros idiomas que não aquele que você fala? Eu lhes 

digo que vocês expressarão meus pensamentos, que são leves, e cada um os receberá em sua própria 

língua, assim como aconteceu quando meus apóstolos falaram de meu reino a homens de línguas ou 

línguas diferentes. Aqueles que acreditam que estes acontecimentos espantosos são verdadeiros os 

chamam de milagres, enquanto outros os negam porque os consideram impossíveis. Mas eu lhes digo que 

são pequenas coisas que vocês serão capazes de fazer sem esforço se vocês forem verdadeiramente 

discípulos do meu amor. Sigam os impulsos de seu coração, ó portadores da minha voz, sem imitar 

ninguém. Lembre-se de que todos têm uma tarefa a cumprir. 

56 As pessoas, multipliquem-se, ajudem com seus pensamentos aqueles que são meus instrumentos. 

Em seu arrebatamento, eles lhe dão a luz espiritual, o alimento que o fortalece e o encanta. Eles servem 

para que você possa aprender. Amanhã, outros farão por você o que você faz por eles hoje. Pode-se dizer 

que a forma exterior da língua em que eu falava na "Segunda Era" e aquela que uso agora são diferentes, e 

em parte você estaria certo. Pois Jesus falou-lhes então com as expressões e expressões idiomáticas das 

nações em que Ele viveu, assim como eu o faço hoje com relação ao espírito daqueles que ouvem Minha 

Palavra. Mas o conteúdo espiritual transmitido por essa Palavra, dado então e agora, é o mesmo, é um só, é 

imutável. No entanto, isto tem permanecido despercebido por muitos cujos corações estão endurecidos e 

cujas mentes estão fechadas. 

57 Há sempre aqueles que partem da raiz e se agarram ao exterior, onde erram e se desviam sem se 

dar conta. A linguagem que se revela em cada um de Meus filhos através dos quais falo a vocês é de 

grande simplicidade e pureza, revela amor e tem conteúdo espiritual. Mas não se deixe enganar por 

expressões melodiosas que soam muito bem aos seus ouvidos e não diga nada ao seu coração. 

58 Deixe seu coração se mover mais do que seu cérebro, pois este último é dono dele. Quanto mais 

alto um homem é, mais ele ama, mais humilde ele é, e mais saudável ele é. 

59 Procure meu trabalho na mais pura e mais alta de sua fé, seu amor e suas idéias. Não a complique 

com conhecimentos supérfluos, e não obscureça o esplendor desta Doutrina com formas externas de 

adoração. Não esqueça que através destas coisas e outras que lhe direi mais tarde, você se desviou do 

verdadeiro caminho. 

60 O que você prefere: Procurar-Me através dos objetos que você cria para Me representar, ou para 

receber diretamente em seu coração o toque do Meu amor ou o chamado da Minha voz? Espiritualizai-vos. 

Em verdade vos digo, quem quer que consiga isso, possuirá algo que vale mais do que todos os títulos e 

compromissos terrenos. 

61 Você experimentará milagres quando isso acontecer, e mesmo antes que esses incríveis eventos 

ocorram. Avante, discípulos! Não se deixe intimidar por almas sem luz, sejam elas encarnadas ou não 

mais encarnadas. Mas amai-os e ajudai-os, pois eles também são Meus filhos muito amados que ainda Me 

buscarão, assim como vós Me procurastes. Então os receberei e os abraçarei como o "Filho Pródigo". 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 248  
1 Minha paz esteja em cada alma. Sinta esta paz profundamente, para que a luz possa irromper, 

tornando os verdadeiros caminhos visíveis para você, e você pode se afastar dos caminhos escuros que 

você percorreu durante séculos, tropeçando entre arbustos espinhosos. Com quanta tribulação você cobriu 

o belo planeta que eu lhe confiei para que você pudesse se debruçar sobre ele por um momento de sua vida 

eterna. 

2 Somente com paz em sua alma você será capaz de Me seguir e Me entender. O discurso didático 

que estou lhes dando é para almas fortes, para pessoas que se tornaram fortes na dor e no amor, para que 

mais tarde possam brilhar diante da humanidade como modelos. 

3 Se você pensar no exemplo de Jesus, você fará o melhor uso dos meus ensinamentos. Mas se você 

persistir em comer os frutos amargos que a humanidade cultiva, você entenderá pouco ou nada dos 

ensinamentos do Mestre. Há muitos frutos perigosos e venenosos, porque prometem doçura por fora e 

escondem o veneno por dentro. 

4 Digo-lhes de novo: Descansem suas almas e esqueçam por um momento seus problemas no 

pensamento de que eles são os de toda a humanidade, enquanto o mundo passa por um tempo de 

reparação. 

5 Você é como os arbustos que às vezes têm galhos tão esqueléticos e doentes que precisam de uma 

poda dolorosa para remover suas partes doentes, para que possam se recuperar. Quando minha justiça de 

amor remove da árvore humana os galhos doentes que danificam seu coração, ela o levanta. Quando um 

homem deve ter um membro de seu corpo cortado, ele suspira, treme e se torna covarde, mesmo sabendo 

que está sendo feito para remover o que está doente, o que está morto e ameaça o que ainda pode viver. 

Também as rosas, quando são podadas, derramam seu sangue como lágrimas de dor; mas depois elas se 

cobrem com as mais belas flores. Meu Amor poda de uma forma infinitamente mais elevada o mal no 

coração de Meus filhos, às vezes sacrificando-se a Mim mesmo. Quando os homens me crucificaram, eu 

cobri meus algozes com Minha bondade e Meu perdão e lhes dei vida. Com minhas palavras e em meu 

silêncio as enchi de luz, as defendi e as salvei. Assim, eu restrinjo o mal, eu o afugento com Meu amor, e 

eu defendo e salvo o malfeitor. Esses perdões foram, ainda são e serão fontes eternas de salvação. 

6 Hoje, como no passado, eu te levanto quando você cai, eu intervenho quando você se desvia. 

Perceba que você não tem nada a temer de mim. Tenham medo de vocês mesmos! 

7 Sempre mostro aos meus filhos o caminho fácil, bonito e seguro. Eu vos poupo das longas, difíceis 

e dolorosas viagens de pé que vocês criam para vocês mesmos através de suas obras. Se você se desviar ou 

for preguiçoso e atrasar sua chegada no caminho da luz, é apenas porque você é teimoso. 

8 Dou-lhes novas revelações para que também vocês possam alcançar novas transformações. Nada 

nem ninguém será capaz de impedir que minhas palavras de ensino cheguem às almas sob a forma de 

escritos. Minha Palavra destruirá tudo o que é falso que se acumulou na vida humana. 

9 Não estou começando uma pequena briga, mas uma grande guerra de visões de mundo na qual a 

inspiração brilhará. Eu lhe darei a palavra certa para que você possa interpretar meu ensino corretamente. 

10 Venha até o Mestre e aprenda com Ele, para que você possa remover as más interpretações que lhe 

foram ensinadas sobre as escrituras dos tempos passados. Essas interpretações errôneas, que eram como 

espelhos cegos, não lhe permitiram ver a verdade. 

11 Você foi informado sobre o Anticristo, que se refere a uma revelação do meu discípulo João. 

Erradamente, você aplicou esta personalidade a muitos de seus semelhantes, tanto do passado como do 

presente. Hoje lhes digo que aquele Anticristo, como a humanidade o percebeu, não existe nem existirá. 

Anticristo é todo aquele que não ama, porque Cristo é o amor do Criador. Perceba, portanto, que seu 

mundo está cheio de anticristos que estão cegos pelo materialismo. 

12 Eu lhe digo que é melhor para você estar cheio de incertezas e negações do que cheio de falsas 

crenças ou mentiras que você pensa que são verdades. Uma negação honesta que brota da dúvida ou da 

ignorância lhe faz menos mal do que a falsa certeza de uma inverdade. A dúvida sincera de que a fome de 

compreensão é melhor do que a firme crença em algum mito. A incerteza desesperada, clamando em voz 

alta por luz, é melhor do que a certeza fanática ou idólatra. Hoje, os incrédulos, os desapontados e os 

amargurados predominam em todos os lugares. São rebeldes que muitas vezes vêem mais claramente que 
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os outros, que não percebem a postura ritualista como tal, nem são convencidos pelas garantias que 

ouviram daqueles que guiam espiritualmente o povo. Pois todas essas teorias complicadas não satisfazem 

seus corações sedentos por água pura, o que apazigua seu medo. Aqueles que você considera rebeldes 

freqüentemente mostram mais luz em suas perguntas do que aqueles que as respondem porque se 

consideram aprendidos ou importantes. Eles sentem, vêem, sentem, ouvem e compreendem com maior 

clareza do que muitos que se dizem mestres nos ensinamentos divinos. 

13 Você também discute o temido e terrível fim do mundo, que você acha que é iminente toda vez 

que a guerra irrompe. A isto também lhes digo hoje que esse fim que vocês esperam não virá. Minhas 

palavras da Segunda Era referem-se ao mundo materializado e científico que não Me honra, nem Me ama, 

nem Me reconhece. 

14 Vocês acreditaram literalmente na vinda de pessoas que se chamarão "Cristo" e finalmente 

acreditaram e compreenderam que estes serão falsos Cristos. 

15 Vocês querem pegar os símbolos de forma errada e ocupar-se deles de tal forma que caem em erro 

e, no final, não sabem o que pensar. Não pense tanto, purifique sua alma e seu coração e venha a Mim. Eu 

lhe darei a luz e lhe revelarei o que você precisa saber, tanto para seu aperfeiçoamento material como para 

sua ascensão espiritual. 

16 Quem são os falsos Cristos? Todos aqueles que trombeta superioridade e virtude e afirmam ser 

propagadores do bem, embora estejam fazendo exatamente o contrário. 

17 Você ainda fala da terrível justiça de Deus, da ira de Jeová, do "olho por olho e dente por dente" do 

Dia do Julgamento, quando eu serei o Juiz vingador. Mas quantos dias de julgamento você já viveu 

durante sua existência? Nesses momentos tristes para sua alma, eu não fui seu juiz, mas seu defensor. Não 

pode existir raiva em meu espírito. Como então eu poderia revelá-lo? Em Mim só há harmonia. Quem 

toma um olho por um olho e um dente por um dente é você. Minha justiça é amorosa e são vocês mesmos 

que pedem a oportunidade de se purificarem. Pois eu não o castigo. 

18 Vocês que estão se desviando, logo os receberei e lhes darei Minha força e Minha luz quando me 

chamarem. Não importa que você tenha a marca de grandes pecadores em seu corpo e em sua alma. Farei 

com que você abençoe aqueles que o ofenderam e que abençoe a Deus por ter pensado que este milagre 

era possível em você. Então, você começará a sentir o amor de Cristo em seu coração. 

Alguns pensam quando ouvem estas palavras: Como é possível que grandes pecadores possam receber 

essa graça, assim como os justos, que a possuem por mérito? O povo, 

Gente, você não vê mais do que seus olhos! Sempre lhe dei meus benefícios por graça, mesmo antes que 

você os merecesse! 

19 Respondo tanto a um pensamento puro quanto ao triste lamento daquele que se aproxima de Mim 

manchado sempre que até mesmo uma centelha de humildade ou perspicácia lhe escapa por causa de sua 

falta de amor por seus semelhantes. 

20 Eu sou o defensor dos fracos que derramam lágrimas em sua grande incapacidade e ignorância. Eu 

sou a esperança divina que chama e conforta o chorão, eu sou o amoroso Jesus que acaricia suavemente 

aquele que geme em sua dor e reparação. 

21 Eu sou seu Salvador, seu Redentor. Eu sou a verdade acessível ao homem. 

22 Agora seguem outro dos Meus ensinamentos, discípulos: Em verdade vos digo, quando se sentem 

fortes, grandes ou superiores, afastam-se de Mim porque seu orgulho estrangula o sentimento de 

humildade. Mas quando você se sente pequeno, quando você percebe que é como átomos no meio da 

Minha criação, então você se aproxima de Mim; pois por causa de sua humildade você Me admira, Me 

ama e Me sente perto de você. Então você pensa em tudo o que é grande e inescrutável que Deus tem 

dentro de Si mesmo e que você gostaria de conhecer e experimentar. Parece que você ouve o eco de 

sussurros divinos em sua alma. 

23 Eu sou o Mestre de sua alma e seu Salvador. Seu corpo é uma das muitas ferramentas que lhe 

foram dadas. Mas a maioria tende a me esquecer quando encarnam e se desviam, influenciados pela vida 

que os cerca na terra. Isto acontece quando ainda falta a verdadeira grandeza e elevação da alma. 

Outros, que não esquecem que eu sou seu Senhor e seu Pai, se mostram insaciáveis em pedir, mas 

mesquinhos quando se trata de dar. Falta-lhes a generosidade de alma para serem capazes de amar. Eles 

pensam que entendem como pedir, mas não sabem como dar. Eles não fazem nenhum esforço para 
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aprender a pedir, e muito menos para aprender a dar. A única coisa que eles devem me pedir é que eu 

cumpra minha vontade sobre eles. Pois você já reconheceu que Minha vontade é justa, perfeita e amorosa. 

24 Eu lhe digo: "Peça e lhe será dado". 

25 Você acha que esta frase ou este pedido não tem sentido? Em verdade vos digo, quem quer que me 

dirija a mim e sinta que encontrou uma fonte de milagres. - Quanto a dar, dê tudo o que o amor lhe 

aconselha a dar. 

26 Você está tentando silenciar as mais puras sensações da alma no mundo através de prazeres 

apropriados. Mas como o Espírito Divino está escondido em seu ser, todos vocês terão que se submeter a 

Ele, alguns mais cedo, outros mais tarde. 

27 As pessoas não serão capazes de lutar contra Deus para sempre, o único que pode elevá-lo de seu 

estado de seres imperfeitos para as alturas da perfeição. 

28 Mostrarei a vocês o verdadeiro sentido da vida com meus ensinamentos e lhes ensinarei a 

interpretar corretamente não apenas minha palavra deste tempo, mas também a do tempo passado. Pois 

através de suas interpretações erradas, você criou atos cultuais fanáticos com referência às minhas 

palavras. Portanto, seu materialismo não lhe permite compreender quando lhe digo: "O céu e a terra 

passarão, mas minha palavra não passará". 

Você pensa: é possível que o céu passe como a terra? Isto mostra sua falta de compreensão mais 

profunda. Eu queria lhe dizer que o céu que você vê e a terra que você habita passariam à medida que o 

tempo passa segundo a segundo. 

segundo deixa sua marca neles, mas que a essência e substância de minha Palavra não passaria porque - 

sendo divina - ela é eterna, e o divino é imutável. 

Sua terra e seu céu, entretanto, mudam e passam imperceptivelmente para as pessoas, enquanto meu 

amor permanece imutável. Meu amor não passa, pois todo o universo está cheio dele. 

29 Jesus veio para ensinar-lhe o amor, não para satisfazer sua curiosidade vã. mas como poucos 

sabem amar em seu nome. Sempre que você faz algo bom, você diz: "Eu sou nobre, sou generoso, sou 

caridoso; portanto, faço isto". Eu lhes digo: Se você fizesse essas obras em nome de seu Senhor, você seria 

humilde, porque a bondade é de Deus e eu a outorgei à sua alma. Portanto, se você atribui suas boas obras 

ao seu coração humano, você nega sua alma e Aquele que a dotou dessas virtudes. Por outro lado, se você 

faz algo mau, você lava as mãos como Pilatos, e culpa o Pai, dizendo: "Era a vontade de Deus, estava 

escrito; Deus o quis, é o destino". 

30 Você diz que nada acontece sem a vontade de Deus para absolvê-lo de suas faltas. Mas, na 

verdade, eu lhe digo, você está enganado, pois suas falhas, sua miséria, acontecem sem a vontade de Deus. 

Perceba que o Todo-Poderoso nunca o obriga pela força, pelo Seu poder. Isto é o que você faz com seus 

irmãos e irmãs mais fracos. Em verdade vos digo, o mal, a desonestidade, a falta de harmonia são vossos; 

amor, paciência, paz de espírito vêm de Deus. Sempre que você ama, é o Criador de sua alma que o 

inspira. Por outro lado, quando você odeia, é você, é sua fraqueza que o impulsiona e o arruína.  

31 Sempre que algo ruim acontece em sua vida, você pode ter certeza de que isso é obra sua. Mas 

então você se pergunta: Por que Deus permite isso? Ele não sofre através de nossos pecados? Será que Ele 

não chora quando nos vê chorando? Quanto lhe custaria poupá-lo a estas quedas? Eu lhe digo: enquanto 

você não amar, Deus será para você algo que você não pode compreender, porque a magnanimidade de 

seu Criador está além de sua compreensão. 

32 Tornar-se forte, grande, sábio, aprender a amar. Quando você ama, não terá mais o desejo infantil 

de sondar Deus, pois então você O verá e o sentirá, e isto será suficiente para você. 

33 Meu amor responde a essas perguntas que vocês às vezes se fazem em seus sofrimentos. Eu só lhe 

permito conhecer o sabor da fruta que você cultivou para que possa sentir algo do que você fez os outros 

sentirem. Mas eu também lhe digo isto, que quando você faz seu copo de sofrimento transbordar, e eu 

poderia poupar-lhe a dor, eu ainda permito que estes e até mesmo a morte estejam em você. Pois a alma 

está acima de todas estas insignificantes percepções sensoriais que a testam por meio do corpo. 

34 Jesus veio ao povo para lhe ensinar como uma alma exaltada suporta golpes, insultos e espinhos, 

para que quando for "crucificado" tenha a coragem de enfrentar o verdugo ou o caluniador, de amá-lo e de 

abençoá-lo. 

35 É assim que você deve deixar o mundo e o corpo para trás. 
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36 Mas hoje, nesta manhã de graça, quando Minha Palavra retorna a vocês por meio da mente 

humana, eu lhes dou as boas-vindas. 

37 Humanidade, você se prepara para comemorar o nascimento de Jesus. 

38 Festa de Natal, alegria e lembrança. 

39 Para os ricos e poderosos, significa satisfação e prazeres mundanos. Para aqueles que seguem a 

Cristo, que não tinha cama nem casa na noite em que nasceu, é uma festa de privação, mas de alegria 

espiritual. 

40 A humanidade cristã, você que faz seus preparativos para adornar seus altares e hospedar suas 

festas, na verdade eu lhe digo, seu coração está vazio. você não considerou que aqueles altares que você 

ergue e aquelas imagens com as quais você me representa são apenas um deleite para seus olhos e uma 

réplica do Divino muito longe da realidade? Sempre habitei no templo da verdadeira humildade. Da 

mesma forma, eu o ensinei a cumprir sua tarefa com todo amor e abnegação. 

41 Hoje eu vejo que este ensinamento foi roubado de seu poder, que seu significado foi esquecido por 

este cristianismo. Mesmo para aqueles que trazem dificuldades para suas famílias, chamam-se cristãos. 

Aqueles que demonstram esplendor e poder e aqueles que fomentam guerras também se autodenominam 

cristãos. Mas nem todos seguirão esse exemplo e dessa forma, pois muitos despertarão para a 

compreensão de que a grandeza da alma está baseada na natureza do coração, que é o lar dos sentimentos 

puros que Deus inspira no homem. 

42 Já se passaram cerca de 2000 anos desde minha vinda ao mundo como ser humano. Só lembro 

disso para que você possa perceber o quanto está longe de cumprir minhas instruções. Meu exemplo como 

ser humano perfeito começou desde o momento do meu nascimento, continuou durante toda minha 

infância e adolescência, até terminar no último suspiro na cruz da tortura. Esta história, escrita com meu 

sangue, é o livro da vida e o início da redenção humana. 

43 Vivi entre os homens para fazê-los compreender que o amor do Pai por eles era tão grande que 

finalmente me limitei a viver com eles como um ser humano, longe de todas as idéias de divindade que os 

líderes do povo tinham que seguiam a Lei que Moisés lhes havia deixado. Como eles poderiam ter 

concebido o Filho de Deus em sua pobreza enquanto viviam na riqueza? Como eles poderiam ter se 

curvado diante de Jesus, o filho do carpinteiro, enquanto se sentiam privilegiados? 

Meu ensinamento de amor e humildade não foi compreendido por eles. Meu berço era tão pobre que 

nenhum deles se aproximou, nem mesmo para me acariciar ou para olhar com amor para Mim. Mas a 

Natureza estava bastante animada com Minha presença como ser humano e estendeu seus braços para Mim 

em seus vários reinos para Me receber, enquanto a luz do Eterno, simbolizada numa estrela, anunciava a 

vinda do Messias ao mundo. 

44 Agora, neste tempo em que eu não precisava nascer como criatura humana, nem me tornar um ser 

humano e depois ser perseguido, a luz do Meu Espírito brilhando sobre vocês será mantida pela 

humanidade, que será capaz de reconhecer onde a Minha Palavra está fluindo atualmente. 

45 Hoje venho como luz, como essência, para encher de paz o povo de boa vontade que soube 

comemorar este dia com espiritualidade e alegria e que me ofereceu seu coração como presente. 

46 Sofrimento e miséria é o que você oferece a seu Senhor, lembrando que seu Mestre também veio 

ao mundo para sofrer. 

47 Recebo esta oferta e acendo uma chama inextinguível em seus corações. Como eu me ofereci 

como sacrifício para mostrar-lhe o caminho para sua salvação - não esqueça que estou sempre pronto a 

estender minha mão misericordiosa para salvá-lo. 

48 Sua infância espiritual terminou e agora você deve compreender seu desenvolvimento. 

49 Eu lhe dei minha substituição porque lhe disse: "Quem cumprir sua tarefa como discípulo será 

como seu Mestre". Semear o amor, colocar a paz nos corações, fazer milagres. Ressuscitar para a vida da 

graça, ressuscitar os "mortos" para a verdade. 

50 Espiritualistas, sejam os intérpretes e mensageiros de Minha Palavra. Neste dia, acaricio todos os 

homens que, de acordo com as instruções recebidas, comemoram a minha vinda. 

51 No arrebatamento do portador da voz, meu raio divino, minha inspiração descerá sobre você para 

que você possa entender minha palavra. Quero ver vocês unidos em um único desejo: a paz entre a 

humanidade. 
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52 Bem-aventurado aquele que vem em meu desejo, pois ele terá a luz do Meu Divino Espírito. 

Aquele que Me procura, o faz porque sentiu dentro de si que o tempo de sua evolução ascendente chegou. 

53 A mente humana procura quebrar as cadeias de escravidão que a mantiveram presa. Eu lhes disse 

que agora é o momento para a mente e a alma buscarem sua liberdade. Pois antes deles espalha um campo 

infinitamente amplo no qual eles podem vir a conhecer e alcançar mais do que aquilo que seu coração lhes 

indicou. Desta forma, o ser humano se aperfeiçoará e alcançará mais sabedoria. Então a verdade será 

contida em todo pensamento humano. 

54 Hoje falo a vocês através de muitos porta-vozes, e através deles deixo um livro para sua alma, 

assim como na Segunda Era deixei a esta humanidade um legado de sabedoria e amor. Pois os 

fundamentos do Meu ensinamento consistem no amor, esse poder universal e supremo que visa unir todos 

os seres em uma única família. 

55 Você deve possuir esta qualidade divina, pois onde não há amor não pode haver misericórdia. No 

entanto, eu o enchi de amor para que sempre que uma oportunidade se apresenta para exercer misericórdia, 

você o faça, sabendo muito bem que não está sujeito e fixado sobre uma determinada forma. 

Para que você possa desenvolver as habilidades necessárias para isto, eu lhe dei uma parte de Mim 

mesmo que vive dentro de você. É a sua alma, iluminada pelo Espírito, que o faz compreender que veio de 

Mim. 

56 Portanto, você pode compreender que o poder divino pode se manifestar em tudo o que é vida, pois 

a vida é tudo o que o cerca. Eu lhe instruí para não limitar seu Deus a uma única forma. Posso tomar todas 

as formas ou não ter nenhuma, porque eu sou o Criador. 

57 Quando sua inteligência o leva ao princípio da vida e você descobre como as criaturas surgem e se 

transformam, você ficará maravilhado quando compreender a explicação de muitos de meus ensinamentos. 

Lá você descobrirá que Deus se revela em tudo, desde seres imperceptíveis ao seu olhar até os maiores 

mundos e estrelas. 

58 Desta forma você entenderá que o homem não é um criador de vida e de forças naturais, que ele só 

usa e transforma o que já foi criado. Para isso coloquei o homem na criação, e para que ele possa 

desdobrar todos os dons e habilidades com os quais o dotei. 

59 A criação é o próprio Deus, e chegará o tempo em que as pessoas que não se dão conta da relação 

que existe entre o Criador e o homem entenderão que o homem tira tudo o que ele faz do poder divino. 

60 O homem tem um desenvolvimento, já que tudo o que forma a criação. Ele era imaturo no início. 

Sua inteligência correspondia à vida primitiva que ele levava. Mas Deus cuidou para que ele se 

desenvolvesse de si mesmo, que reconhecesse o que é bom e o que é mau, para que descobrisse em si 

mesmo seu lado espiritual e seu lado físico, porque no início sua alma não poderia. 

Assim o homem se desenvolveu gradualmente, no conhecimento de onde vinha e para onde ia, no 

conhecimento de suas faculdades que tinham que guiá-lo à perfeição. Assim ele chegou a este momento 

em que lhe revelei que uma vida terrena não é suficiente para a perfeição da alma. 

61 Você pode ter uma prova clara disso quando descobrir que a experiência do homem de hoje é 

maior do que a dos homens de épocas passadas. Pois a alma traz consigo a luz conquistada nos modos de 

vida anteriores. 

Mas você chamou desta vez o século da luz por causa do progresso da ciência humana, porque a luz 

divina brilhou em cada mente. 

62 Sou eu, o Pai, que falo com você. Para aquele que duvida, faço minha palavra clara e precisa. Ela 

se revela de acordo com a capacidade do portador da voz. Seu cérebro recebe a transmissão de Minha 

sabedoria e a expressa de acordo com sua capacidade. Mas o significado é o mesmo para todos os 

transmissores. 

63 Eu os recebo a todos e os abençôo. 

64 Aqui está o Juiz perfeito entre vocês, batendo às portas de sua sensibilidade para fazê-lo 

compreender a pouca importância que seus pensamentos, palavras e obras podem ter para sua onipotência, 

justiça e verdade. Sua alma foi capaz de evoluir de tal forma que seu espírito não só julga as transgressões 

de sua existência atual, mas também lhe revela um antigo endividamento à minha justiça divina. 

65 Uma vez que seus sentimentos tenham alcançado maior espiritualidade, a memória de seu passado 

e intuição será mais clara dentro de você. Agora você tem apenas uma vaga idéia de tudo isso. Mas, no 
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entanto, ajuda você a carregar sua cruz com rendição e confiança - na certeza de que, desta forma, sua 

alma será purificada e salva. 

66 Aqueles que costumavam zombar de Jesus quando O viam arfar com a cruz sobre os ombros são 

aqueles que hoje, de bom grado, pegaram sua cruz para subir a colina. Aqueles que então gritavam: 

"Crucifica-o" agora se dedicaram a Me servir e Me amar. 

67 Aqueles gritos me furou o coração, aqueles ódios e blasfêmias me machucaram. Mas eu não lhes 

dei a morte, perdoei-lhes e lhes dei nova vida porque não sabiam o que estavam fazendo. 

68 Espiritualmente ainda estou pregado na cruz, embora você tenha separado meu corpo da madeira 

da cruz. Sangue e água ainda correm do meu lado e todas as feridas são frescas, porque vocês ainda não se 

amam, porque ainda há inimizades e guerras. 

69 Em verdade, eu os abençôo: Preparai-vos para ouvir claramente a voz da consciência e para que os 

olhos de vosso espírito possam discernir a verdade de tudo o que eu vos disse. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 249  
1 Amados, aqui está "A Palavra" entre vocês, a mesma que lhes falava na Segunda Era, que hoje se 

manifesta espiritualmente através da mente do homem. 

2 Em verdade vos digo que a existência de Jesus entre os homens não foi fácil. Desde minha 

infância, o cálice de amargura veio aos meus lábios. Mas foi isto que vim fazer: sofrer do começo ao fim, 

mostrar-vos o caminho da salvação e ensinar-vos que se eu, o Senhor da vida, da paz e da bem-

aventurança, renunciei à minha glória para sofrer através de vós na terra, o que há para vós? O que você 

pode esperar das alegrias, prazeres e sucessos em seu mundo terreno? 

3 O mundo cristão ainda comemora o dia em que Jesus veio ao mundo. Mas mesmo nos dias de 

lembrança, o rugido da guerra é ouvido e as pessoas se matam umas às outras. As mulheres ficam 

indefesas e as crianças ficam órfãs. Enquanto isso, Maria, a Mãe, espalha seu manto de amor pelo mundo. 

Ela é o calor do coração, o ventre eterno, o lar. A mais perfeita Mãe de Jesus como ser humano também 

ensinou sua lição divina, que começou na manjedoura do estábulo e terminou na cruz do Gólgota. 

4 A paz esteja com pessoas de boa vontade que amam, abençoam e rezam pela humanidade. 

5 Minhas criaturas, vocês que Me buscam sem me pedir nada e só esperam o que Minha Vontade 

lhes concede: quando vocês sentem Meu amor e Meus benefícios, vocês os recebem com profundo amor, 

confiam a Mim seus pensamentos e me dizem que desejam se aperfeiçoar. 

6 Vocês são como pássaros procurando um ninho para encontrar abrigo. Vocês se aproximaram no 

desejo de calor, e minha palavra os alimentou e satisfez seu coração. 

7 Neste dia, você apresenta seus trabalhos diante de Mim. Você deixa lágrimas e sofrimento para 

trás e tem esperança de que o Ano Novo traga a tão almejada paz à humanidade. 

8 Você Me agradece por Me ter encontrado após sofrer a falta de compreensão e decepções, e 

quando você se sente amado por Mim, você canta uma canção de agradecimento. 

9 Agora você está descobrindo o tesouro, a herança que procurava, e quando entrou em sua alma, 

você ficou maravilhado quando descobriu seus dons, quando viu habilidades que estavam escondidas e 

esquecidas. 

10 Você encontrou em Mim o amor que procurava, o verdadeiro Mestre, o amigo fiel. Todas as 

cordas nobres de sua alma despertaram, e você sente o desejo de dizer à humanidade que Meu Espírito 

vibra acima de todo ser, que Minha luz se tornou a Palavra a ser ouvida por todos, e que o instrumento que 

escolhi é o ser humano que, através de Minha vontade, se tornou um porta-voz de Meu ensinamento. 

Se a Boa Nova chegar ao povo através de sua mediação e você for ouvido, você se regozijará. Se eles 

não lhe derem ouvidos, não se preocupe, pois eu me darei a conhecer de muitas maneiras a fim de vencer a 

indisciplina humana. 

11 Na Segunda Era eu disse aos meus discípulos: "Voltarei e falarei à alma do homem quando ele 

tiver conhecido o pecado em seu apogeu". Mas eu lhes indiquei a maneira como eu viria novamente, 

espiritualmente, e aqui estou eu em cumprimento da minha promessa. 

Aqueles discípulos me perguntaram: "Como vamos reconhecê-lo?". E eu lhes dei os sinais da Minha 

vinda. Mas agora você vê que embora esses apóstolos não estejam na Terra, você reconheceu a voz de seu 

Pai naqueles que eu escolhi neste tempo para transmitir-lhe meu ensinamento. 

12 Quando cheguei ao Gólgota e esvaziei Meu cálice de sofrimento, muitos dos que me ouvem falar 

hoje através da mediação de um ser humano estavam presentes. Eles não entenderam quem Ele era que 

lhes falava, e este é você que desconsiderou Minha instrução e me disse hoje: "Mestre, nós Te amamos, 

queremos Te seguir". Se não o reconhecemos em outro tempo - agora vemos nosso erro e pedimos seu 

perdão. Vamos seguir seus passos diretamente". 

13 Mas eu vos digo: Ó discípulos, que abristes vossos corações e permitis que minha Palavra germine 

como uma semente fértil, cresça e dê frutos - deixai que este ensinamento deixe em vós todos os seus 

benefícios, e que estes sejam para o bem de vossos semelhantes. 

14 Aproxima-se o momento em que o espírito humano buscará a verdade. Então minha semente será 

semeada em toda a superfície da terra e os apóstolos aparecerão em todos os lugares. 
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15 Preparem-se hoje, sejam pacientes na luta. Todos os seus sofrimentos serão recompensados. Sinta 

Minha carícia e Meu perdão que aliviarão seus sofrimentos. É assim que vocês se purificam para chegar a 

Mim puro. - Quando falo com você desta maneira, você sente a paz e seu coração fica quieto. 

16 Deixe suas tribulações para trás, não me procure no caminho da dor. Vinde a mim que sou amor. 

17 Quero vê-lo forte, quero vê-lo carregando sua cruz com paciência e distribuindo presentes em seu 

caminho. Preste atenção em cada uma de suas obras para que você possa ser sempre digno da paz que lhe 

ofereço. 

18 Vocês multidões de homens, meus filhos, vocês que vêm aqui em desejo de luz: Vocês esperam 

minhas palavras, meus pensamentos, para que vocês possam esquecer seus sofrimentos. 

19 Vocês se reuniram aqui e encontraram minha luz no significado do meu ensinamento. Quando 

falaram uns com os outros, compreenderam que foi uma e a mesma razão que os levou a Me buscar nesta 

palavra, e que esta razão era a sede de verdade, a sede de amor. 

20 Muito pouco é o que eu tinha para lhes dar, pessoal, porque vocês já carregam dentro de sua alma 

tudo o que me pediram. Eu só tinha que instruí-lo a olhar para o eterno de seu ser, para que lá você possa 

descobrir sua herança e suas riquezas. 

21 Só minha luz abre os olhos da alma para a verdade, só isto ilumina o caminho sem fim para a 

verdadeira sabedoria, o caminho para sua salvação. 

22 Quanto mais você procurar ao longo deste caminho, mais você encontrará, mais você aprofundará, 

maiores tesouros você encontrará - tesouros que estavam escondidos, mas que estão presentes em sua alma 

e na vida que lhe pertence. 

23 Quantas riquezas você esqueceu e quantas maravilhas você descobrirá ao longo do caminho! 

24 Vocês ainda têm muito a aprender para se tornarem receptivos às minhas inspirações e às minhas 

chamadas. Quantas vezes você percebe as vibrações do espiritual sem ser capaz de entender quem o está 

chamando! Essa "linguagem" é tão confusa para você que não consegue entendê-la e acaba atribuindo as 

manifestações espirituais a alucinações ou causas materiais. 

25 Difíceis são seus corações e suas mentes tolas que não permitem que a alma receba a influência de 

seu verdadeiro lar. Tal não era o povo de Deus no passado: a espiritualização era cultivada por aquelas 

pessoas de coração simples e alma erguida que se esforçavam para cumprir a Lei Divina e obedecer às leis 

da terra. 

26 Quero ser sentido e amado novamente como naqueles tempos, mas de uma forma mais espiritual. 

27 Isto foi anunciado através de profetas, através de minha Palavra e através de um de meus 

apóstolos. Se você fosse realmente capaz de unir todas essas revelações em uma só, você ficaria surpreso 

com a clareza com que elas falam deste tempo que você está vivendo e das manifestações que você está 

testemunhando. 

28 Minha proclamação através do intelecto humano será breve. Pois se fosse prolongado, vocês 

parariam, vocês só se ajustariam para desfrutar da minha palavra, e finalmente se acostumariam à minha 

presença. Portanto, minha manifestação nesta forma logo terminará, e então vocês se verão obrigados a 

estudar o que ouviram, a aperfeiçoar sua oração para sentir minha presença, e a se preparar melhor para se 

tornarem dignos de meus milagres. 

29 Eu quero que você evite dois erros: ficar preso ao hábito de seus atos de adoração e querer 

progredir muito rapidamente. Vá passo a passo em direção ao objetivo que lhe apresentei. Desta forma, 

você subirá gradualmente, limpará as manchas de sua alma e pagará as dívidas. Você estará cada vez mais 

perto da vida eterna, que está destinada a ser o lar de todas as almas quando elas tiverem atingido o estado 

de perfeição. 

30 Quando Me ouvem, ó meus filhinhos, alguns rezam e Me pedem perdão, outros choram. Vejo 

lágrimas de amor, de arrependimento, de medo - eu as recebo todas. Perceba quantas maneiras você é 

ouvido por seu Mestre, que sabe como interpretar todos os "idiomas". 

31 Quando você me ouve, não quer que esta hora passe. "Quanta paz, quanta tranqüilidade, quanta 

felicidade infinita", diz-me sua alma. Mas eu lhe respondo: Você terá esta paz, esta felicidade, esta 

felicidade de sentir, amar, conhecer e ser capaz na vida espiritual - não por uma hora, mas por toda a 

eternidade. 
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32 Eu o esperarei naquela Terra Prometida, e Minha luz o acompanhará em seu caminho até que você 

me alcance. Pois eu sou a luz que brilha para iluminar seu caminho. 

33 Em Minha Palavra eu fiz profecias a vocês que vocês viram se realizarem, para que aqueles que 

ouvem seu testemunho possam compartilhar de sua fé. Quanta alegria haverá para aqueles que até agora 

viveram sem fé e de repente abrem seus olhos, descobrindo sobre si mesmos a vida eterna e dentro de si 

mesmos a semelhança da própria Divindade! Nesse momento, a existência mudará para esses seres; pois 

eles não mais pertencerão àqueles que pedem, mas àqueles que dão graças. Para aqueles que o pedem, 

porque não percebem que têm o suficiente, e aqueles que dão graças, porque estão convencidos de que têm 

mais do que merecem. 

34 Quando vocês contemplam as maravilhas da natureza e percebem que foram objeto de amor e 

misericórdia Divina, a gratidão não brotou de seus corações? Que prova maior de gratidão você pode me 

dar naquele momento do que sua admiração, sua humildade e sua confissão de Minha grandeza? Então, 

não foi a dor, nem as dificuldades, nem o egoísmo que inflamaram seu coração para Mim. 

35 Sempre que você sussurrar uma oração de ação de graças, acompanhe-a com trabalhos que 

confirmem esse sentimento. 

36 Devo remover de vocês todo erro, pois o período de tempo em que falo com vocês nesta forma já é 

muito curto, e quando o ano 1950 terminar, vocês terão uma maior compreensão do meu trabalho, pois 

terão estudado meu ensino mais profundamente com a ajuda dos sábios conselhos do meu mundo 

espiritual. Os porta-vozes a quem foi confiada a tarefa de transmitir a mensagem divina se prepararão com 

maior conhecimento de sua responsabilidade. 

37 Até o momento em que eu retirar Minha Palavra, deve haver entre vocês uma purificação dos atos 

de adoração e costumes. Então, aquele que quiser Me seguir, a bandeira da verdade me colocará e Me 

seguirá, e aquele que, por egoísmo e em busca de vantagens pessoais, persistir em adulterar o que é puro, 

será obrigado a sofrer as conseqüências de sua desobediência e falta de vigilância. 

38 Não serei eu quem castigará a criança: ele mesmo sentirá sua sentença. Toda erva daninha será 

puxada pela raiz. 

39 Libertei este povo espiritualista, iluminei seus "campos" e removi as barreiras e obstáculos para 

eles. Mas por tantos benefícios, ela também tem uma grande responsabilidade. 

Observe, para que você possa ouvir claramente a voz de sua consciência, que lhe indicará o que você deve 

fazer e o exortará sempre a estar vigilante. 

40 Durante este ano, que lhe serviu de preparação, porque você fez um esforço para quebrar as 

correntes que o prendiam a um fanatismo que impedia seu desdobramento espiritual, você teve a firme 

vontade de se livrar de muitos preconceitos. Desde aquele tempo você se sente mais livre e mais próximo 

da verdade. Agora você se sentirá mais forte para a luta. 

41 Quantos eventos vão acontecer! Quantos pequenos mundos criados pelo homem serão destruídos! 

Em verdade vos digo que toda falsa grandeza e todo trabalho egoísta não chegarão a nada. 

42 São poucos entre vocês que entenderam meu ensinamento. Mas quando chegar o momento de 

minha partida, deixarei meus discípulos com o conhecimento e a força necessária para enfrentar a batalha. 

Pois o Mestre é indulgente com você, pois vejo seu esforço, que, embora pequeno, é no entanto valioso, e 

que aceito. 

Você tem a convicção de que está trabalhando para a alma, que o que você semeia hoje com lágrimas 

dará frutos doces amanhã. Quem, sabendo disso, se atreverá a perder seu tempo? 

43 Em breve você verá meu ensino publicado em diferentes idiomas. Então minha palavra, meu 

ensinamento os colocará em contato com pessoas de terras distantes, e embora vocês nunca se tenham 

visto, vocês se reconhecerão mutuamente. Embora haja terras e mares entre vocês, vocês estarão unidos e 

serão um através do meu Trabalho. 

44 Quando o ano de 1950 chegar ao fim, haverá incerteza e dúvida entre muitos de vocês. Por que 

alguns duvidam de minhas revelações, que gozam de uma inteligência maior do que a daqueles que 

acreditam em minha manifestação? Porque não é o conhecimento humano nem o intelecto que pode julgar 

minha verdade, e quando o homem entende isto, ele é tomado pelo medo contra tudo o que é novo, contra 

tudo o que lhe é desconhecido, a fim de rejeitá-lo inconscientemente. Mas vocês, os fracos, os incultos, 

que não podem alcançar o apogeu daqueles reconhecidos por sua inteligência, são os que acreditam e são 
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capazes de mergulhar nos mistérios do espiritual. Por quê? Porque é o Espírito que revela a Vida Eterna e 

suas maravilhas à mente. 

45 A inteligência humana representa uma força com a qual você agora fará batalha, pois através dela 

o homem criou para si mesmo idéias e concepções do espiritual que não lhe foram reveladas através do 

Espírito. 

46 Para esta luta você será forte - com uma força que também brota do espírito. Sua força nunca será 

baseada em seu corpo, nem no poder do dinheiro, nem em meios terrestres. Somente sua fé na verdade que 

vive em você o tornará vitorioso na luta.  

47 O mundo ficará agitado quando minha Palavra for ouvida nas nações, pois o espírito dos homens, 

preparado para esta revelação, será comovido com alegria e ao mesmo tempo com medo. Então aquele que 

quer saber a verdade se libertará da escravidão de suas idéias materialistas e se refrescará com os 

horizontes cheios de luz que se apresentam ao seu olhar. Mas aquele que persiste em seu escurecimento da 

mente e na luta contra essa luz ainda é livre para fazê-lo. 

48 A mudança do coração para a espiritualidade trará amizade e fraternidade entre as nações. Mas é 

necessário que vocês se preparem, pois o conflito será grande. Quando os homens se levantam uns contra 

os outros em guerras, não é porque seja minha vontade, mas porque eles não entenderam a lei de Deus. 

49 Como o desenvolvimento da alma está sujeito a uma lei justa, o homem é purificado no seu 

caminho. Desta forma, ele se torna justo diante de Deus através de si mesmo. 

50 O tempo presente surpreendeu a humanidade muito longe do caminho certo. Guerra, fome, 

epidemias, tristeza e destruição são vozes que falam da falta de misericórdia, espiritualidade e justiça que 

prevalece no mundo. 

51 Entendam que eu os inspiro à paz. Eu nunca os instiguei à guerra. 

52 Em meio a este caos, eu vos ensinei e vos tirei do turbilhão das paixões para revelar-vos o que vos 

prometi em outros tempos - para dizer-vos que, embora sejam pequenos e humildes, vossa preparação 

espiritual e vossa fé vos transformarão em soldados corajosos e apóstolos abnegados de Minha Obra. 

53 O mundo sentirá Minha Presença em você, lembrará Minha Lei esquecida hoje e conhecerá as 

novas revelações e ensinamentos. A humanidade Me contemplará em toda Minha glória quando receber o 

testemunho de suas obras de amor. 

54 Se sua fé se torna fraca diante de grandes provações, você não será capaz de inspirar fé em seus 

semelhantes, você não será capaz de curar os doentes, nem sacudir o coração do pecador, nem confortar os 

aflitos. Você se sentirá temporariamente privado desse poder de iluminar os caminhos, de abrir portas para 

os necessitados. Você se sentirá indigno de pegar o cego pela mão para guiá-lo, e então seu coração 

chorará amargamente. Somente se você rezar com toda a confiança depositada em Mim, eu o receberei, o 

ouvirei, darei paz à sua alma e acenderei a lâmpada da sua fé com a luz inextinguível do Meu amor. 

55 Eu quis criar de vocês um povo, uma família unida em minha Lei, amando-se uns aos outros, na 

qual não há má vontade, para que vocês possam servir de exemplo a seus semelhantes e ser o fundamento 

de meu santuário. 

56 Não lhe peço nada impossível, só quero que haja veracidade em suas palavras e obras. Se você 

seguir minhas instruções com humildade e compreensão - se você expressar virtude e simplicidade em sua 

vida, não terá que falar nem fazer um esforço para despertar a alma de seus semelhantes. O testemunho de 

sua caridade ativa será então suficiente. 

57 Você não será o único sobre quem recai esta responsabilidade. Haverá novas multidões de pessoas, 

novos "trabalhadores" e novos "soldados" com tanto ou até mais fervor e amor do que você, que 

conseguirão dar um passo adiante no caminho do desenvolvimento. 

58 Assim como ensinei os doze apóstolos da Segunda Era a curar os doentes, a amar o próximo, a 

perdoar os insultos, a libertar os possuídos e a ressuscitar os "mortos" para uma nova vida com palavras e 

obras de amor, também vos ensinei para que sejais verdadeiros apóstolos de Meu ensinamento. 

59 Descanse sua mente, treine sua razão, pois verdadeiramente eu lhe digo, você receberá de Mim de 

acordo com sua preparação, e eu posso lhe dizer: Aqui estou em cumprimento de Minha promessa de que 

eu estaria de novo com você. 

60 Fale comigo na parte mais interna de seu ser, pois ouço sua linguagem espiritual. Você me aponta 

seus infortúnios, mas também vejo que você sofre quando vê o sofrimento que a humanidade está 
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esvaziando como um copo de amargura neste momento porque o mundo me rejeitou, caiu nas garras da 

tentação, e está chicoteando em sua ignorância e angústia. Aproximo-me cheio de humildade para bater às 

portas de cada coração para dar aos homens conforto, paz, pão para suas almas. Mas o homem me 

esqueceu, me atira para longe dele porque não me reconheceu. O homem chora por seu passado porque 

acredita em Mim longe, porque não ouviu esta Palavra que lhe dou no momento. Portanto, lembro-lhes 

mais uma vez da sublime missão que vocês têm que cumprir entre a humanidade. 

61 Eu vos enchi de meu poder para que possais despertar almas, para que possais transmitir minha 

paz, para que possais rezar por aqueles que não sabem rezar, para que, sentindo a dor de vossos 

semelhantes, possais rezar por eles. 

Vocês são as pessoas que eu despertei e que me dotaram para dar os primeiros passos cheios de amor, 

fraternidade e perdão. Sejam verdadeiros discípulos que estudam e seguem as instruções que eu lhes dei. 

Pois eu os deixarei na terra como Meus discípulos. 

62 Pessoas: Entre vocês estão incrédulos que não estão satisfeitos com o significado de Minha 

Palavra, que não sentem a verdadeira fé em Minha manifestação espiritual, que Me buscam no 

materialismo, nos cantos e nas palavras, nos ritos e cerimônias, porque suas almas ainda não cresceram 

fortes na verdade, e por isso se afastam de Mim. 

63 Ensinei-lhe muitas coisas. Eu prometi a você morar no santuário que você prepara para Mim em 

seu coração. Mas aqueles que praticam um culto materializado acreditam que estão Me agradando e 

cumprindo melhor sua missão. Mas eu digo a eles: Eu lhe dei claramente minhas instruções. Por que você 

continua dormindo? 

Eu falei muito com você, mas você aprendeu muito pouco. Quando eu lhes fiz grandes revelações, 

vocês se rebelaram contra elas, dizendo: "Esta maneira de adorar o Pai não nos agrada, nós nos 

manteremos firmes em nossas formas de adoração". Pela forma de adorar o Pai de espírito em espírito, não 

aprendemos". 

Mas eu lhes digo: O tempo passará e você continuará a dormir e não terá o glorioso despertar que eleva 

sua alma. Amanhã você se sentirá órfão por Mim, e embora eu esteja tão perto de você, você não me 

sentirá porque não aprendeu a me sentir. 

64 Lembrai-vos, ó povo amado, que vosso Pai vos falou o tempo todo. Na Segunda Era, o Divino 

Mestre lhe mostrou o caminho para ascender e deixou suas pegadas para que você chegasse à verdadeira 

Pátria. No tempo presente, eu iluminei sua alma, preparei-o através de Minha Palavra e Minha graça para 

que você se disponha a trabalhar como Elijah. Desta forma, você pode se tornar líder dos homens. 

65 Este é o momento em que uni e reuni as doze tribos do povo escolhido de Israel para receber mais 

uma vez a instrução da "Palavra" Divina. Como Mestre, tornei meu ensino audível entre vocês. Eu os 

preparei através de Minha Palavra, orientei vocês. Mas esta forma de comunicação com você logo passará. 

66 "Israel, torne-se o líder da humanidade, dê-lhe este pão de vida eterna, mostre-lhe este trabalho 

espiritual, para que as várias religiões possam espiritualizar-se em meus ensinamentos, e sobre isto 

de maneira que o Reino de Deus chegue a todos os povos". 

67 Eu lhes dou leite e mel porque vocês são as pessoas que têm uma missão difícil a cumprir - uma 

missão que não será uma cruz pesada em seus ombros. Vocês são as pessoas que Me reconheceram mais 

uma vez, e cheias de espiritualização querem partir para mostrar seu estandarte diante da humanidade. 

68 Eu os ensinei a viver em harmonia comigo e a ser humildes e simples em todas as suas ações e 

pensamentos. Eu vos ensinei que enquanto o homem agita suas guerras para matar-se, vocês devem ser os 

soldados de Minha Divindade, carregando as armas de luz em suas mãos para combater o ódio e a 

ignorância do mundo. 

69 Reconheçam, meu povo, como em seu ambiente as pessoas estão lutando em seu medo e dor, e 

vocês são os chamados a trazer-lhes o consolo, encorajamento e amor de meu Espírito Divino. 

70 Veja, quando você tiver cumprido sua missão desta maneira, você sentirá minha paz, e deixará as 

pessoas compartilharem desta paz. Abandonem toda ambição terrena e vistam-se de meu amor, para que 

minha misericórdia se manifeste através de vocês em todo o mundo. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 250  
1 Que alma que me ouve falar da Terra da Promessa não sente o desejo de viver nela? O propósito 

de Minha proclamação entre vocês é ajudar sua alma a alcançar o mundo de luz e paz eterna, de onde a 

glória de seu Criador pode ser percebida. Em todos os momentos, um caminho foi traçado para você, para 

que você pudesse alcançar as portas daquela eternidade, daquela vida que espera sua alma. 

2 Eu o perdoei e aliviei sua carga de expiação para que você possa avançar mais rapidamente, limpar 

sua culpa e sentir-se fortalecido para começar a jornada novamente. Grande é a missão e a luta que você 

tem na Terra, mas ainda maior nestes tempos de guerras e catástrofes, nos quais você deve aprender a 

rezar com tal devoção que sua alma - invisível e inviolável aos outros - seja capaz de parar a propagação 

da guerra e espalhar o manto da paz sobre as nações. 

3 Esta nação em que você vive não é a Nova Jerusalém, pois esta cidade o aguarda no espiritual. Mas 

foi escolhida para minha manifestação neste tempo, e será como uma porta que o levará à cidade branca e 

brilhante que meu apóstolo João viu em seu arrebatamento. 

4 Os estrangeiros entrarão em sua cidade, e você deve considerá-los como irmãos em espírito, sem 

tê-los em baixa estima, pois são de uma raça diferente. 

5 Levantem seus pensamentos por alguns momentos e eu farei com que o barulho da guerra chegue a 

seu coração, as lamentações dos homens, a dor das mães, o choro das crianças, para que vocês possam 

entender sua missão e começar a cumpri-la. Agora é um momento de julgamento no qual você vê o rico 

avarento e as nações poderosas e até viciadas sendo despojadas de seu poder, assim como aquele que, sem 

a permissão de seu proprietário, usurpou coisas estrangeiras para aumentar sua riqueza. Também para ele, 

chegou o dia em que deve ver outras mãos tirarem-lhe o que possuía ilegalmente. 

6 Você, em sua pobreza material, pensa que está isento de Meu julgamento. Mas eu lhe digo que 

você está enganado, porque também você pode se tornar um rico avarento, da riqueza espiritual que eu lhe 

entrego. 

7 Hoje eu pedi que levantassem seus pensamentos para tentar sentir a dor que as nações estão 

sofrendo. Mas eu vi que você ainda não é capaz de sentir a dor de seus semelhantes, mesmo que o ar que 

você respira esteja permeado por essa dor. Será necessário que você também passe por essa prova e 

esvazie esse copo para que você possa compreender a dor que pesa sobre a humanidade? Seu coração 

ainda está endurecido e as águas cristalinas do amor não fluem dele. 

8 Bem-aventurado aquele que se propõe a servir seus semelhantes, porque ele viu as dificuldades 

que os atormentam. Vou deixá-lo descansar sobre meu peito depois que ele tiver terminado seu trabalho. 

Lembre-se: quando a vida sorria para você, você olhava com indiferença para aqueles que sofriam. E 

outros, tendo conhecido a miséria e alcançado uma vida gloriosa - em vez de ajudar aqueles que batem à 

sua porta, persegui-los para fora de sua presença e dizer-lhes: "Sigam seu caminho, sofram e lutem como 

eu sofri e lutei, então vocês também terão o que ganhei com tanto esforço". 

9 Minha Doutrina lhe ensina: Embora tenha obtido a paz que seu coração desfruta à luz de sua alma 

espiritual através de grandes provações e sofrimentos, você deve distribuir essas jóias entre seus 

semelhantes sem procurar saber se elas têm mérito para possuí-las. 

10 Minha palavra teve o mesmo efeito em você como quando trouxe Lazarus à vida. Um sopro de 

morte havia entrado em seus corações e destruído qualquer esperança que vocês tivessem de sobreviver à 

guerra que constantemente ameaçava sua paz. Mas ao mesmo tempo em que a notícia da guerra chegou, 

vocês souberam que a voz do Mestre foi ouvida no seio de uma reunião de corações simples e humildes, e 

sem se perguntarem mais profundamente se isto era verdade, se tal milagre era possível, vocês vieram 

desejando-Me, sabendo que Eu sou a Paz. 

11 Quando você ouviu essa voz, todas as cordas de sua alma se agitaram e exclamou: "É você, meu 

Senhor, que fala"! No entanto, sua fé ainda não se tornou absoluta, pois embora você esteja comigo, você 

ainda teme, como aqueles discípulos que navegaram comigo em um barco. Quando viram as ondas do mar 

inchando, gritaram: "Senhor, Senhor, salvai-nos, estamos perecendo". 

12 Por que você teme, ó povo, embora você esteja sob a proteção da minha misericórdia? Por que 

você desconfia do meu poder? Não permita que seu esforço para me ouvir se torne inútil e infrutífero. 

Considere que muitos vêm de lugares distantes para ouvir Minha Palavra. Outros têm que superar o 
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ceticismo de sua família. Outros ainda se vêem obrigados a abandonar seus trabalhos terrenos e deveres 

mundanos, e este sacrifício não deve ser infrutífero. 

13 Lembre-se: Se você for capaz de colocar toda sua fé em minha Palavra ao invés de dúvidas e 

desconfianças, ela, quando escrita em sua alma com o fogo de seu amor, o iluminará a cada momento e o 

encorajará em cada uma de suas provas. 

14 Muito é o que sua alma teme das correntes da escravidão, porque já conhece o sabor daquele cálice 

de sofrimento. 

15 Vós amais a paz acima de tudo, e esse anseio de vossa alma é o que Me atraiu para vós, ó povo. 

Pois você sabe que a paz está totalmente concentrada em Mim. Seria em vão procurá-lo nas diversas 

instituições humanas, entre os homens de poder, ou entre as teorias mais avançadas da ciência moderna, 

porque a humanidade perdeu este tesouro. Se o homem quer recuperar este presente que jogou fora, ele 

deve buscá-lo irrevogavelmente de Mim, como aconteceu com você. 

16 Clara e compreensível para todos os Meus filhos é a instrução que eu dei a vocês. Pois quero 

prepará-los para serem os mensageiros desta Boa Nova que mostram à humanidade a melhor maneira de 

Me procurar a fim de encontrar a paz. 

17 Aqui se cumpre a palavra que vos dei quando Jesus, na Segunda Era, agradeceu a seu Pai por ter 

escondido sua sabedoria dos sábios e educados, mas por tê-la dado e revelado aos humildes. Sim, meu 

povo, para aqueles a quem vocês chamam de estudiosos se ensoberbecem e querem segurar o povo 

comum, ensinando-lhes apenas o que consideram ser as migalhas do pão que receberam de Mim. Os 

pobres, por outro lado, as "pessoas pequenas", que certamente conhecem as dificuldades que a vida traz e 

também as privações que a acompanham - uma vez que podem chamar algo de seu, então eles sentem que 

é tudo demais para eles, e assim eles o compartilham com os outros. Acrescento agora: se o homem 

ganancioso se torna um homem generoso e o homem arrogante se torna um homem humilde, eles 

imediatamente participarão de tudo o que eu tenho reservado para aquele que sabe viver virtuosamente. 

Pois Meu amor não é parcial, é abrangente, é para todos os Meus filhos. 

18 Tudo isso você deve saber. Pois se alguém deseja tornar-se sábio em meus ensinamentos, não se 

esqueça de que, para conseguir isso, deve primeiro ser humilde como Salomão, a quem eu fiz rei e tão 

sábio que seu nome era famoso e altamente respeitado no mundo daquela época, o que ele espantou com a 

sabedoria de seus conselhos e de seus julgamentos. Mas todo seu poder, conhecimento e glória foram 

destruídos sob o poder de Minha justiça quando ele violou Meus mandamentos. 

19 Povo, lute e trabalhe pela paz, assim como Israel tomou a Terra Prometida depois de tantas 

dificuldades e conflitos que teve que viver e superar. Sei que sua alma me entende bem quando lhe falo de 

Israel, pois você carrega essa semente em seu ser e que a história está escrita em seu espírito. 

20 Há sua experiência, desenvolvimento e conhecimento, há o livro aberto em sua alma, mostrando-

lhe a lei e poupando-o de cair em erro. Fiz com que sua alma reencarnasse neste tempo, longe dos velhos 

bens terrenos que o teriam tornado materialista, como aconteceu com outras raças e povos, para que sua 

única paixão fosse fazer uma brecha espiritual para a humanidade, mostrá-la onde dar seus passos e levá-la 

à paz de meu Reino de justiça e amor. 

21 Hoje você vem em desejo de misericórdia, e quem pode dizer que ele não a recebeu? Os enfermos 

se recuperaram, os cansados vagabundos encontraram a paz, aqueles que têm fome e sede de 

espiritualização saciaram sua fome e sede. Mas ainda entre aqueles que me seguem há alguns que não 

despertaram, que duvidam e exigem provas para poderem acreditar. A eles eu concedo o que eles 

precisam, de acordo com a minha vontade. Mas não são os bens terrenos que eu lhes dou. Tenho para 

Meus filhos os bens da alma, e deles darei sem reservas àquele que Me pede por eles com suas obras de 

misericórdia e amor por seus semelhantes. 

22 Busco a alma espiritual, que faz parte do Meu Ser, para instruí-la e guiá-la, quero elevá-la e fazê-la 

vir até Mim, mas nem todos Me reconhecem, nem sabem como Me receber. O mundo e suas incontáveis 

provas amargaram seu coração e você não tem mais forças para pensar na vida espiritual. Mas eu lhes digo 

que hoje, desde que o mundo se tornou hostil contra vocês, vocês devem buscar refúgio em Meu infinito 

amor com ainda mais fervor. 

23 Meu ensinamento escorre lentamente até você como gotas incessantes de água cristalina. Aos 

poucos lança as bases da fé, da esperança, da confiança no Trabalho que recomendei a cada alma. 
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24 As forças da natureza são desatadas contra o homem. Você não deve temer porque sabe que eu lhe 

dei autoridade para derrotar o mal e proteger seu semelhante. Você pode ordenar que esses elementos de 

destruição façam uma pausa e eles obedecerão. Se você permanecer orante e vigilante, poderá fazer 

milagres e surpreender o mundo. 

25 Orem sinceramente, comunguem com Meu Espírito, não procurem um lugar em particular para 

fazê-lo. Reze debaixo de uma árvore, na estrada, no topo de uma montanha ou no canto de seu dormitório, 

e eu descerei para falar com você, iluminá-lo e dar-lhe forças.  

26 Quando ouvirem esta palavra, abram seus corações e deixem que sua luz os anime, e mais tarde, 

quando estiverem puros e preparados, saiam pelo mundo e espalhem o testemunho do que receberam. 

Muitos me oferecem seus primeiros frutos com alegria, enquanto outros escondem temerosamente suas 

sementes. Estes usaram todas as suas forças e ainda não receberam a tão almejada fruta. Mas eu vejo seu 

zelo, seu amor e lhes digo: Esperança, perseverança, e você irá colher. 

27 Observe para que as sementes ruins não floresçam, para que não germinem na terra. Trabalhe hoje, 

pois o tempo é favorável à semeadura, e eu o ajudarei no cultivo. 

28 Eu destinei sua nação a ser a imagem da Segunda Jerusalém. Logo seus irmãos e irmãs de 

diferentes raças chegarão a ele, e quando o virem florescer, sua ânsia de poder despertará e eles quererão 

saqueá-lo. Eu os advirto e lhes digo: Preparei sua nação para oferecer paz aos fatigados errantes, pão aos 

famintos e luz às almas. Não quero que os estranhos se tornem senhores e vocês escravos. Eu o inspiro 

com amor, justiça, retidão, para que você possa viver em paz. 

29 Aproveite o tempo e estude Meu ensino, para o ano de 1950 já está se aproximando, quando eu 

deixarei de falar por este meio. Permita-me corrigi-lo e trazê-lo passo a passo para a perfeição. 

30 Maria reza por você, e mesmo que você não a veja, você sente que seu amor e consolo descem em 

seu ser como um orvalho de graça. Os aflitos foram então cheios de esperança, os pecadores são 

purificados e todos vocês foram abençoados e "ungidos" por Ela. Procure na Mãe Divina o consolo de 

seus sofrimentos. Você acha que Ela pode negar Sua assistência e proteção aos Seus filhos quando eles se 

voltam para Ela apaixonados? Não, povo, em Seu Espírito Divino você encontrará apenas amor, 

cordialidade e misericórdia. 

31 Mulheres do mundo, tomem Maria como modelo, lembrem-se do tempo em que ela vivia com 

vocês como uma mulher virtuosa e mãe abnegada, e vocês sentirão sua alma cheia de nova coragem. 

32 E vocês, homens que foram criados à minha imagem e estão passando pelo caminho das provações 

e sentem a justiça divina - sejam animados pela coragem, usem seus dons e governem suas vidas com 

amor e sabedoria. 

33 Para encorajá-los, eu lhes digo: "Comam deste pão e nunca 'morrerão'. Beba desta água cristalina e 

você nunca mais terá sede". 

34 Nesta época, eu me fiz conhecido nesta forma a fim de preparar sua alma para o diálogo de espírito 

a espírito. Falo-lhe longamente para que você possa reconhecer o significado divino de Minha Palavra e 

não ser confundido por outros ensinamentos. 

35 Eu o fiz entrar em um caminho de renovação para que você não sinta vergonha quando estiver na 

Minha presença e para que você se sinta digno de Me ouvir. 

36 Vejo na parte mais íntima de seu coração. Eu também descubro o que você ainda tem que fazer. 

Portanto, não se surpreenda que às vezes eu o corrija antes mesmo de ter cometido um erro. 

37 Quando o Pai criou o mundo e lhe deu o destino de ser um lugar de expiação, Ele já sabia que seus 

filhos seriam presas de fraquezas e transgressões pelo caminho, que um lar seria necessário para dar o 

primeiro passo em direção à renovação e à perfeição. 

38 Quando os primeiros seres humanos habitaram a Terra, o Criador colocou seu amor neles e lhes 

deu uma alma, acendeu sua luz em seu espírito, ao mesmo tempo em que lhes deu liberdade de vontade. 

39 Mas enquanto alguns se esforçaram para permanecer firmes no bem, combatendo todas as 

tentações com a intenção de permanecer puros, dignos do Senhor e em harmonia com sua consciência, 

outros, de pecado para pecado e de uma transgressão para outra, forjaram elo por elo uma cadeia de 

pecados, guiados apenas pela voz dos sentidos, dominados por suas paixões, e semearam o erro e a 

tentação entre seus semelhantes. Mas ao lado dessas almas confusas, meus profetas também vieram como 
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mensageiros angélicos de minha Divindade para despertar a humanidade, para adverti-la dos perigos e 

para anunciar-lhe minha vinda.  

40 As almas das trevas que cruzam o caminho da humanidade confundem-nas, tentando-as para a 

idolatria, o paganismo, o fanatismo. 

41 Meus profetas, meus mensageiros, meus servos combateram a corrupção e as mentiras, sofreram e 

morreram por seus semelhantes, e apontaram com seu indicador o caminho da verdade, da justiça e do 

amor. 

42 Procure a palavra dos profetas e você verá nela que eles já o estavam preparando naquela época e 

falando de eventos que viriam a acontecer. Veja como Joel falou com você sobre estes tempos de 

revelações espirituais. Perceba que todos os profetas lutaram contra a idolatria a fim de ensinar o diálogo 

do espírito ao espírito. 

43 Quando Cristo veio ao mundo, a humanidade já havia pecado muito, o Dilúvio já havia purificado 

a superfície da terra. Sodoma e Gomorra haviam sido consumidas pelo fogo, e a Babilônia havia sido 

destruída. Ele exigiu um relato por desobediência a Sua lei e ao sangue de Seus profetas, e Ele também 

teve que ser condenado e morto - por Seus próprios filhos! 

44 A "Palavra" tornou-se homem e tirou carne de um ventre virgem. Ele falou de humildade, perdão, 

amor e elevação espiritual e foi perseguido e condenado. Embora Ele fosse Deus, Ele sofreu e morreu, Ele 

foi escarnecido e flagelado como homem. 

45 As pessoas que foram capazes de penetrar os segredos dessas revelações descobriram a verdade, e 

hoje elas se curvam diante dela. 

46 Mas neste tempo a confusão se mostra novamente, e as pessoas cheias de orgulho de sua falsa 

grandeza tentam tirar o nome de Jesus e Seu ensinamento do coração humano - daí as trevas - enquanto o 

Pai, em cumprimento da profecia de Joel, abre uma nova era e derrama Seu Espírito sobre toda a carne e 

toda alma. Ele se deixa ouvir, se torna tangível e visível ao revelar-se de muitas maneiras. 

47 A natureza abre seu ventre e surpreende o mundo e a ciência quando ela revela segredos que 

surpreenderam o homem e são as vozes que falam de uma sabedoria e de um poder que estão acima de 

todo conhecimento humano. Os túmulos preservam os corpos mortos; mas as almas escapam e se fazem 

ouvir para dar testemunho da sobrevivência da alma. 

48 Os olhos dos seres humanos - tanto na criança como no adolescente ou no adulto - penetram no 

material para mergulhar no além e contemplar a vida espiritual. 

49 Ouça estes bocais desajeitados e sem ambição pronunciando ensinamentos divinos, e você 

descobrirá que esta manifestação é uma das maiores desta época, anunciada muitos séculos antes. 

50 Quem não teve sonhos que foram profecias reais e que vocês viram subseqüentemente se 

realizarem? Agora é a hora da luz, do despertar da alma que adormeceu através da ciência, fascinada pelas 

descobertas materiais. 

51 Os seres humanos também chamaram desta vez o tempo da luz - por causa de sua ciência. Veja 

como eles atravessam as alturas dos céus como pássaros. Veja como eles governam os mares e a terra, e 

como descobriram a luz para iluminar a noite. Diariamente eles descobrem poderes e elementos para 

combinar e criar novas surpresas para a humanidade; mas esta luz os cegou. O materialismo e a vaidade os 

tornaram surdos para a voz do coração e da consciência. 

52 Hoje a luz do Espírito Santo está fluindo sobre o mundo para que os homens possam levantar o 

rosto e reconhecer que existe um só Deus e que Sua lei é uma lei na qual todos eles devem se unir para que 

as obras da humanidade possam ser grandes e dignas do Criador. 

53 Não se enganem, pois antes que o "Sexto Selo" chegue ao fim, grandes eventos ocorrerão: As 

estrelas darão sinais significativos, as nações da terra gemerão, e deste planeta três partes desaparecerão e 

apenas uma permanecerá, na qual a semente do Espírito Santo brotará como nova vida. A humanidade 

começará então uma nova existência, unida em uma única doutrina, uma única língua e um único vínculo 

de paz e fraternidade. 

54 Quão longe você está do tempo em que vivia sob a lei da natureza e ouvia em seu espírito a voz do 

Senhor dizendo ao primeiro: "Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra". 

55 Agora a espiritualização lhe permitirá voltar à simplicidade e à naturalidade. Mas em sua alma 

você tem a luz que colheu no longo caminho de desenvolvimento. 
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56 A luz do Espírito, que iluminou os primeiros passos do homem e o acompanhou em caminhos e 

trilhas, em picos e abismos, o fará voltar ao início do caminho. O Espírito nunca se desvia porque ele é 

minha própria luz. Você já o ouviu dizer-lhe para matar seu semelhante, para dizer-lhe para rejeitar o pai 

que o gerou ou a mãe que o concebeu? Você já ouviu ele lhe dizer para fazer o que é proibido? Não, meus 

filhos, o Espírito tem sido um bom guia, conselheiro e juiz, pois no Espírito eu sou. 

57 É por isso que eu sempre lhe disse que onde quer que você esteja, eu estou com você. Por que, 

embora eu seja onipotente, vocês Me procuram em objetos criados por suas mãos? Por que você deveria ir 

a certos lugares de reunião e depois dizer: "Aqui está o Senhor, pois esta é Sua casa", quando você sabe 

que eu sou universal? Por que vocês se deixam cegar por festividades e ornamentos quando sabem que eu 

moro e me faço conhecido na glória da natureza e no santuário interior de sua alma? 

58 Estude meus ensinamentos como bons discípulos e haverá mais luz em sua alma. 

59 À medida que minha Palavra desce a vocês dia após dia, a fé se acende em alguns e a dúvida 

aumenta em outros. Alguns fazem resoluções para emendar, e outros duvidam que seja realmente eu quem 

me limite nesta Palavra para acreditar e renovar. Estes sentem o desejo de Me ver para acreditar em Mim e 

não mais se atormentarem a si mesmos. Mas como eles não Me vêem com seus olhos físicos, eles 

procuram fenômenos espirituais e sobrenaturais para acender sua fé. 

60 Outros fecham os olhos e tentam penetrar no invisível para ver Meu rosto, e em seu esforço se 

cansaram. Mas então, quando suas mentes cansadas adormeceram, enquanto a alma erguida habita nos 

espaços espirituais, desci para falar com ela, para dar-lhe minhas instruções e para acender sua fé. 

Ao acordar desse sono profundo, tanto a alma quanto o corpo se sentiram renovados e viram a vida 

iluminada por uma nova luz. Então você se lembra vagamente de seu sonho e diz: "Eu sonhei com Jesus". 

O Mestre estava realmente comigo?" 

61 Em verdade vos digo, a alma tem muitos olhos para Me contemplar. Conheça este presente e 

desdobre-o. Pois através dela se cumprirá a palavra daquele profeta que disse que chegaria o tempo em 

que os homens teriam visões e sonhos proféticos. 

62 Eu também lhes digo: Estudem bem estes ensinamentos para que não procurem e acreditem nos 

falsos profetas e videntes deste mundo. 

63 Em todos os momentos preparei sua alma para conectar-se diretamente comigo, e nesta terceira 

vez ela já deveria ter alcançado uma grande elevação. Se este tivesse sido o caso quando eu vim em 

espírito, você não teria duvidado, nem teria querido me tocar com suas mãos. 

64 Quando lhe falo dos tempos anteriores, você não entende nada porque nem mesmo leu as 

escrituras. 

65 Tenho dado a conhecer meu terceiro ensinamento desde o ano de 1866, e embora tudo estivesse 

previsto, muitos de vocês duvidaram - alguns por ignorância, outros por confusão devido a más 

interpretações das Escrituras. Portanto, hoje, ao preparar a sala de jantar e a mesa para você comer o 

alimento da vida eterna, encontrei-o sem preparação e tive que me fazer conhecer com infinita paciência 

em antecipação a sua elevação e despertar. 

66 Renovem-se, desistam de seu fanatismo religioso, deixem de ser hipócritas e egoístas e se sentirão 

como pessoas novas. Então você não terá mais que se perguntar se sou eu que estou descendo até você. 

Pois a pureza de seu coração fará sua alma sentir Minha presença. A fé é uma das maiores virtudes - 

alcançá-la. 

67 Uma e outra vez você encontra o cego, o coxo, o doente sem esperança. Você deve curá-los através 

de sua fé e acender a luz no coração de seus semelhantes. 

68 Entre vocês já há exemplos do que podem alcançar através de sua fé em Mim. Há muitos 

testemunhos dos milagres que você pode obter através da fé. 

69 Não permita que o ano de 1950 o surpreenda fraco em sua fé. Pois então sua tribulação seria ótima, 

pois você se sentiria como órfão. 

70 Hoje eu me apresento diante dos "caminhantes" para mostrar-lhes o verdadeiro caminho. Não paro 

para julgar se suas vestes são reais ou patéticas, mas busco um santuário em seu coração. 

71 Eu ajudo aquele que cai no chão superado pelo cansaço a se levantar novamente e o faço 

compreender que se ele blasfemou contra Deus, ele rejeitou Minha força e Minha luz. 
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72 Reze para que sua mente não fique fora de controle nas provas. Pois em um momento de violência 

você pode se tornar "cego" e perder tudo o que possui em sua alma. 

73 Agora você pode imaginar por que a humanidade tem perdido cada vez mais tudo o que a tornou 

espiritualmente grande e nobre. 

74 Fui ao seu encontro porque vi como você estava perto de cair em um abismo, pronto para pedir que 

seus dias fossem encurtados. Mas quando você ouviu Minha palavra, você se levantou novamente porque 

entendeu que deve viver na terra até o momento designado por Minha Divindade. 

75 Para lhe provar que seus dons espirituais estão novamente à sua disposição, eu lhe disse: Estenda 

sua mão em Meu nome quando as forças da natureza forem liberadas e você verá que elas lhe obedecem. 

76 Estes milagres vão aumentar sua fé e quando menos pensar nisso, você terá se transformado em 

meus "trabalhadores". 

Então, você receberá lições mais profundas de seu Mestre para que possa obter grandes equipamentos e 

saber como receber aqueles que virão para testá-lo e aqueles que o destruirão. 

77 Se vocês realmente souberem dar testemunho de Minha Palavra, verão muitos de seus semelhantes 

Me louvando e cumprindo o mandamento que lhes diz: "Amai-vos uns aos outros". 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 251  
1 Neste momento, você se surpreende quando vê os milagres que pode realizar através de seus dons. 

Então você não se sentirá mais pobre ou deserdado, pois a cada momento você terá provas de que eu o 

amo e que tenho os olhos em você. 

2 Os presentes já foram colocados em sua alma no momento de sua criação. Mas era necessário que 

eu viesse para ensiná-los, e que vocês viajassem longas distâncias, desenvolvendo cada vez mais, para que 

estes dons começassem a se revelar. 

3 Especialmente no tempo presente, a alma do homem tem sentido que está vivendo em uma nova 

era, que a luz de um novo dia está brilhando sobre ela. Ela sofreu um terremoto, uma inquietação que a 

despertou da profunda letargia em que seus dons e habilidades haviam adormecido. 

4 Atualmente o homem ainda faz perguntas a si mesmo, ele só suspeita. Mas logo chegará a hora em 

que ele exclama com certeza: "Há o caminho", e o segue com fé. 

5 Quem poderia deter o progresso das almas desta humanidade uma vez que elas se estabelecessem, 

e quem seria capaz de mudar o caminho marcado pela minha luz? Nada nem ninguém será capaz de deter 

o despertar espiritual do povo à medida que ele se ergue em desejo pela herança e pela mensagem que a 

Terceira Era lhes trouxe. 

6 Eu poderia tê-lo despertado há muito tempo. Mas eu queria vir até você na hora certa, quando você 

estaria cansado do sono profundo em que se afundou, e quando o medo de seus pecados e suas guerras 

perpétuas o libertariam das paixões de sua natureza material. 

7 Hoje um povo, amanhã outro, e depois disso outros despertarão iluminados por uma luz interior 

que falará a todos eles da espiritualização. 

8 No momento do despertar desses povos, estarei pronto para revelar-Me a eles. Será a voz do Pai 

que responderá ao chamado dos filhos. Mas, em verdade vos digo, não me manifestarei a todos da mesma 

maneira. Por exemplo, esta manifestação que tive com vocês por meio do intelecto humano foi concedida 

somente a vocês, e vocês podem se considerar como as pessoas que despertaram pela primeira vez no 

alvorecer desta era. 

9 O momento em que me apresento a vocês nesta forma já está indicado, e não há espiritualista que 

não saiba o ano e o dia para o término deste período. 

10 Quando eu completar meus ensinamentos entre vocês, vocês terão que se preparar para espalhar 

esta semente entre os povos do mundo, com a qual ajudarão muito seus semelhantes nos momentos 

críticos de seu despertar. Eles se prepararão, dada a certeza de suas premonições e a realidade de Minha 

mensagem, para Me receber em forma espiritual. Assim como eu me revelei a vocês de acordo com a 

preparação de cada assembléia e cada porta-voz, também eu me manifestarei a eles de acordo com a 

espiritualização de cada comunidade e a devoção que reina em suas assembléias. 

11 Escreva minha palavra e guarde-a para que quando chegar a hora, você a torne conhecida. Pois 

será a fundação e o ponto de partida para as novas igrejas que surgirão no mundo para a vida espiritual. 

12 Não permitam que Minha mensagem seja misturada com as idéias materializadas e erros daqueles 

que me serviram como instrumentos, pois assim vocês não terão transmitido sem adulteração os frutos que 

lhes confiei. Eu vos instruí durante um longo período de tempo para conhecer Minha Essência Divina, a 

fim de que vocês possam se libertar de toda preferência humana. 

13 A luz do Meu Espírito seguirá os passos daqueles que Me compreendem e partirá amanhã para 

interpretar Meus mandamentos com a maior consciência de que eles são capazes. Pois eles experimentarão 

em seu caminho que sua luta, sacrifícios e esforços não foram em vão. Vou surpreendê-los em seu 

trabalho e anunciar-lhes que em breve esperarão outras comunidades, que em breve poderão ir semear 

porque a semente amadureceu. 

14 Haverá um surto emocional e lágrimas de alegria entre meus discípulos quando eles 

testemunharem o cumprimento de minha palavra. 

15 Você não terá que andar por aí batendo em portas à procura de alguém que o escute. Pois você 

descobrirá que serão seus semelhantes que o buscarão e o chamarão. Para mim é suficiente se vocês se 

prepararem. Então eu lhes mostrarei os caminhos, lhes direi o que fazer e os conduzirei àqueles que se 

voltarão para meu povo em seu desejo de um testemunho de amor, espiritualidade e misericórdia. 
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16 Se, através de sua harmonia, vocês formam a comunidade que espero de vocês, não terão que fazer 

um esforço para se darem a conhecer, pois então serão outros que realizarão esta tarefa espalhando de 

coração a coração a notícia de que existe uma comunidade em cujo seio brilha a luz de uma mensagem 

divina que é pão de vida espiritual para todos os homens. 

17 Eu lhes digo: Confiem em Mim, pessoal. Pois quando fordes expulsos do seio de vossa sociedade, 

quando fordes expulsos das cidades onde habitais, eu vos levarei para longe de vossos perseguidores, vos 

levarei para o deserto, para o país da montanha, para vales distantes ou para as margens do mar, e lá vos 

alimentarei, como alimentei o povo de Israel no deserto, enviando-lhes o maná. 

18 Agora trago um novo maná para meu povo, que logo descerá assim que as provações esmagarem 

os meus escolhidos. 

19 As provas virão porque minha palavra sempre se torna realidade. Eles servirão para unir meu povo, 

assim como Israel se uniu no Egito sob a escravidão do Faraó. 

20 Quando as provas chegarem, somente aqueles que Me amam permanecerão neste caminho - os 

corajosos e os fiéis. Os falsos, os hipócritas, aqueles que temem o mundo, aqueles que não Me seguem por 

amor, irão embora. Bastará para Mim ver aqueles que me amam na verdade, para então dizer ao mundo: 

este é o Meu povo, esta é a Minha semente. 

21 Eu lhes asseguro que aqueles de vocês que Me seguem com toda a fé de sua alma não terão falta de 

água nem de pão, pois ninguém jamais foi enganado em sua fé. 

22 Já ouço alguns me perguntarem no coração: "Mestre, quando será tudo isso?". E isto é porque você 

sente medo, porque treme quando lhe anuncio estas provas. Mas eu lhes digo: Aquele que tem medo não 

vai para o deserto, ele permanece na cidade onde pode suportar mais facilmente a opressão porque se 

acostumou à servidão e à humilhação. Mas se ele abre seus olhos para a verdade, que seu coração se encha 

de coragem e fé; se ele vai para o deserto, que se ponha a caminho desejando a liberdade de sua alma e a 

paz de seu coração. 

23 Você me pergunta quando este julgamento chegará? Eu lhes digo que para alguns já chegou, e que 

mais tarde se apresentará a outros até que vocês estejam todos preparados e fortalecidos. 

24 As provas vêm de uma maneira tão sutil que muitas vezes você nem se dá conta de quando elas 

vieram e quando terminaram. O que aconteceria com você se eu lhe dissesse a data, o dia e a hora para 

esperá-los? 

25 Quantos de vocês já estão vivendo no deserto do qual lhes falei hoje, alimentando-se do novo 

maná. Eles são aqueles que - expulsos do seio da sociedade - foram mal julgados por seus parentes e 

amigos. Eles são aqueles a quem foram recusadas as saudações e fechadas as portas para trabalhar. São 

também aqueles que foram condenados como hereges, traidores e apóstatas e expulsos do redil de suas 

igrejas. 

26 Eles suportaram calúnias, olhares malignos, humilhação, ridicularização e desprezo. Mas eles 

suportaram tudo isso com paciência, sabendo que não perderam nada e ganharam a graça de Me ouvir. 

27 Eles tiveram que se retirar para o "deserto", mas não para um deserto material, mas para um 

refúgio espiritual, apesar de continuarem a viver fisicamente onde sempre viveram. 

28 Ali, naquele refúgio espiritual, encontraram uma paz que não conheciam antes, tiveram satisfações 

que ninguém lhes dava antes, e se no início sentiram solidão porque não conseguiam perceber Minha 

presença, hoje me agradecem porque nada lhes faltava e porque ninguém os derrotou. 

29 A vida de prazer que haviam levado antes foi deixada para trás, tudo falso, tudo superficial 

desapareceu. Pois chegou a hora de eles encontrarem a verdade e se apegarem a ela com toda a força de 

seu ser. 

30 Abençoado seja o povo de boa vontade e fé, pois não se tornarão vítimas de seus inimigos. Meu 

poder retém a mão que quer assassiná-los, minha luz surpreende aquele que os espera, para que possam 

avançar sem serem detidos, pois a Terra Prometida os espera. Nele é preparado um banquete para o 

momento em que todos vocês entrarão nele. 

31 Minha Palavra tocou as cordas de muitos corações que me disseram: "Senhor, ninguém fala a 

verdade como Tu, pois desde que Te seguimos neste tempo, tivemos que suportar os julgamentos de 

nossos semelhantes, que eram como as ervas amargas que Teu povo comeu na noite da libertação no 

Egito". 
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32 Lembre-se de sua fé, ó povo amado, e você verá como mesmo aqueles que o rejeitaram virão para 

aumentar suas fileiras. Pois a eles também será feita a chamada, a eles também será oferecida a 

oportunidade de se libertarem de suas vidas materializadas e falsas, a fim de preencher o vazio de suas 

almas com a essência divina que esta Obra dá em abundância. 

33 A chamada pode chegar a todos ao mesmo tempo, mas nem todos podem responder ao mesmo 

tempo. Alguns estarão prontos para apressar, outros não poderão fazê-lo porque sua alma ainda não está 

suficientemente desenvolvida para iniciar o cumprimento de sua missão. 

34 Digo-lhe isto para que - quando lhe falo dos chamados e dos escolhidos - você saiba que em cada 

vez há muitos chamados e poucos escolhidos, porque eu só escolho aqueles que estão preparados, e todos 

aqueles que foram chamados e não estavam entre os escolhidos terão que esperar um pouco para serem 

chamados novamente. 

35 Vocês não se lembram que eu já lhes disse muitas vezes que bati às portas de seus corações pela 

primeira, segunda e terceira vez, e que somente quando vocês estavam acordados e preparados vocês se 

apressaram para responder ao meu chamado? Portanto, não desesperem diante daqueles a quem minha 

mensagem chega e que não demonstram interesse. 

36 Cumprir sua missão de tornar minha palavra conhecida e estar satisfeito com o resultado imediato 

ou posterior de seu trabalho. 

37 Vocês procuram em minha palavra a força que lhes faltava para se separarem do mal que existe em 

suas vidas porque permitiram que os costumes, hábitos, tradições e vícios de seus antepassados se 

enraizassem em seus corações. 

38 Agora uma batalha estalou dentro de você, porque a voz da consciência está se tornando cada vez 

mais claramente audível. Mas seu coração ainda resiste porque em seu apego aos sentidos está mais 

inclinado para o corpo do que para a alma. 

39 Abençoo sua luta interior porque é um sinal de que você sente amor por Mim, de que você concede 

verdade e justiça à Minha Palavra. 

40 Há momentos em que você teme que a "carne" esteja ganhando em você porque sua fé e seu amor 

ainda são fracos diante da tentação. Então você vem apressado para Me ouvir, esperando encontrar em 

Minha Palavra as armas necessárias para combater o pecado e as trevas. Você vem contrito, triste, 

desejando que fosse possível que Meu olhar não o descobrisse, mesmo sabendo que você não escapará de 

Meu olhar por um momento. 

Mais tarde, quando você recebeu em seu coração a ternura de Minha Palavra, você deixou as lágrimas 

fluir com uma desinibição que alivia cada vez mais a carga de sua alma. Então, finalmente, você pensa que 

desde que eu o recebi com tanto amor, isto aconteceu porque eu não penetrei seu coração, nem descobri 

nele tudo o que o envergonha diante de Mim. 

41 Oh, crianças pequenas e fracas que ainda não conhecem seu Mestre! O que aconteceria com você, 

que procura força de Mim para não pecar mais, se ao invés de palavras de perdão, encorajamento, amor e 

sabedoria, eu o recebesse com condenações e julgamentos, com reprovações, ameaças e punições? 

Terminaria um dia com vocês duvidando desta palavra e depois se lançando sem restrições nos braços do 

materialismo. Portanto, não diga que meu olhar não o descobre nos momentos em que eu lhe dou minha 

palavra através do porta-voz. 

42 Eis que esta multidão de 'trabalhadores', servos neste trabalho: eles também, como você, vieram 

com o coração cheio de sofrimento e desencadearam paixões, também eles foram abalados por Minha 

Palavra e vieram a conhecer a luta interior da alma com a carne, e também eles pensaram que Meu olhar 

não os descobriu entre a multidão dos homens porque eu não os repreendi por seus pecados em Minha 

Palavra. 

Agora eles estão aqui, na minha fazenda, realizando em paz uma tarefa que lhes confiei. Pois no final, 

a fé entrou em seus corações, porque depois da batalha havia paz em suas almas e porque eles entenderam 

que nunca poderão escapar do meu olhar divino, que os segue para onde quer que vocês vão. 

43 Eles ainda tentam o mundo e a carne, e isto serve para testar seu amor, fé e lealdade, e para que 

eles não adormeçam. Alguns desafiam o mundo, enquanto sua força espiritual ainda não é grande o 

suficiente para salvá-los de todas as quedas. Estes são aqueles que caem e voltam a subir - aqueles que 
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partem hoje e voltam amanhã, até chegar o dia em que não estão mais fracos e são capazes de permanecer 

na verdade até o fim. 

44 Farei de vocês novos "trabalhadores" que vêm aqui hoje, porque não conseguem controlar suas 

fraquezas, mesmo que lhes pareça impossível no momento que possam ser úteis a qualquer um. Então 

você verá um milagre se tornar realidade em seu ser, porque você testemunhará sua transformação 

espiritual. Então os fracos se sentirão fortes e os descrentes se sentirão fervorosos. 

45 Abençoados são aqueles que, quando pecaram, se arrependem e choram porque Me ofenderam. 

Abençoados são os pobres espirituais, pois vim para encorajá-los e torná-los vitoriosos sobre o mundo, o 

pecado, o materialismo e o vício. 

46 Amanhã você terá que testemunhar o milagre de sua conversão e de sua renovação. Amanhã você 

será um livro aberto para seus semelhantes, e de suas páginas, ou seja, de seu passado, você tirará toda a 

luz da experiência e sabedoria que você adquiriu em minha Obra, para que você possa oferecê-lo a seus 

semelhantes como fruto maduro de sua luta, de sua preparação e de sua vitória. 

47 Nas nações, nas províncias e aldeias onde as pessoas anseiam pela minha vinda, onde sentem a 

presença da minha Palavra, o testemunho dos meus "trabalhadores" descerá como um verdadeiro orvalho 

celestial sobre as almas sedentas dos homens. 

48 Já lhes disse que minhas testemunhas e seguidores serão rejeitados, escarnecidos e perseguidos; 

mas outros também acreditarão neles e os abençoarão. Será outra batalha que também vou abençoar. Pois 

onde há luta, também haverá vitórias. 

49 Para que todas as pessoas da Terra possam acreditar na verdade desta mensagem, fiz com que 

aqueles sinais profetizados nos tempos antigos fossem perceptíveis em todas as profecias do círculo 

terrestre que falavam do Meu retorno.  

Portanto, quando esta Boa Nova chegar às nações, as pessoas investigarão e examinarão tudo o que 

lhes foi dito naqueles tempos, e surpreendidas e alegres descobrirão que tudo o que foi anunciado e 

prometido a respeito de Minha volta aconteceu fielmente, como convém a Ele que tem apenas uma 

Vontade, uma Palavra e uma Lei.  

50 Eu lhes disse em meus ensinamentos que a vida é a Via Dolorosa da alma, e que este é o fim de 

sua existência na terra. É em seu Calvário que você deve se esforçar para me tomar como seu exemplo, 

colocando Meus exemplos em prática. 

51 Felizes são as almas que alcançam o cume com fé e virtude. No momento em que se desprenderem 

de seu corpo, eles experimentarão a carícia do Pai como uma recompensa por sua coragem e amor. Estes 

são os que entrarão na eternidade sem tropeçar. 

52 Minha palavra neste tempo ajudará os homens a compreender todo o significado de minha lei e de 

meus ensinamentos, e o cumprimento que o homem lhes dá lhe dará felicidade - uma felicidade do coração 

e paz da alma. Pois a alma só encontrará a felicidade perfeita no lar a que pertence. 

53 Quantas oportunidades você tem continuamente para ser bom e útil ao seu vizinho. Cada casa é um 

campo adequado para semear minha semente. Cada cidade e cada povo é como a terra que tem sede de 

misericórdia e amor, e eu estou fazendo vocês semeadores para que possam dar seu consolo aos homens e 

semear a paz. 

54 Obras, palavras e orações são os meios que você deve e pode usar para cumprir a tarefa de servir e 

amar seus semelhantes no mundo. 

55 Eu vos ensinei a oração perfeita, que é a verdadeira linguagem da alma, que coloca o homem em 

contato direto comigo. 

56 Eu lhes dei o dom da Palavra, que é a expressão da luz que está na alma e do amor que sustenta o 

coração. 

57 Pessoas que ouvem Minha Palavra: Não digam que eu peço muito de vocês, pois eu sei melhor do 

que vocês mesmos do que são capazes. 

58 Hoje você se sente fraco, incômodo, incapaz e indigno porque examina seu interior e descobre 

muitas fraquezas, muitas deficiências que não lhe permitem sentir a dor dos outros. Mas primeiro vou 

curar você, fazer você sentir minha paz, encorajar seu coração e limpar seu caminho. Então você não terá 

mais medos, nem terá dúvidas, nem se sentirá incapaz. 
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59 É por isso que os deixei ouvir-Me por um tempo, para incentivá-los pouco a pouco pela Minha 

palavra, sem enviá-los ainda para as províncias. Mas quando suas almas estiverem imbuídas de Minha 

Essência, elas não esperarão mais por provações ou sinais para partir, pois receberão por inspiração o que 

devem fazer. 

60 Orem, povo, e enquanto rezam, derramarei Minha paz sobre todos os povos da terra, abençoarei 

seus lares e iluminarei seus caminhos. 

61 Eu lhe darei provas de que tudo o que lhe prometi é verdade. Qual será a prova disso? Que vocês 

verão acontecer em suas vidas algo que há muito esperavam - algo impossível de ser alcançado por alguns. 

A alguns o que eu ofereço logo virá, a outros eu farei esperar. Mas na verdade, digo-vos, não haverá 

ninguém que não receba Minha prova de amor. Quando esta graça chegar a cada um de vocês, vocês se 

lembrarão de Minha Palavra, e então sua fé aumentará. 

62 Não desesperar, não derramar lágrimas, saber esperar esta hora, seguindo minhas instruções, 

rezando e observando. 

63 Você vê como, nesses momentos em que você levanta sua alma, você esquece seus sofrimentos e 

está cheio de minha paz? Procure estar sempre comigo através de uma prática completa de Minha 

Doutrina, e você verá Minha paz e luz prevalecerem sobre seus infortúnios e pragas. 

64 Entenda que seu sofrimento não é inútil, mas que você tem a tarefa de tornar-se mentalmente e 

fisicamente resiliente para que você possa fazer parte do número de meus semeadores. 

65 Aqueles que querem trazer conforto às pessoas, que querem elevar aqueles que caíram, que querem 

dar força aos fracos, devem ser iluminados pela luz da experiência, devem ser conduzidos em batalha e em 

provações. Nenhuma imagem de dor deve deixá-los desanimados, não devem ter medo do 

descontentamento de nenhum vizinho, não devem fugir de nenhuma dor quando as mãos lhes estendem a 

mão no desejo de misericórdia. 

66 Lá, entre aqueles que estão endurecidos no vício e na dor, você verá muitos se elevando à luz, 

buscando renovação e espiritualização. Mas para que essa inspiração chegue até eles, é preciso colocar em 

seus corações uma verdadeira prova de fraternidade, uma ação que é o raio de luz que remove a escuridão 

de quem sofre. 

67 Entenda, então, que a dor que o acompanhou de muitas maneiras foi o cinzel que moldou sua alma 

interiormente para a realização de uma missão difícil. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 252  
1 Povo, vocês têm sido testemunhas da minha manifestação neste tempo. Você está preparado para 

interpretá-lo e para ser um exemplo para o "último". Você sabe o motivo da minha vinda, assim como sabe 

o motivo da minha partida quando chegou a hora marcada por Mim. 

2 Vocês não têm nada a temer do mundo porque vocês são meus discípulos. Não é porque você é 

humilde que você se torna necessitado. Não confunda a humildade da alma com a pobreza do corpo. 

Vocês não perdem seus direitos como seres humanos porque são espiritualistas - pelo contrário. Aquele 

que compreende a espiritualização e a aplica a sua vida é o dono de tudo o que o cerca e vive e goza com 

maior intensidade do que aquele que vê e compreende apenas o material. 

3 As pessoas espiritualizadas são aquelas que levam justamente o nome de "discípulos de Cristo" na 

Terceira Era - pessoas que sabem dar a Deus o que pertence à alma e ao mundo o que pertence à matéria - 

pessoas que fazem de todas as leis uma só, que consiste em amar seu Criador e amá-Lo em seu próximo. 

4 Um homem preparado pelo meu ensino será capaz de realizar trabalhos sobre-humanos.  

5 Uma luz fluirá de sua alma e corpo, um poder e uma força que lhe permitirá perceber o que a 

inteligência por si só não é capaz de realizar.  

6 Vocês atingirão este grau de elevação de acordo com a minha vontade, povo amado, pois então 

cada uma de suas obras será um testemunho da minha verdade. De suas palavras, assim como de suas 

orações, e também de suas mãos, brotará o bálsamo divino de cura, que será felicidade e libertação para os 

doentes físicos ou mentais; de suas palavras brotará a luz que traz fé às almas, e sua oração será o meio 

pelo qual a alma é levada a semear a bondade em seu caminho. 

7 Este é o futuro daqueles que Me seguem e sabem como interpretar e seguir Meus ensinamentos. 

8 "Observe" de agora em diante, para que suas mentes nunca escureçam, para que nas provações 

você tenha que viver através de você não traia o que é sua fé hoje. 

9 Quanta alegria haverá neste povo quando ele se libertar de suas imperfeições e exercer minha 

palavra de acordo com minha vontade. 

10 Agora você ainda tem muitos obstáculos que o impedem de progredir em direção à 

espiritualização. Vocês conhecem os obstáculos que são sua falta de unidade, sua tendência a atos cultivos 

externos e a falta de amor verdadeiro ao próximo. 

11 Ainda não aparecem entre vocês as pessoas fortes, idealistas e militantes - as pessoas nas quais a 

humanidade pode encontrar o conselheiro, o médico, o irmão, o líder. Ainda não aparece o povo entre 

vocês, que em sua unidade e fraternidade se assemelha a um imenso lar cheio de paz, respeito e amor, no 

qual o pão de um é também o dos outros, e o teto de um é o de todos. 

12 Onde está esse exemplo? Quando você lutou por um ideal assim? 

13 Não é uma reprovação o que estou dizendo, pessoal, é a palavra de um pai que só quer o bem para 

seus filhos e que, para conseguir isso, deve mostrar-lhes seus defeitos e ajudá-los a corrigi-los. 

14 Ficarei por um tempo e lhe darei minha palavra. Continuarei fazendo revelações nele e revelando o 

que guardei para este tempo, e em meu ensinamento continuarei a espalhar a luz necessária para que a 

humanidade possa se salvar da confusão que se aproxima. 

15 Eu lhes anunciei que chegará o momento em que verão aparecer muitos "espiritualismos" e que 

então terão que ser treinados para descobrir quais são os baseados na verdade e quais os baseados no 

engano. 

16 Vocês verão surgir falsas manifestações, atribuídas a Mim; rumores de Mensageiros Divinos 

trazendo mensagens ao mundo; seitas chamadas os Sete Selos, e muitos ensinamentos confusos e 

ambíguos. 

17 Tudo isso será o resultado da grande confusão espiritual que a humanidade preparou. Mas não se 

preocupe; por outro lado, certifique-se de viver vigilante e em oração, para que não sucumba à confusão 

espiritual, pois minha Palavra será luz nos momentos de maior escuridão, o que fará com que você veja 

minha verdade cristalina e eterna.  

18 Entenda que agora é um momento de estudo, instrução e revelações. Não seja descuidado ou 

negligente, pois mais tarde você derramará lágrimas por causa do tempo perdido. 
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19 Desenvolva sua intuição para que sua alma possa lhe revelar a tarefa que empreendeu. Deixá-lo 

trabalhar em Meu Trabalho, capacitá-lo a cumprir a promessa que me fez e que está escrita em seu 

espírito. Se eu, seu Mestre, lhe prometi vir desta vez para iluminar sua existência através de Minha 

Palavra, por que os discípulos não deveriam cumprir sua palavra de voltar para Mim? 

20 Eu não queria surpreendê-lo com minha presença neste momento. Pois minha palavra foi escrita e 

o mundo sabia de meu retorno. Que ninguém se surpreenda que quando o chamei para ouvir meus 

ensinamentos, foi com a intenção de confirmar a ele os dons e tarefas que coloquei em sua alma quando o 

enviei à Terra. 

21 Ao cumprir Minha promessa a vocês, eu lhes dei provas de que Minha Palavra é cumprida acima 

de todas as coisas criadas, para que desta forma - quando chegar a hora de terminá-la entre vocês - 

ninguém possa dizer que não sabia disso, ninguém possa dizer que estava surpreso por ela, nem responder 

dizendo que não tinha tempo para se preparar para ela. 

22 Aprenda já agora a respeitar minha vontade obedecendo minhas ordens e amando tudo o que eu 

forneço. Quem Me ama e faz Minha vontade é Meu filho e Meu discípulo. Quem não respeita Minha 

vontade e faz a sua é Meu filho, mas não Meu discípulo, porque ele não Me ama nem Me toma como 

exemplo. 

23 Em Meu ensinamento lhes dou os padrões para que vocês possam triunfar como discípulos deste 

trabalho, para que não tropecem nem cometam erros que mais tarde os farão chorar amargamente. 

24 Digo-lhes ainda agora que aqueles que verdadeiramente semeiam esta semente com a cordialidade 

com a qual eu a confiei a vocês seguirão seu caminho em paz. Portas se abrirão para eles que foram surdos 

ao bater; e embora eles possam ser opostos, nunca serão derrotados em batalha porque sua virtude os fará 

sobreviver a todas as provas. 

25 Aqueles, por outro lado, que ignoram a voz de sua consciência, que não obedecem a Minhas 

Palavras e Me traem, estarão sempre à mercê de seus inimigos, viverão sem paz e sentirão medo da morte.  

26 É justo, pergunto aos meus discípulos, que vocês apresentem uma obra perfeita como a que lhes 

revelei à humanidade, de tal forma que seja julgada uma aberração, ou que seja considerada outra das 

doutrinas e teorias que surgiram nestes tempos como frutos da confusão espiritual prevalecente? 

27 Seria correto que você, a quem tanto amei e treinei com Minha Palavra para que seu testemunho 

fosse puro, caísse nas mãos da justiça terrestre como vítima de seus erros, ou fosse perseguido e disperso 

porque seus vizinhos o consideram prejudicial? Você acha que meus ensinamentos, devidamente seguidos, 

poderiam trazer tais eventos? Não, discípulos. Deixe-me falar com você desta maneira, pois sei por que o 

faço. Amanhã, quando eu não falar mais com você desta maneira, você saberá porque falei com você desta 

maneira, e você dirá: "O Mestre sabia exatamente de quantas fraquezas nós sofreríamos. Nada escapa a 

Sua sabedoria". 

28 Quero que vocês tenham uma idéia clara do que é este ensinamento após o fim da minha 

proclamação, para que possam segui-lo da maneira correta; pois até agora, entre as multidões que ouviram 

minha palavra, os verdadeiros espiritualistas ainda não apareceram. Até agora, o que você praticou não foi 

espiritualismo, mas apenas sua concepção do que é meu Trabalho, mas que está longe de ser a verdadeira 

espiritualidade. 

29 Vocês devem ser fortes para admitir a si mesmos que se extraviaram; vocês devem se levantar para 

melhorar seus hábitos, e lutar com zelo para que a verdade e a pureza deste ensinamento possa brilhar 

entre vocês. 

30 Não tenham medo de mudar a parte externa de suas formas de culto e culto, desde que não 

distorçam a essência de meus ensinamentos.  

31 Eu lhe darei sua recompensa, recompensarei tudo o que você fizer em esforço e sacrifício pela 

melhoria de suas obras da maneira como eu lhe mostrei. 

32 Muitos de vocês investigam minha manifestação a fim de se convencerem se ela é verdadeira ou 

não. Mas muitas vezes você o julga por sua aparência em vez de investigar seu significado e acaba se 

enganando por esse motivo. 

33 Eu os vi observando meus portadores de voz mesmo em seus menores movimentos, eu os vi 

surpresos quando os vi chorando ou tão humanos quanto vocês mesmos. Então seu coração deu vazão às 

blasfêmias e negou a verdade de minha proclamação. 
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Eu ouvi quando você disse: "Como podem estes chamar a si mesmos de 'escabelo de pés' ou portadores 

de voz de Jesus, já que os vi fracos, patéticos e humanos como qualquer mortal"? 

Ah, almas sensuais que buscam a verdade somente no que podem ver ou tocar! Naqueles dias, também, 

os homens me condenaram porque nasci na pobreza, e se ofenderam quando viram Meu corpo sangrando 

na cruz e Meus lábios gemendo. Pobres seres humanos que não conseguiam entender o mistério ou o 

significado de cada uma de minhas ações. 

34 Para aqueles que sentem Minha presença em sua alma, o significado de Minha Palavra, a luz de 

Minha instrução, o brilho de Meu amor, o conforto de Minha misericórdia espiritual é suficiente. Estes são 

os que fecham os olhos para tudo o que é externo, a fim de Me buscar com sua alma - estes são os que 

sempre Me seguem. 

35 Nos que sentiram a presença de Deus na Palavra de Jesus, a essência da morte sacrificial do Mestre 

permaneceu como o selo divino do amor, assim como neste tempo a essência de Minha Palavra 

permaneceu naqueles que Me buscaram no espírito. 

36 É necessário que eu repita a vocês, repetidamente, que meu reino não é deste mundo? 

37 Minha Palavra neste tempo lembra o passado, revela a você os segredos e lhe anuncia o que está 

por vir. Tudo o que os homens curvaram-se e invalidaram, pois eu, como Guardião da Verdade, venho 

com a espada do Meu zelo e da Minha justiça para derrubar tudo o que é falso, para esmagar a hipocrisia e 

a falsidade, para mais uma vez expulsar os mercadores do templo da verdade. 

38 Entenda que você não precisa buscar a verdade nos livros, conselhos ou mandamentos dos homens 

para alcançar sua salvação. 

39 Todos vocês precisam ser salvos, eu não descubro um que já esteja em solo sólido. Você é 

náufrago em meio a uma noite tempestuosa na qual cada um luta por sua própria vida sem pensar no 

próximo porque sua vida está em perigo. 

40 Mas em verdade vos digo que sou vosso único Salvador, que vem mais uma vez em busca 

daqueles que se desviaram porque se desviaram da rota de navegação, que é a Lei. Eu ilumino seu 

caminho para que você possa vir à terra abençoada que o espera, pois ela guarda em seu seio infinitos 

tesouros para o espírito.  

41 Permita, ó povo, que minha palavra faça seu coração amar, para que amanhã você possa amar seus 

semelhantes e estar com eles em sua dor, assim como eu estive com você nestas horas de provações. 

42 Ajude os galhos da árvore que é este ensinamento a crescer e se espalhar pelo mundo, dando frutos 

e sombra a toda pessoa faminta e cansada que caminha pela terra. 

43 Eu sou a árvore e você é o fruto pelo qual a humanidade deve me reconhecer. 

44 Se houver doçura e vida em suas obras, você terá dado um testemunho fiel àquele que lhe ensinou 

e lhe deu o sangue vital do amor e da verdade. 

45 O ensinamento que vos dei nesta Terceira Era é um Novo Testamento que se unirá com os dos 

tempos passados, porque estes três constituem uma revelação. 

46 Minha luz iluminará as mentes dos homens que estão destinados a unir todos os meus 

ensinamentos em um único livro. 

47 Meus servos espirituais guiarão a mão dos meus escolhidos para que não haja mancha neste livro. 

48 As diferenças que existiram até agora entre este povo, suas disputas e seus desacordos 

desaparecerão quando você mergulhar neste livro e finalmente entender a verdade do meu trabalho. 

49 Hoje você não está consciente das conseqüências que sua desunião lhe traz. Mas, na verdade, eu 

lhes digo, amanhã vocês derramarão lágrimas como resultado. Quantas vezes pedi a vocês a união de 

pensamentos, de atos de culto, de almas. Quantos de vocês ainda não ouviram meus conselhos divinos! 

50 Eu o inspirei a formar um povo e lhe dei o nome de "Novo Israel". Eu lhe dei várias missões e 

tarefas para que você possa contar com todos os elementos necessários em sua jornada e em seus esforços, 

como aconteceu com Israel na Primeira Era quando atravessaram o deserto em desejo da Terra Prometida. 

Mas até agora você não procurou entender minhas ordens, nem desejou contemplar o exemplo de unidade 

que as pessoas deixaram por escrito - um exemplo indelével. Pois foi sua harmonia e sua unidade que os 

fez superar os golpes do destino que encontraram em seu caminho. 
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51 Uma nova terra de promessas o aguarda, mas você ainda está longe dela. Agora você está 

atravessando o vasto deserto, deixou a escravidão do faraó para trás e já recebeu a Lei. No entanto, você 

ainda não abandonou completamente a idolatria, e sem perceber, às vezes você adora o Bezerro de Ouro. 

52 Você terá que passar por provações, oposições e perseguições para que possa despertar de seu 

sono. Então você certamente estará pronto para cumprir Minhas ordens e ser inspirado a zelar pelo 

trabalho que lhe revelei, assim como os israelitas criaram o Tabernáculo e a Arca do Convênio para 

cumprir a Lei. Pois as provas os haviam despertado para a luz. 

53 Seu tabernáculo agora será seu espírito, e sua arca do pacto a consciência. Ali estará minha lei e 

iluminará o caminho do povo do Senhor. 

54 Nos dias de hoje, nenhum homem apareceu que seguisse os passos de Moisés para fazer avançar 

este povo e encorajar sua fé através de milagres. Mas com um pouco de preparação, você pôde sentir a 

presença espiritual de Elias guiando-o, encorajando-o e inspirando-o nesta jornada. 

55 As lágrimas vêm agora para as multidões que Me ouvem. Só eu sei a razão de seus soluços, só eu 

conheço todos os obstáculos e dificuldades que eles encontraram em seu caminho e que os impediram. 

56 Perseverem, vocês, multidões, sejam fiéis e verão os obstáculos cair. Reze e trabalhe com 

veracidade, pureza e perfeição sempre crescentes, para que em sua missão você possa encontrar o conforto 

e a força necessários para suportar com paciência as vicissitudes da vida. Se você seguir seu caminho desta 

maneira, quando menos pensar nisso, verá o caminho suavizado e os tropeços se vão. 

57 Vocês são meus campos, onde por enquanto o trigo cresce junto com as ervas daninhas. Ainda não 

é a hora de colher. Mas quando chegar o momento, o trabalho de cada um de vocês será julgado. Então 

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

da espiritualização. 

58 Observe e lembre-se das minhas palavras. Não esteja muito confiante porque você recebeu de mim 

comissões e tarefas muito grandes - pensando que minha justiça nunca poderá chegar até você. Lembre-se 

de David e Salomão, que eram grandes diante de seu povo, adormeceram em sua grandeza, violaram a lei 

e viram minha justiça divina vir sobre eles - inexorável e sabiamente - enquanto acreditavam que por 

serem tão amados pelo Pai, jamais seriam afligidos por Ele. 

59 Pense, ó povo, nas novas gerações. Pense em seus filhos, como fizeram os patriarcas quando 

prepararam seus povos para receber a vinda do Messias. 

60 Reze por aqueles que ainda estão por vir. Prepare o caminho para eles através da caridade e do 

amor. Entenda que eles terão missões ainda mais altas que a sua, e que será bom se eles encontrarem um 

rastro de espiritualização a seguir. Qual será essa trilha? A de sua vida, a de suas obras. 

61 Por que você deve sempre me fazer vir com reprovações? Venho a vocês por amor, porque vejo 

que vocês carregam dor em seus corações e quero consolá-los. Pois eu quero que você leve em sua alma 

minha paz. 

62 Às vezes eu me revelo a você como Juiz, ocasionalmente apareço como Pai, mas sempre me 

mostro como Mestre. Entre estas três manifestações, você tem a Essência Divina, que é uma: A Lei, O 

Amor, A Sabedoria. Esta é a Trindade que está presente em Meu Espírito. 

63 Feche seus olhos e liberte a alma para que ela possa vivenciar intensamente estes momentos de 

comunhão com seu Mestre. Que se estabeleça perto de Mim como aqueles que seguiram o Mestre na 

Segunda Era ao longo das estradas rurais, nos vales, através das aldeias, ao longo das margens dos rios e 

através dos desertos, para não perder um único de Seus ensinamentos. Então você será capaz de entender o 

sentido figurativo no qual eu às vezes falo quando uso coisas materiais da terra para simbolizar o espiritual 

para você e trazê-lo ao seu alcance espiritual. Você verá como a Minha Palavra traz o Reino dos Céus à 

sua alma. 

64 Venha, humanidade, para que eu possa instruí-lo. Ou você quer que seja a dor que continua a lhe 

ensinar ao longo de sua vida? 

65 Venha para minhas fazendas para semear os campos com fraternidade. Eu lhes asseguro que 

minhas terras não lhes falharão como o mundo. 

66 Aqui está o caminho, bem na frente de sua alma, convidando-o a segui-lo e nunca mais parar de 

novo. Para cada passo que você der, será um passo que aproximará sua alma do lar perfeito que o espera. 
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67 O tempo é muito curto no qual eu ainda estarei entre vocês e falarei com vocês nesta forma, e 

quero que aprendam a ganhar mérito para que nestes últimos anos Minha Palavra possa abundar através 

destes porta-vozes. 

68 Como as manifestações divinas podem se tornar uma recompensa por seus méritos? Através de sua 

fé, seu compromisso e sua espiritualização - através do amor que reina no seio do povo, através da 

misericórdia que se pratica, através do amor à verdade. 

69 Em verdade vos digo, se não se unirem como é minha vontade, a humanidade os dispersará e os 

expulsará de seu meio quando vir que suas vidas se desviam do que vocês pregam. 

70 O que acontecerá quando as pessoas descobrirem que em cada comunidade existe uma forma 

devocional diferente e uma maneira diferente de praticar Meu ensinamento? Eles não serão capazes de 

entender que fui eu quem os instruiu. 

71 Confio a vocês os últimos três anos de minha manifestação, para que possam trabalhar pela 

unificação deste povo - uma união que abrace tanto o espiritual quanto o externo, para que seu trabalho, 

cheio de harmonia e unanimidade, seja a maior prova de que um Mestre ensinou a todos vocês, nos 

diferentes lugares de encontro e em diferentes partes do país: DEUS.  

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 253  
1 Minha presença neste dia é a de um juiz. Minha luz penetra no santuário do seu ser. 

2 Venho para receber e também para dar, para receber o fruto da boa semente e para dar-lhe novas 

sementes para plantar. 

3 Vocês vêm a Minha presença para me agradecer pelos benefícios recebidos e pelo bom resultado 

de seus trabalhos no caminho espiritual. Alguns vêm a mim arrependidos. São aqueles que trazem o fardo 

de algum arrependimento e tremem e estão cheios de medo à minha voz de retidão. Alguns, como outros, 

buscam meu perdão e rezam para que não lhes falte sustento nos tempos que virão. 

4 Hoje começa um ano com vocês, exatamente o penúltimo da minha proclamação através da 

faculdade humana de compreensão, e é natural que minha palavra se mostre exigindo justiça para com as 

pessoas que receberam estes ensinamentos por muito tempo. 

5 Com fogo de amor e justiça farei vocês entenderem meu ensinamento, que está escrito em seu 

espírito desde o início, para que amanhã vocês saibam como testemunhar esta verdade. 

6 Todas as minhas obras são escritas por mim em um livro chamado 'Life'. O número de suas 

páginas é inumerável, sua infinita sabedoria não pode ser alcançada por ninguém além de Deus, que é seu 

autor. Mas nele, em cada uma de suas páginas, há um breve resumo no qual o Pai apresentou cada uma de 

Suas obras de forma compreensível, a fim de torná-las compreensíveis para todas as faculdades de 

compreensão. 

7 Você também está constantemente escrevendo o livro de sua vida, no qual todas as suas obras e 

todos os seus passos em todo o caminho do desenvolvimento permanecerão escritos. Esse livro será escrito 

em sua alma e será a luz do conhecimento e da experiência com a qual você iluminará o caminho de seus 

irmãos e irmãs mais novos amanhã. 

8 Você ainda não pode mostrar seu livro a ninguém porque não conhece nem mesmo seu conteúdo. 

Mas logo ela se tornará leve em seu ser e você poderá mostrar a seus semelhantes as páginas que falam de 

seu desdobramento, sua expiação e suas experiências. Você será então um livro aberto para as pessoas. 

Bem-aventurados aqueles que fazem de sua missão uma missão própria. Eles vão sentir que estão subindo 

a escada que Jacob viu em seu sonho, que é o caminho espiritual que conduz os seres à presença do 

Criador. 

9 Aceite todas as provas de sua vida com amor, sabendo que são lições que iluminarão e fortalecerão 

sua alma para percorrer o longo caminho que ainda tem pela frente. Quanto maior for sua compreensão, 

maior deve ser seu amor por Aquele que o enviou no caminho da luta pela perfeição e que sempre o 

apoiou em suas provações. 

10 Eu te testei, eu te afligi e eu te julgo. Mas, ao mesmo tempo, eu o apoio, eu o perdôo e o crio. 

Nunca uma alma ficará desapontada com Minha presença porque não há injustiça em Mim. 

11 Eu vos abençôo, multidões de homens que aprenderam a me ouvir em silêncio e a reter os soluços 

que arrancam de vocês os espinhos do caminho. Seus lábios estão em silêncio para não deixar que 

nenhuma lamentação seja ouvida; em vez disso, seu coração Me abençoa. Como o Pai não poderia 

abençoá-lo, que se sente tão compreendido por suas criaturas? 

12 A luz está agora se espalhando por toda a sua alma. É o momento em que as sombras escuras 

partem das pessoas que eu estou procurando e unindo atualmente. 

13 Muitas gerações compõem este povo, e de cada uma delas recebo neste dia sua homenagem, ou 

seja, o fruto de seu trabalho, para que cada uma receba a recompensa de acordo com suas obras, seus 

esforços e objetivos. 

14 Aquele que deseja as honras e os louvores do mundo pode obtê-los aqui; mas eles serão de curta 

duração e de nenhum uso para ele no dia de sua entrada no mundo espiritual. Aquele que está atrás de 

dinheiro pode receber sua recompensa aqui, pois foi por isso que ele lutou. Mas quando chegar a hora de 

deixar tudo aqui para se ajustar no futuro, ele não terá o menor direito de reivindicar qualquer recompensa 

por sua alma, mesmo que pense ter feito muito em benefício da caridade. 

Em contraste, aquele que sempre recusou elogios e favores, que amou seus semelhantes de forma pura 

e altruísta e rejeitou toda recompensa material, que estava ocupado semeando o bem e que teve prazer em 
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realizar obras de amor - este não pensará em recompensas, pois não viverá para sua própria satisfação, mas 

para a de seu próximo. Quão grande será sua paz e bênção quando ele estiver no seio de seu Senhor!  

15 É necessário deixar crescer as árvores para reconhecê-las por seus frutos. Então será a hora do 

julgamento, quando todos aqueles que, no fogo da minha justiça de amor, tiverem dado frutos venenosos 

aos homens, serão destruídos e somente aqueles que tiverem produzido frutos de vida e saúde serão 

altamente respeitados. 

16 Da mesma forma, as comunidades religiosas e todas as seitas que existem na Terra serão julgadas - 

de tal forma que somente aqueles que amam e seguem a verdade permanecerão, e todos aqueles que a 

escondem atrás do véu da mentira, da falsidade e da hipocrisia desaparecerão. 

17 Existe apenas uma lei e, portanto, apenas uma maneira de cumpri-la. É aquele que todos vocês 

devem procurar para que possam estar espiritualmente unidos. 

18 Vocês que ouvem minha voz estão se julgando interiormente neste momento. Vocês se perguntam 

se seu ideal é alto e suas obras puras. Vocês se perguntam se já estão suficientemente preparados para que 

após minha partida saibam como permanecer entre homens como patriarcas, profetas e apóstolos. Vocês se 

perguntam se já se espiritualizaram, se estão vivendo à altura do nome "espiritualista" que eu lhes dei para 

se identificarem. 

19 Em 1948, um tremor sacudiu este povo. Foi o impulso de minha justiça que o despertou, como em 

todos os momentos em que você caiu na letargia do fanatismo ou da rotina. 

20 Se vocês tivessem tentado entender o significado de minha nova mensagem desde o início de 

minha manifestação neste tempo - quanta dor, quantos argumentos e quantas lutas interiores vocês teriam 

poupado a vocês mesmos! Mas vocês se inclinaram, como sempre, para o culto exterior que nega a 

liberdade e a elevação à alma. Portanto, tinha que chegar a hora de estabelecer um limite para seus erros. 

Vocês são espiritualistas? Então você deve provar isso em sua adoração, em sua vida e em seus 

relacionamentos uns com os outros. 

21 Enquanto alguns despertaram e compreenderam qual é a verdade e se propuseram a trabalhar pela 

espiritualização, outros, agarrados aos seus costumes, agarraram-se aos seus símbolos, suas formas de 

culto e seus hábitos, dizendo que eu lhes mostrei todos esses símbolos e que, portanto, eles são a lei para 

eles. 

22 A briga eclodiu, mas não é a primeira vez que isso acontece entre o povo ensinado por Deus. Já na 

Primeira Era, em um dos mandamentos ditados por Deus no cume do Monte Sinai, ordenei aos homens 

que não usassem nenhuma imagem que representasse o Divino, e ao mesmo tempo os fiz entender que o 

verdadeiro serviço de Deus era o de cumprir aquela lei que estava inteiramente limitada ao amor a Deus e 

ao próximo. 

23 No entanto, o povo criou infinitas tradições e diariamente aumentou seu fanatismo e idolatria. 

Agora o símbolo não era mais a imagem de significado através da qual recebia a explicação para algo 

superior, mas o objeto de idolatria e adoração. 

24 Era necessário que eu viesse ao mundo para mostrar-lhe o caminho do qual você estava se 

afastando cada vez mais. Mas quando os sacerdotes e os fariseus perceberam que eu não tinha vindo para 

pregar tradições, eles Me acusaram e disseram ao povo que Minha Palavra era contra a Lei de Moisés. 

Então Minha voz se levantou para responder aos representantes hipócritas da Lei que eu não tinha vindo 

em oposição ao que o Pai tinha ordenado, mas para dar-lhe cumprimento com Minha vida - que o que eu 

queria erradicar dos corações eram as tradições e cerimônias inúteis através das quais eles tinham 

esquecido de cumprir a Lei, ou seja: amar a Deus e amar uns aos outros. 

25 Vocês não acham correto que hoje, enquanto vivem no tempo do Espírito Santo, eu expulse de 

seus corações tudo o que vocês introduziram neste trabalho, que passaram a conhecer como espiritualismo, 

em termos de tradições e formas externas de adoração. 

26 É verdade que no início de cada uma das três revelações que Deus deu à humanidade, foi permitido 

a você alguns símbolos e atos de adoração para facilitar sua compreensão e aquisição dos ensinamentos 

divinos, mas não para que você os guardasse para sempre, e menos ainda para que você os adorasse. Esta 

sempre foi a razão de sua estagnação espiritual e a razão pela qual eu vim sempre para desviar você do 

caminho perigoso e conduzi-lo ao verdadeiro caminho da luz. 
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27 Hoje, não rejeito o que decretado em tempos passados, mas ensino-lhe a obedecê-lo, dando a sua 

vida e suas obras um grau mais elevado de espiritualidade, o que também é veracidade. 

28 Quando eu deixar de falar convosco nesta forma, não tereis mais o desejo de objetos materiais, 

nem de ritos e formalidades, porque já vos haveis libertado da idolatria e do materialismo para buscar a 

presença do Pai, que também é Espírito, com o Espírito. 

29 Logo vocês se encontrarão no meio de pessoas que estão cansadas de cultos externos e cansadas de 

seu fanatismo religioso. Portanto, eu lhes digo que a mensagem de espiritualização que vocês levarão a 

eles chegará a seus corações como orvalho fresco e refrescante. 

30 Você acha que se você chegar a eles com cultos fanáticos e formas de agir contrárias à 

espiritualização, que o mundo poderia então reconhecê-lo como portador de uma mensagem divina? Em 

verdade vos digo, vocês seriam levados por fanáticos de uma nova seita! 

31 Em vista da clareza com que vos falo, há aqueles que me dizem: "Mestre, como é possível que 

devemos rejeitar muitos dos ritos que Roque Rojas nos deixou como legado? A isto lhes digo que para isto 

lhes dei aquele exemplo da "Segunda Era" quando fiz o povo entender que, para seguir ritos, formalidades, 

tradições e feriados, tinham esquecido a Lei, que é o essencial. Eu os lembrei deste ato de seu Mestre, para 

que entendam que ainda hoje devem esquecer as tradições e cerimônias, mesmo que as tenham aprendido 

com Roque Rojas, como o povo as havia herdado de Moisés. 

32 Agora, eu não quero dizer que eles lhe ensinaram nada de ruim - não. Eles foram obrigados apenas 

a recorrer a símbolos e ações que deveriam ajudar o povo a compreender as revelações divinas. Mas uma 

vez alcançado este objetivo, foi necessário eliminar qualquer forma de culto ou alegoria agora inútil para 

deixar brilhar a luz da verdade. 

33 O que eu exijo de vocês é sinceridade - do portador da voz que transmite Minha Palavra, a 

começar pelo último dos "discípulos das crianças". 

34 A maior responsabilidade recai sobre os votantes, pois através de seus lábios eu declaro a lei. Mas 

eles não compreenderam sua responsabilidade. A eles eu digo: Despertai! Ouça a voz de sua consciência! 

Eis este povo - ignorante, ansioso por Minha Palavra - revestido de humildade e receptividade ao que você 

lhes oferece. O que aconteceria com você se o povo se levantasse e exigisse de você preparação e 

espiritualização? E quanta razão e direito teria de fazê-lo, já que se trata de sua fé, de sua alma, da paz na 

terra e do caminho para a eternidade. 

35 Portadores da voz, transmissores de Minha Palavra, profetas da Terceira Era: não é a vossa falta de 

jeito, nem a vossa imaturidade, nem a vossa pobreza que é um obstáculo para que Eu me torne conhecido 

pela humanidade através da vossa mediação; é o vosso pecado e a vossa falta de preparação que limitam o 

significado de Minha Palavra e escondem a Verdade que Eu trouxe para o Meu povo. 

36 Em verdade vos digo, quem não se sentir capaz de espiritualizar-se, é melhor manter os lábios 

fechados e não acrescentar inverdades à verdade. Para as multidões que o ouvem, ainda não sabem como 

separar o trigo do joio, ou seja, a mentira da verdade, o supérfluo do essencial. 

37 Minha palavra é rigorosa e sem ambigüidade. Mas veja, mesmo esta manifestação tem um fim um 

dia, e é necessário que seu melhor trabalho seja a coroação do trabalho espiritual que eu lhe confiei. 

38 Saiba que esta palavra que veio de seus lábios é a mensagem espiritual que derruba reinos, 

impérios e tronos, para que o reino dos céus, que é um reino de amor, paz e justiça, possa entrar nas almas 

dos homens. 

39 A outras nações enviei mensageiros de Minha Palavra. Reze por eles e dê-lhes força com seus 

pensamentos. Eles criarão sementes e unirão multidões que, uma vez espiritualizadas, se unirão a você 

através de laços de fraternidade e compreensão. 

40 Estou preparando novos mensageiros de Minha Palavra que também levarão esta Boa Nova para 

outras pátrias. Sobretudo, espalhei o manto da minha paz. 

41 O tempo em que se vive é um tempo de transição, desenvolvimento, provações, mudanças e 

surpresas. Viver vigilantemente, observar e rezar e perseverar em minha lei. 

42 Hoje há luta, hoje há mérito, hoje há sofrimento, luta e labuta. Amanhã, quando estiverem todos 

comigo, quando tiverem alcançado a perfeição da alma, terão sua casa no seio do Pai, para onde vão todas 

as coisas e onde são preservadas todas as coisas que alcançaram sua perfeição - um "seio" que contém 

sabedoria, perfeição e glórias que você não pode imaginar aqui. 
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43 Minha palavra é o caminho, a verdade e a vida que conduz sua alma à terra da promessa. Venha a 

ele, não se extravie, amado povo. 

44 Meu raio de luz se assenta na montanha de onde eu pergunto: Por que você ainda está ao pé dela, 

por que você ainda não conseguiu escalá-la? 

45 Muitos me escutam com grande alegria em seus corações. Mas alguns, quando ouvem Minha 

palavra, são agarrados com grande tristeza. Estes são aqueles que, como Israel no Egito, se sentem como 

escravos. Eles ainda carregam consigo os vergões das pestanas, e sua fome é de liberdade e de luz. 

46 Saiba que é para você por quem eu vim, porque o vi faminto e sedento de justiça, liberdade e amor. 

47 Vinde e escutai esta voz, que vos incutirá coragem, vos encherá de força e vos iluminará, para que 

possais virar as costas ao Faraó e partir de suas terras, onde fostes aprisionados, feridos e humilhados. 

48 Levante seus olhos e contemple a montanha divina enquanto ela convida você a escalá-la. Chegue 

lá, acredite que você chegará ao cume, dará os primeiros passos, subirá, e logo seu prazer será grande 

quando você sentir que as correntes que o prenderam e o jugo que o prendeu para baixo recuaram. 

49 Ó povo de todos os tempos! Tire a ingratidão de seu coração para que você possa verdadeiramente 

experimentar a paz de seu Pai. 

50 Assim, os cegos recebem sua visão, os cansados recuperam suas forças, os coxos caminham, os 

doentes se recuperam, os aflitos cantam de alegria. 

51 Reúno meu povo e confirmo sua missão espiritual para a humanidade. Eu transformo os párias em 

pessoas que são úteis a seus vizinhos, e aqueles que pensavam que eram deserdados em profetas e médicos 

da alma. 

52 São vocês que devem dar testemunho da minha vinda nesta Terceira Era. Sei que as nações e 

províncias precisam de sua testemunha. Mas saibam que quando vocês se lançam, deve ser para provar 

que são os filhos da Luz. 

53 Quero que vocês compreendam de antemão a grandeza espiritual da missão que lhes estou 

confiando neste momento. Somente então sua alma se tornará consciente da responsabilidade de sua 

missão. 

54 Mas se vocês acreditam que devo esperar até que lhes agrade preparar-se para trazer esta 

mensagem de luz ao mundo, estão em grave erro. Pois sou eu quem redime as pessoas e salva suas almas. 

Vocês serão apenas desbravadores, anunciadores, profetas, servos. Para o cumprimento destas tarefas, eu 

lhes ensino. 

55 Eu coloquei uma essência no coração de cada discípulo. Esta essência estará presente em seus 

pensamentos e orações, em suas palavras e em suas obras de amor. 

56 Você não se lembra que eu lhe disse para ser o sabor espiritual entre os homens? 

57 O que mais você pode desejar na Terra do que ser conselheiro, guia e médico das almas das 

pessoas necessitadas? 

58 A misericórdia é uma das mais belas flores do amor, e é precisamente a flor que quero abrir em 

você para espalhar sua fragrância entre seus semelhantes. Na verdade, eu lhes digo, se vocês têm o ideal 

ou o desejo de dar grandeza à sua alma, eu lhes ofereço o caminho da misericórdia. Eu lhe ofereço este 

caminho, pouco percorrido pelos homens, para que você possa se elevar até Mim nele. 

59 Quero que você chegue ao fim desta jornada com a satisfação de ter sido fiel na escuta de meus 

ensinamentos. Minha Palavra fortalece você para que possa continuar seu caminho com passos firmes até 

o final da viagem. 

60 Muitas tentações e obstáculos aparecerão em seu caminho nos últimos dias de Minha 

manifestação, e é por isso que eu o advirto e o chamo para estar acordado para que você possa observar e 

rezar. 

61 Sê forte, ó povo, e o julgamento passará. Pois se não permanecessem obedientes e fiéis e caíssem 

em tentação, criariam para vocês mesmos uma cadeia interminável de provas que confundiriam a mente de 

muitos e destruiriam a fé de muitos corações. 

62 O plano para sua missão já está elaborado e você não deve desviar-se dele. 

63 Eu lhes disse que quando eu puser um fim às Minhas palavras, lhes darei tempo suficiente para se 

prepararem, estudarem, refletirem e exercitarem Meu ensinamento entre vocês. Quando eu descobrir que 
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Meu povo se espiritualizou, abrirei os caminhos pelos quais vocês devem sair e levar a mensagem de luz 

que lhes confiei para dar a conhecer à humanidade. 

64 Claro e simples é o plano que elaborei para vocês, para que não o alterem ou mudem no mínimo se 

quiserem se chamar de espíritas. 

65 Quem quiser ter autoridade para converter seus semelhantes - poder para curar os doentes como 

você ainda não experimentou, e força para realizar milagres - será fiel à minha Lei e dedicado aos meus 

mandamentos, então nunca ficará sem as inspirações e o poder para realizar grandes obras cheias de amor 

e sabedoria. 

66 Aquele que despreza os dons espirituais e os frutos que vêm da pura prática de Minha Doutrina, 

porque é mais tentado por elogios e recompensas materiais, sacia-se com vaidades e falsas satisfações que 

não alimentam a alma. Isto é o que ele ama na terra e o que ele procurou em meu trabalho, e eu o concedo 

para recebê-lo. Mas na verdade, digo-vos, aqueles que não cumprem o que eu previ, que permanecem na 

estagnação e não abandonam seu fanatismo, suas vaidades e seus desejos materiais, serão o obstáculo que 

não permitirá que aqueles que amam Meus decretos e que realmente querem obedecê-los avancem. 

67 Com que palavras ou pretextos me responderão aqueles que desobedecem às minhas ordens, 

quando lhes mostrar as pessoas que permanecem na estagnação, apanhadas pelo fanatismo e tradições 

inúteis - quando lhes mostrar os povos que devem continuar à espera da chegada dos apóstolos da Terceira 

Era? 

68 É meu amor que fala a vocês - minha luz que vela incessantemente por vocês, advertindo-os para 

evitar que adquiram um cálice de sofrimento ao invés de progresso espiritual. 

69 Estou preparando-o para o dia em que falarei com você pela última vez. Pois a partir desse 

momento, tudo mudará para este povo no espiritual. Portanto, há muito tempo eu lhes digo que não devem 

ser tradicionalistas nem conservadores de formas externas, que não devem fazer de seus atos de culto 

costumes ou hábitos que então não poderão mais arrancar de seus corações. 

70 Você acha que tudo deve continuar indefinidamente na mesma forma? Vocês pensam que estarão 

unidos nestes lugares de encontro durante toda a vida? Não, gente, é necessário que tudo o que você teve 

até agora desapareça de sua vista, para que você possa sentir a luz da verdadeira espiritualização aparecer. 

Até agora, vocês não entenderam nem o significado da minha mensagem nem o objetivo deste trabalho. 

71 É verdade que "os primeiros", por falta de doutrina e instrução, não foram capazes de entender o 

significado de uma revelação que os surpreendeu. Mas você que pertence ao "último" - àqueles que 

deveriam testemunhar o fim deste período - acha correto que você retenha os erros do "primeiro", e que 

continue ignorando o significado desta mensagem, assim como aqueles que só viram o amanhecer da 

Terceira Era não o sabiam? 

72 Não, seu coração me diz. Digo a todos vocês que esta convicção que vocês têm nestes momentos 

não deve deixá-los na hora de suas tentações. Não esqueçam que eu lhes digo hoje que por sua obediência 

e sinceridade vocês terão paz em suas casas e em todos os caminhos que percorrem. 

73 Faça tudo que puder para entrar preparado e forte no momento de confusão que se aproxima. Não 

aumente com sua confusão aquelas que as seitas, igrejas, filosofias e doutrinas causam quando chega o 

momento de todos negarem a verdade. 

74 Quero que este povo, que foi ensinado por Mim em forma espiritual, entre neste momento com 

calma, consciência, alerta e humildade, e que sua presença seja um raio de luz e um sopro de tranquilidade 

sobre aquela tempestade. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 254  
1 Venho para receber e para dar, venho para ouvi-lo e que você possa me ouvir. 

2 Inúmeras vezes eu me fiz conhecido como Pai e como Mestre. Hoje é minha vontade mostrar-Me 

como Juiz, porque eu lhes confiei um ano, do qual exijo o fruto de vocês. Na eternidade, este período é 

apenas um momento. Mas as obras que são realizadas por você nele permanecem registradas em um livro 

no qual você anota a história de sua vida. Este livro, escrito em seu espírito, preservará o traço de suas 

lutas para alcançar o objetivo, e será aquele que você apresentará ao juiz supremo. 

3 Hoje você me mostra apenas uma página que representa um pequeno período de tempo no qual 

você deu um passo à frente no caminho do desenvolvimento. 

4 Na medida em que vocês ascenderem, suas obras atingirão maior perfeição e vocês entenderão 

meu trabalho de forma maior e mais profunda. Por isso, inspiro-vos a confiar em Minhas promessas, vos 

levanto, vos desperto e vos curo. 

5 Quero receber seus frutos porque vocês os obtiveram através de um ideal de amor, através do 

esforço e com a intenção de agradar a seu Pai. Você lutou em provas difíceis, caminhou sobre rochedos. 

Os olhos de seu corpo choraram e sua alma também soluçou. 

6 Seus lábios estão em silêncio e a alma não se queixa naquele momento, e você transforma toda a 

amargura que recebeu em Mim e perdão para seus semelhantes. Abençôo-vos por vossa obediência. 

7 Você sente que está despertando para um novo dia, que está dando um passo à frente e desde então 

seu espírito o ilumina ainda mais e você Me entende melhor. Você também mede sua responsabilidade, 

que assumiu para com o Pai e para com o mundo, de forma correta. 

8 Hoje você sabe que o tempo é um tesouro precioso que você não deve perder, e que seus presentes 

são como jóias que não devem ser escondidas. 

9 O tempo das trevas e da ignorância acabou para você. Hoje, como apóstolos, vocês sabem o que 

dizem, o que fazem e o que pensam, e estão empenhados no mérito, a fim de ganharem o direito aos meus 

benefícios. Você vive no meio da luz, e se alguém está cego por ela, é por falta de clareza em seu olhar. 

10 Eu banho minha graça em todos da mesma maneira, mas cada um recebe de acordo com sua 

preparação espiritual e elevação. 

11 Agora recebo o resultado do trabalho dos seres encarnados, porque a vida terrena é medida de 

acordo com o tempo. Ao entrar na vida espiritual, você perceberá que a eternidade não pode ser medida 

em horas, dias ou anos, porque o tempo não tem influência sobre o espiritual. 

12 Estou presente, invisível para toda a humanidade, cuja vida pulsa em Mim porque sou seu Pai - o 

único que pode julgar suas vidas e atos de uma forma perfeita. Vejo pessoas vagando no caos, carregando 

a guerra em seus corações e até mesmo em suas almas, carregando a arma assassina e destrutiva não 

apenas em suas mãos, mas também em seus corações, usando a linguagem como uma verdadeira espada 

de dois gumes. Alguns atacam, outros defendem. Alguns semeiam a morte, enquanto outros se agarram à 

vida. E como uma sombra, o manto dos novos ensinamentos se espalha, avançando de coração para 

coração e de alma para alma. 

Diante desta ameaça, pessoas e nações tremem e se perguntam por que o Todo-Poderoso não impede a 

difusão destes ensinamentos sem esperança. A isto o Pai responde: Eu lhes permito brotar, crescer, 

florescer, espalhar e dar frutos, para que estas árvores possam ser reconhecidas pela humanidade por seus 

próprios frutos. 

13 Estes ensinamentos, teorias e visões de mundo se espalharão pelo mundo para que, tendo comido 

de todas as frutas, os homens possam voltar seus olhos para a árvore da vida e compreender que a 

verdadeira fruta - aquela que contém doçura em seu sabor e vida em sua substância - é a que eu lhes 

ofereci em Minha Lei do Amor desde o início dos tempos. 

14 A paz dos homens é efêmera. Somente a paz que eu lhes ofereço é eterna. 

15 Falo-vos através do intelecto humano, e Minha Palavra é a mesma semente de amor que eu sempre 

semeei em vós. 

16 Eu lhe dei força - mas não para que você possa impor minha vontade a seus semelhantes através 

dela. Eu libertei sua alma - mas não para que ela faça mau uso dessa liberdade. Minhas armas são verdade, 

amor, misericórdia, paz e perdão. 
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17 Para que vocês Me representem dignamente e sejam Minhas testemunhas fiéis, vocês devem fazer 

uso de Meus ensinamentos e mergulhar em Minha Palavra para não cair em erros que os dividem e fazem 

com que alguns defendam e tentem preservar as formas externas de culto e tradições, enquanto outros 

lutam pela essência e espiritualidade de Minha Doutrina. Lembre-se de que no primeiro mandamento da 

Lei, que dei à humanidade através de Moisés, eu disse: "Não fareis para vós mesmos nenhuma imagem 

esculpida ou semelhança de coisas celestiais para ajoelhar-se e adorar". Desde então, o caminho para o 

homem e o caminho para a alma tem sido claramente traçado. 

18 Moisés não se limitou a transmitir os Dez Mandamentos à humanidade, ele também promulgou 

leis secundárias para a vida humana e introduziu tradições, ritos e símbolos dentro do culto espiritual a 

Deus, tudo de acordo com os passos de desenvolvimento que o espírito humano estava dando na época. 

Mas o Messias prometido veio e acabou com as tradições, ritos, símbolos e sacrifícios, deixando apenas a 

lei intocada. Portanto, quando os fariseus disseram ao povo que Jesus era contra as Leis de Moisés, eu 

respondi que não era contra a Lei, mas que tinha vindo para cumpri-la. Se meus ensinamentos fossem para 

eliminar as tradições, seria porque o povo, para cumpri-las, havia esquecido de obedecer à Lei. 

19 Esse caso se repetiu neste tempo, gente. Em 1866, minha presença foi revelada através do intelecto 

humano por Roque Rojas, que o deu a conhecer a você. Mas ele também criou tradições, formas de culto e 

símbolos para ajudá-lo a entender o significado das revelações. 

20 Agora que está próximo o momento em que não falarei mais com você nesta forma, quero apagar 

de seu coração todo materialismo e fanatismo que poderia existir dentro de seu culto e de sua maneira de 

agir, para que você possa levar corretamente o nome: "Discípulos do Espírito Santo". Mas entenda: Se eu 

eliminar tradições e costumes supérfluos, não sou, portanto, contra a Minha Lei. Pois, como na Segunda 

Era, para seguir as tradições, você pode violar o verdadeiro culto espiritual a Deus e seus deveres para com 

a humanidade. 

21 Se em sua devoção ao Pai você já está livre de todo materialismo, não se orgulhe porque pensa ter 

alcançado o cume da espiritualização, da qual considera imaturos todos os que professam seitas ou igrejas. 

Pois enquanto você vê o mote no olho de seus semelhantes, eu posso lhe mostrar a viga que você arrasta 

com você. 

22 As pessoas estão cansadas das tradições, das formalidades e dos ritos. Quero mostrar-lhes a luz de 

meus ensinamentos como um lugar de descanso para a alma cansada de buscar luz. 

23 Pessoal, deixe-me ser seu juiz, ouça Minha voz falar com você em sua consciência. Também não 

busque remuneração ou elogios de Mim, não busque recompensa. Se eu lhes concedesse essas satisfações, 

vocês fariam mau uso delas e se apresentariam como lordes. Buscai-me humildemente como o menor de 

meus filhos. Se você se arrepender, faça uma reverência diante de mim, pois eu serei seu Juiz e falarei com 

a maior veracidade, corrigindo-o com misericórdia. Então você reconhecerá por trás das minhas palavras a 

promessa divina de algo nunca previsto, de algo além de todo desejo. 

24 Eu lhes dou o presente da Palavra, que como o som dos sinos pode despertar aqueles que dormem, 

que pode dar força, bálsamo e vida. 

25 Não espere até que os eventos calamitosos façam com que a humanidade volte para Mim. Observe, 

ore e semeie, e a luz e a paz do Meu Espírito se espalhará de coração para coração. 

26 Embora Minha Palavra passe através do cérebro e dos lábios de um homem, ela é feita de luz e 

amor. Preparem-se, multidões, e permitam-Me que Me dê a conhecer através de Meus porta-vozes. E 

vocês que foram escolhidos para esta alta e delicada tarefa - preparem-se ainda mais. Aqueles que não se 

sentem capazes de transmitir Minha Palavra com pureza, preparem-se. Se ele não for capaz, é melhor 

manter o silêncio e selar seus lábios. Mas esteja ciente de que sua pobreza, sua falta de jeito ou sua 

modéstia não são obstáculo à minha proclamação. Tenho usado o desajeitado e o inculto para surpreender 

o mundo. O que eu contesto é a desonestidade, o pecado. 

27 Quero que você se torne digno de que nos últimos anos de minha palavra uma revelação após outra 

ocorra e nenhuma reclamação seja ouvida nas salas de reunião. 

28 Recebi a homenagem de toda a criação - desde as maiores estrelas até os seres pouco perceptíveis 

ao seu olhar. Tudo está sujeito à evolução, tudo segue seu curso, tudo avança, tudo se transforma, evolui 

mais alto e se aperfeiçoa. Então, quando tiver alcançado o cume da perfeição, meu sorriso espiritual será 
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como uma aurora infinita em todo o universo, da qual toda mancha, toda miséria, todo sofrimento e 

imperfeição terão desaparecido. 

29 Conhecer minha retidão no cerne de minha palavra. 

30 Minha palavra, multidões, é a chave com a qual abro seu coração - aquele coração que tem batido 

tão pouco por Mim. 

31 Hoje você começa o segundo ano dos três últimos confiados a você para sua preparação. 

32 O que você conseguiu até agora? Nada de decisivo. Após seu auto-exame à luz de sua consciência, 

você entendeu que não deu um passo adiante em direção à unificação e à espiritualização. 

33 Vocês se acostumaram às minhas reprovações e, portanto, permanecem inclinados para trás 

indolentemente. Mas não tenham excesso de confiança, rejeitem a opinião de que vou prolongar o tempo 

da minha manifestação entre vocês. Pois se você cair neste erro, você viverá enganado e enganado. 

34 Quem se atreve a pedir outra oportunidade - depois daquelas que lhe concedi? Somente os tolos ou 

os ignorantes. Você, entretanto, não é ignorante, já que tenho falado com você incessantemente ano após 

ano. 

35 Por que eu lhes digo isto? Porque vejo este desejo e esta intenção secreta no fundo de alguns 

corações - um desejo e uma intenção que, mesmo sem tê-la realizado, já profana a veracidade e a 

sinceridade de Meu Trabalho. 

36 Este desejo de que minha palavra continue infinitamente, que tudo continue como antes, é a prova 

de que eles não usaram o tempo precioso que lhes foi confiado e agora querem outro tempo para poder 

fazer algo. Mas quando o tempo indicado chegar ao fim, ninguém será capaz de mudar uma decisão 

divina. Pois pretender fazer isso seria negar a perfeição àquilo que Deus providenciou. 

37 Não desobedeça a meus decretos, ó povo! Pois se alguém o fizer, testemunhará Minha justiça e 

verá as forças desatadas da natureza se sobreporem a esta nação, fazendo-o ver sua desobediência, já que 

Me desobedeceu apesar de Minhas palavras de amor. 

38 Que tristeza e remorso haverá nessas almas quando elas despertarem de sua aberração e tomarem 

consciência de sua regressão espiritual, quando experimentarem que o Pai ainda tem que agitá-las e afligi-

las através das forças da natureza, assim como aconteceu com os antigos! 

39 Eliminarei toda semente impura entre este povo e deixarei apenas a boa semente através da qual a 

humanidade possa me reconhecer amanhã. Como as pessoas poderiam contemplar o esplendor de Minha 

verdade através de um povo confuso, desobediente ou fanático? 

40 Estes dias de preparação são marcados por uma profunda reflexão para vocês, pessoas, para que 

depois desta introspecção e deste exame de consciência, vocês possam escolher o caminho que desejam 

seguir - ressaltando que aquele que faz minha vontade poderá seguir seu caminho em paz, e aquele que faz 

sua vontade deve escolher aceitar as provações que, quando chegar o momento, o atingirão 

inexoravelmente. 

41 Nele que obedece às minhas instruções haverá verdadeira paz, porque ele será um homem de boa 

vontade que obedece a seu Pai. Naquele que desobedece às minhas instruções, não haverá paz por um 

momento. Ele ouvirá incessantemente a censura de sua consciência e viverá em constante terror. 

42 Eu não julgo ninguém e limito-me a revelar-lhe a tempo o que pode lhe ocorrer como uma 

conseqüência natural de seus trabalhos. Digo-lhe a tempo porque eu o amo e para que você possa evitá-lo, 

para que você possa enfrentar a verdade e não se desviar do caminho. 

43 O desobediente está sempre orgulhoso. Mas quem é aquele que pensa que tem o direito de fazer 

sua vontade ou de fazer mudar a vontade de seu pai? Quem acredita que ele recebeu os dons que estão 

nele por causa do verdadeiro mérito? Quem acredita que este povo me é indispensável para a execução dos 

Meus planos Divinos? 

44 Não permita que sua mente escureça, não cale a voz da consciência, não permita que as tentações 

da carne façam sua alma tropeçar, pois seria muito doloroso. 

45 Observe e reze para que nunca lhe falte força. Refleti, julgai-vos severamente, então vosso espírito 

derramará sua luz em vossa mente e coração, para que a paz possa reinar entre vós. 

46 Minha instrução continua a mostrar a sua alma o Livro da Vida página por página, porque ele deve 

permanecer forte e preparado até o fim deste tempo de instrução. 
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47 Se você deseja verdadeiramente funcionar como os profetas da Primeira Era e ser como eles faróis 

no caminho da humanidade, avance em direção à espiritualização, que não será difícil de encontrar, pois 

cada um destes ensinamentos é uma lição de espiritualização para a humanidade. 

48 Quero que vocês saibam que - mesmo antes daquelas gerações de almas espiritualizadas que lhes 

anunciei - esta mensagem será difundida por todas as nações e povos, para que possam encontrar os 

caminhos pavimentados pelo povo que ouviu a voz do Senhor e por aqueles que se uniram a este povo 

porque acreditaram em seu testemunho. 

49 Eu os convido constantemente a darem novos passos neste caminho, que é uma ascensão eterna. 

Não pare, e se parar, será útil porque você teve que amadurecer uma intenção, fortalecer a fé ou refletir. 

Mas continue depois. 

50 Quantos me dizem em seu coração: "Mestre, por que você não veio até nós neste tempo como ser 

humano para poder ver sua presença"? Mas eu lhe respondo com outra pergunta: Você não sabe que 

quando deseja Minha presença no mundo sob esta forma, você exige Meu Sangue de novo? Aceite-me 

assim: em espírito, invisível apenas aos seus olhos físicos, mas perceptível a todos os sentidos da sua alma. 

Naquela época derramei meu sangue para selar com ele o amor que preguei em meu ensinamento. 

Hoje, eu banho essência divina em todos como prova de que meu amor pelas pessoas é o mesmo apesar de 

sua ingratidão e que, portanto, me aproximo delas para mostrar-lhes o caminho luminoso que as levará a 

morar comigo em meu reino para sempre. 

51 Outros me dizem espiritualmente: "Se você pelo menos nunca nos privaria desta palavra que você 

nos deu para ouvir com tanto amor". A estes digo que se realmente fizerem uso de meus ensinamentos e 

tentarem entender minhas intenções, não seria doloroso para eles renunciar a esta proclamação quando 

chegar a hora de declará-la terminada. E não será doloroso para eles porque sua alma permanecerá 

permeada por minha Essência e cheia de minha Luz. Mas se você não conseguiu manter alguns ou muitos 

dos meus ensinamentos em sua memória, nesse caso eu ordenei a criação do livro que contém a minha 

palavra deste tempo. Neste livro, que será criado a partir de meus ensinamentos Divinos, você encontrará a 

verdadeira Arca da Aliança, que os primeiros espiritualistas não foram capazes de compreender e, 

portanto, tiveram que representar através de objetos ou símbolos. 

52 A verdadeira arca do convênio é minha palavra. Pois quem a abre e entra nela com respeito, 

espiritualização e amor, descobrirá sabedoria, profunda revelação, profecia e todos os dons espirituais em 

seu fundo. É a esta arca do pacto que você se voltará quando minha palavra não for mais ouvida através 

dos imperfeitos portadores da voz humana, e testemunhará como, em suas meditações, nos momentos de 

seu estudo, ou nos momentos de sua oração, ao mais delicado de seu ser, uma luz superior chegará a você 

que lhe explicará tudo - uma influência paternal que o abraçará, e uma voz que não é humana, e que lhe 

falará de forma perfeita e perfeita. Será a luz da minha inspiração que virá até você em um verdadeiro 

diálogo de espírito a espírito. 

53 Seja abençoado - você que foi capaz de remover de seus serviços muitas das cerimônias supérfluas 

e desnecessárias legadas a você pelos "primeiros" e reter apenas o essencial. Mas perceba que você ainda 

tem algo a limpar e muito a espiritualizar. 

54 Como sua alma ficará feliz se for capaz de Me oferecer nesta terra o culto que espero dela! Mas 

quando partir daqui para o Vale Espiritual, se ele deixar para trás algo que não deveria ser digno de Minha 

Obra, as novas gerações, revendo a herança que você lhes deixou, saberão como remover tudo o que você 

deixou para trás de injustiça, e assim dar o passo que você não foi capaz de dar. 

55 Eu lhes digo: quanto mais vocês purificarem seus atos de adoração e aperfeiçoarem sua adoração a 

Deus, menos aqueles que vierem depois de vocês terão que sofrer, e que seus méritos diante de Mim serão 

maiores porque vocês não trabalharam por vocês mesmos, mas o fizeram com seus semelhantes em mente, 

porque sentiram caridade por eles em seus corações. 

56 Vocês mesmos não experimentaram o quanto tiveram que lutar para limpar o que receberam de 

seus irmãos que os precederam? Portanto, não deixe este trabalho doloroso para aqueles que seguem seus 

passos. 

57 Na segunda vez, meu ensino atingiu seu auge quando minha despedida já estava muito próxima. 
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58 Os discípulos - sabendo bem que estes eram os últimos momentos que passariam com o Mestre - 

chamaram toda sua atenção para ouvir até mesmo a última destas palavras e para mantê-las em seus 

corações. 

59 O desejo divino de Jesus era que seus discípulos se tornassem semeadores de seus ensinamentos 

redentores. No ápice de seu último discurso aos discípulos, que foi ao mesmo tempo a última conversa 

entre o Pai e os filhos, ele lhes disse, portanto, em tom de amor: "Agora vos dou um novo mandamento: 

amai-vos uns aos outros". Com a luz desse mandamento supremo, ele acendeu assim a maior esperança 

para a humanidade. 

60 Mesmo neste tempo em que logo terminarei minha proclamação entre vocês, vejo a devoção e a 

atenção com que escutam meus ensinamentos. Eles ficarão indelévelmente impressos na mente de meus 

novos discípulos. 

61 Assim como eu disse então aos meus apóstolos que eles seriam como ovelhas entre os lobos do 

mundo, para que vivessem sempre vigilantes, assim agora eu lhes digo que se preparem, que observem e 

orem. Pois muitos se levantarão contra você, usando armas caluniosas e usando todos os meios para 

confundi-lo. 

62 Agora é um momento de luta, todos vocês sabem disso, para que ninguém se surpreenda. 

63 Simplifiquei ao máximo meus ensinamentos para que vocês os compreendam e os compreendam 

no desejo de seu significado. Quando chegar o momento, você terá uma resposta fácil para cada pergunta 

que lhe for feita. Você não terá que falar muito para convencer. Se você estiver realmente preparado, suas 

palavras não só serão simples, mas também curtas. Você não precisará conhecer a ciência para responder 

ao cientista, nem a teologia para responder ao teólogo. Uma palavra de luz ilumina tudo, e eu quero que 

palavras de luz venham de seus lábios. 

64 Nem todos os que me ouviram neste tempo se levantam para testemunhar a Minha Palavra. 

Surgem aqueles que realmente Me amam - aqueles que Me amam em seu próprio próximo e se voltam 

para aqueles necessitados, aos quais dão sua misericórdia e conforto. 

65 Aqueles que compreendem meu ensinamento e o sentem profundamente, o abraçarão fielmente. 

Serão eles que devem se opor a toda oposição, que devem pegar as armas da verdade, do amor e da justiça. 

Através de dificuldades e num mundo que há muito se afastou desta justiça e desta verdade, estes 

semeadores, cheios de paz e confiança em seu Deus, difundirão a mensagem espiritual da Terceira Era por 

todo o mundo. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 255  
1 Você entrou em um momento de luta, de oração e de mérito. Vocês sentem que o tempo dos 

prazeres acabou, e que devem apressar seus passos porque a humanidade está desesperada, e têm a 

responsabilidade de lhes trazer a Boa Nova e o testemunho da minha vinda com palavras e ações. 

2 Veja como pessoas de todas as denominações e seitas procuram através do tempo, vida e eventos 

na esperança de descobrir os sinais que anunciam a Minha vinda. São pessoas ignorantes que não sabem 

que eu tenho me manifestado há muito tempo e que em breve este tipo de manifestação vai acabar. Mas 

também lhes digo isto, que muitos daqueles que Me esperam com tanto anseio não Me reconheceriam se 

testemunhassem a maneira como Eu me manifesto, ao invés disso, Me rejeitariam completamente. 

3 Somente os testemunhos os alcançarão, e através deles eles ainda acreditarão que eu estive entre 

meus filhos. 

4 Você também Me esperou interiormente com impaciência; mas eu sabia que você me reconheceria 

e estaria entre meus trabalhadores neste tempo.  

5 Que o mundo faça troça da maneira como eu me fiz conhecido. Mas eles não vão rir de Mim, mas 

de si mesmos. Pois eles não suspeitam, nem compreendem, o que toda criatura significa para a divindade. 

6 Para mim, a coisa mais correta que posso fazer com Meus filhos é tornar-Me conhecido através das 

faculdades que lhes dei, sem usar a desculpa de que eles são pecadores e que são impuros. Que melhor 

incentivo existe para a criança do que conhecer seu Pai, vê-lo e senti-lo para amá-lo? 

7 Em uma antiga profecia se dizia que todo olho, pecaminoso ou não, me contemplaria. Agora, neste 

tempo, eu lhe disse: não vim desejando que o justo se fizesse conhecido através de sua mediação, mas 

desejando precisamente o pecador que se purificou nas provas da vida e em um momento de 

arrependimento. Pois ele é o filho que, quando se conhece amado e apreciado pelo Pai, percorre 

inteiramente o caminho da renovação e da virtude. 

8 Quem dos porta-vozes através dos quais eu falei com vocês tinha alguma idéia do dom que ele já 

possuía e do serviço para o qual ele estava destinado antes de ouvir Minha Palavra? Nenhuma. Eles foram 

purificados ao longo de suas vidas como em um cadinho. Mas seu presente permaneceu em segredo até 

que chegou o momento de revelá-lo. 

9 Este é o começo ou preparação para que a alma do homem conheça uma comunicação superior 

com o Pai, e você ficou surpreso. Se você soubesse tudo o que eu tinha reservado para lhe revelar na hora 

certa, não conseguiria compreender por que eu amo tanto você, nem os méritos que você deve fazer para 

obter tanta graça. 

10 Em 1866, surgiu a primeira congregação de Espiritualistas, discípulos desta Obra. Sob a luz do 

meu Espírito e instruídos por Elias, aqueles primeiros discípulos começaram a receber os raios da 

mensagem que agora vocês estão recebendo em abundância antes de sua conclusão. 

11 Desde então até o presente, muitas comunidades se formaram como ramos que surgiram daquele 

"tronco de árvore" fundado por Roque Rojas. 

12 Uma única luz brilhou sobre as multidões que compõem este povo, e ainda assim, quantas 

diferenças existem entre as várias congregações! Por muitos anos você tem apreciado a manifestação da 

minha palavra através de um ensino simples, claro e compreensível. Mas são poucos os que foram capazes 

de explicar o significado do ensinamento espiritual. 

13 Falta apenas um ano para o fim da minha proclamação nesta forma. Mas a maioria das pessoas 

ainda está muito longe da verdade. Do "primeiro" ao "último" perdoei o fato de ter materializado uma 

revelação divina que a princípio eles não foram capazes de entender de forma alguma. Mas depois que o 

ensino espiritual se espalhou por muitos anos e Minha Palavra tem explicado este trabalho peça por peça 

mais e mais, vejo que chegou o momento de pedir-lhes que deixem seus caminhos acostumados, que 

penetrem um pouco mais no cerne de Meus ensinamentos e que dêem um passo decisivo e firme no 

caminho da espiritualização. 

14 Como vocês Me seguirão enquanto Me buscarem e Me adorarem por meio de símbolos e 

desenhos, formas e materializações de cultos externos? Você me diz: "É a herança do 'primeiro' e nós a 

respeitamos". 
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Bem, pessoal, agora eu lhes digo que aqueles "primeiros" foram apenas seus precursores para que 

vocês levassem à perfeição aquela forma de adoração e aquela forma de comunicação espiritual que eles 

começaram. 

15 Não confunda a Lei Divina com as religiões ou métodos que você tem para interpretar essa Lei. 

16 A lei é eterna e imutável, as religiões, as formas de culto e as ações evoluem e mudam de acordo 

com o desenvolvimento moral e espiritual daqueles que as professam. Se não fosse por este 

desenvolvimento espiritual, você ainda estaria adorando a Deus nas estrelas e nas forças da natureza, como 

fizeram os povos primitivos. 

17 Não pare de me amar, me servir e me adorar. Avancem sempre, melhorem-se cada vez mais, 

esforcem-se por sua perfeição. Mas não toque na lei, não a mude, não a troque. Ele sempre lhe ensinará o 

mais alto, sempre o instruirá a cumpri-lo perfeitamente. Ela estará presente e eterna como Lei Universal, 

ensinando-lhe o verdadeiro amor a Deus e o verdadeiro amor ao próximo. 

18 Não sejam guardiões de hábitos, formas de culto ou tradições, pois assim permanecerão por 

séculos na letargia do dogma e da ignorância. Ao invés disso, sejam guardiões da lei e da verdade. 

19 Neste tempo, não sejam como o povo judeu da "Segunda Era", que - por estarem ligados pela 

tradição, conservadores e fanáticos - não podiam comer o pão do céu trazido a eles pelo Messias, que 

esperavam há muitos séculos. Quando chegou a hora, eles não puderam reconhecê-lo porque sua 

materialização os impediu de ver a luz da verdade. 

20 Neste dia, deixo-lhes apenas duas palavras, para que vocês possam sondá-las profundamente e tirar 

delas todo o significado, até onde puderem através de uma boa preparação: "Espiritismo" e 

"Espiritualização". Somente assim - meditando, orando e acordando - você será capaz de compreender 

como deve ser a verdadeira e correta adoração a Deus, que você deve oferecer a seu Senhor com base 

neste ensinamento. 

21 Sim, pessoas, para Me amar por meio de formas externas de adoração, para Me buscar em imagens 

e símbolos e para Me adorar por meio de liturgias, cerimônias e celebrações, há muitas igrejas e muitas 

seitas nas quais você pode satisfazer seu coração se ele ainda tem fome ou sente a necessidade de tal 

adoração. Mas se você quiser Me servir através deste trabalho espiritual e Me amar e, portanto, rejeitar 

outra forma de Me adorar, entenda o que significa "espiritualismo" e o que significa "espiritualização", 

para que, se você realmente quiser ser discípulo deste ensinamento, não pertença àqueles que impõem 

costumes, regras, tradições e formas externas de adoração, pois então você cairá novamente no 

materialismo, na idolatria e no fanatismo, e no espiritualismo você só conhecerá o nome. 

22 Levantem-se o máximo possível em um esforço de adaptação e conformidade com meus 

ensinamentos. Mas não faça o contrário, ou seja, adapte meus ensinamentos às suas limitações e 

conveniências, materializando-os, deformando-os ou falsificando-os. 

23 Que este ensinamento de hoje sirva de alerta para aqueles que o ouviram, para que possam ser 

inspirados por ele e cheios de energia, fervor, amor e fé para quebrar as redes que há muito os mantêm 

cativos. Que a verdadeira concepção do que significa "espiritualismo" seja formada em suas mentes, e que 

o nobre ideal de se tornar um verdadeiro discípulo deste ensinamento de luz e perfeição nasça em seus 

corações. 

24 Povo amado: Uma vez desaparecidas suas diferenças, uma vez que a desunião que existe 

atualmente entre vocês deu lugar à fraternidade, e uma vez que vocês tenham compreendido sua missão, o 

desejo brotará de sua alma e o impulso de seu coração para partir para semear a semente da 

espiritualização que vocês receberam em minha Palavra. 

25 O momento da iluminação chegará para você quando compreenderá a grandeza desta Obra com a 

maior clareza, ficando espantado ao descobrir em seu fundo revelações maravilhosas como você nunca 

imaginou. Então vocês se lançarão espontaneamente, espalhando-se sobre a terra e dando misericórdia, luz 

e consolo enquanto vão. Os julgamentos de seus vizinhos não o prejudicarão mais, nem o desrespeito de 

seus familiares o fará sofrer, pois todos os sofrimentos da terra parecerão pequenos diante da grandeza de 

sua missão. 

26 Bem-aventurados aqueles que atingem aquele grau de espiritualidade que os torna impermeáveis à 

dor, pois serão protegidos pelo manto da minha misericórdia. 
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27 Fé, amor e espiritualidade são as três virtudes que tornarão os soldados e apóstolos da Terceira Era 

invencíveis. Estas virtudes estavam presentes em todos aqueles servos que desde os primeiros tempos 

testemunharam minha existência, minha presença, minha lei e minha verdade. 

28 Entre esses servos você pode descobrir os patriarcas, os profetas, os apóstolos e os mártires. Mas 

eles não foram os únicos na história da humanidade, houve muitos mais que tomaram caminhos diferentes 

para cumprir sua missão e dar testemunho de minha verdade, resistindo a todo tipo de ataque, escárnio, 

perseguição e calúnia. Sua fé, sua indulgência para com aqueles que os feriram, seu amor constante e fiel 

para com seus semelhantes - um amor que foi inspirado em seu Senhor - os fez superar a dor, a injustiça e 

a morte. De que outra forma você poderia explicar a rendição dos mártires aos seus algozes? Como você 

poderia entender a paciência e a equanimidade diante das perseguições de todos aqueles que Me amaram e 

Me seguiram? 

29 Se você me ama assim, você não poderá mais temer nada no mundo. Enquanto sua fé não for 

completa e seu amor não for inabalável, a luta instilará medo em você. 

30 Do que você tem medo? Por que se jogarem na prisão, por que tirar suas vidas? Você sabe que 

esses tempos acabaram e que houve muitos mártires que ofereceram suas vidas para provar aos inimigos 

da verdade que o martírio, a prisão e o cadafalso de sangue - em vez de extinguir a fé de meus servos - 

acenderia o fogo de seu amor e os levaria a espalhar meus ensinamentos com ainda mais poder. 

31 Você teme o julgamento de seu vizinho e teme perder sua paz no mundo. Por que você não teme 

antes o julgamento de seu Deus ou perde a paz de sua alma por não ter cumprido sua missão? 

32 Hoje, o que eu peço a vocês pela "Terra Prometida" parece muito. Mas, em verdade vos digo, uma 

vez lá dentro, vocês se perguntarão sobre estar lá, até mesmo se sentirão indignos disso e dirão: "Quão 

pouco foi o que fizemos para merecer tão grande graça"! 

33 Você Me pergunta em seu coração: "Mestre, você talvez nos dê mais do que merecemos"? A isto 

eu lhe respondo: Se eu lhe desse de acordo com suas obras, você teria muito pouco ou nada. Você acredita 

que a vida que você tem, o corpo que você possui, os dons que agitam seu ser e tudo o que o cerca em sua 

existência são uma recompensa justa por seus méritos? 

34 Em verdade vos digo que sempre vos dei e sempre vos darei mais do que aquilo que justamente 

mereceis, porque eu vos amo, porque sou vosso Pai. 

35 Vocês choram, gente, porque reconhecem sua falta de fé e de amor. Então você me pergunta o que 

deve fazer para ser agradável a Mim e ganhar mérito diante de Mim. A isto respondo que você deve servir 

ao próximo com o melhor da sua vontade, que deve fazer sua a dor daqueles que sofrem, que deve 

desenvolver seus dons e aperfeiçoá-los para o benefício daqueles que precisam. Pois o que você faz por 

seus semelhantes depende do que você recebe quando chega no reino espiritual. 

36 Quanto a mim, o que você pode me dar que eu não tenho? Eu tenho poder, tenho paz, tenho luz, 

sou o dono do universo, sou amado e servido. Não há a menor sombra de egoísmo em meu espírito, 

porque sou a perfeição. 

Mas entre seus semelhantes que são filhos do meu Espírito, quanta miséria existe! Quanta dor e 

escuridão! Quanta miséria! Por que você não me ama neles? Por que vocês não me dão todo o amor que há 

em vocês, amando-se uns aos outros? 

37 Pessoal, esta é minha resposta a sua pergunta e meu conselho celestial para suas resoluções. 

38 Crianças queridas, que recebo em nome da humanidade, o fim da minha manifestação através da 

mente humana está se aproximando. Depois disso, seu espírito deve esforçar-se para ter espírito para o 

diálogo espiritual com Minha Divindade. 

39 Hoje minha palavra é sua defesa, seu incentivo. Mas também após este tempo de minha 

proclamação, vocês poderão sentir minha presença. 

40 Os tempos em que você precisava de um guia espiritual no mundo acabaram. De agora em diante, 

todos que seguem este caminho não terão outro caminho que o da minha Lei, nem qualquer outro guia que 

não seja o de sua própria consciência. No entanto, sempre haverá homens e mulheres de grande luz e 

poder espiritual que, através de seu exemplo e inspiração, ajudarão as multidões. 

41 Caso contrário, eu já vos teria enviado espíritos como Moisés ou como Elias à Terra, para que vos 

mostrassem o caminho e vos lembrassem constantemente da lei. Eles também estão ao seu lado, protegem 

e acompanham você, mas não mais na forma humana, mas na forma espiritual. Quem os vê? Ninguém. 
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Mas se vocês se prepararem, sentirão acima de vocês a presença de grandes espíritos que sempre estiveram 

em contato com a humanidade e tiveram grandes missões a cumprir nela. 

42 Volte-se para eles em suas orações, e se você realmente confia neles - eu lhe digo - você nunca 

perecerá porque eles o guiarão com aquele amor e devoção do qual eles lhe deram tantas provas no 

mundo. 

43 Eu lhes digo mais uma vez que não lhes faltarão pessoas no mundo dotadas de grande luz, que 

iluminarão seu caminho e semearão suas vidas com amor. A humanidade sempre teve a presença dessas 

pessoas na Terra, mas estão chegando tempos em que grandes legiões de altos espíritos de luz virão ao 

mundo, que eliminarão o falso mundo que você criou a fim de levantar um novo, onde a paz seja respirada 

e a verdade reine. 

44 Eles sofrerão muito com a maldade dos homens. Mas isto não é novidade, pois nenhum dos 

mensageiros de Deus escapou de perseguições, ridicularizações e hostilidades. Eles têm que vir ao mundo 

e se deter sobre ele porque sua presença na terra é necessária. 

45 Eles virão e amorosamente se dirigirão aos corações dos homens. Sua palavra, imbuída da justiça 

do Pai, atacará a arrogância e o orgulho de todos aqueles que substituíram a veste de humildade de sua 

alma pelo esplendor da vaidade, da soberba, do falso poder e da falsa glória. 

46 Estes serão os primeiros a se levantar e apontar para meus mensageiros com os dedos tremendo de 

raiva. Mas isto servirá para que meus servos possam dar grandes testemunhos da verdade que eles 

trouxeram ao mundo em cada julgamento a que estão sujeitos. 

47 Você não sabe atualmente em que formas de vida humana eles aparecerão. Mas eu lhes digo que 

alguns aparecerão no seio das grandes comunidades religiosas. Estes lutarão pela unificação e harmonia 

espiritual de todos os homens. Outros surgirão entre os cientistas e mostrarão com o fruto de suas 

inspirações que o verdadeiro propósito último da ciência é a perfeição espiritual do homem - e não seu 

empobrecimento e destruição. Assim, em todas as esferas da vida, Meus servos virão à luz que carregarão 

Minha lei em seus corações e confirmarão com palavras e obras tudo o que eu vos falei neste tempo.  

48 Também lhes digo que minha semente, que é este ensinamento que vocês receberam, dará seus 

frutos em vocês, e que estes frutos serão as grandes almas que encarnarão em seus filhos ou nos filhos de 

seus filhos. 

49 Estas já são minhas últimas lições, e ainda lhes falo de novos ensinamentos, e isto porque estou 

cumprindo minha missão como Mestre até o último momento, derramando luz em cada uma de minhas 

palavras para que vocês não fiquem na escuridão nos tempos de amargura e dor, quando a Justiça Divina 

se faz sentir como nunca antes. 

50 Observe e reze pelo mundo, pessoas queridas. 

51 Venha até mim, eu sou o conforto e a paz. 

52 Você experimentou sofrimento e desgraça na Terra porque a alma não desenvolveu suas 

habilidades e dons para se elevar acima das dificuldades humanas. 

53 Este mundo poderia ser um paraíso em vez de um vale de lágrimas, se as pessoas tivessem boa 

vontade. Semeio este lar com bênçãos, não espalho espinhos nos caminhos. A dor dos homens vem de 

suas transgressões. Mas assim como eles criaram a dor, eles terão que se esforçar para removê-la. 

54 Você que Me ouve não é um povo perdido ou errante. Você é como uma família que fez sua casa à 

sombra de uma árvore poderosa cujos galhos constantemente lhe oferecem seus frutos. 

55 Nesta sombra você ganha novas forças e cuida de suas feridas, pois terá que retomar suas andanças 

para subir a montanha até o cume. 

56 Já seu espírito é capaz de subir ao sexto degrau da escada do céu, onde você encontrará a luz que 

remove todo erro e lhe oferece sua ajuda para alcançar o sétimo degrau. 

57 Vou remover a confusão e as más interpretações que existem entre vocês sobre os Sete Selos. Em 

verdade eu lhes digo: Você não pertence a um selo em particular, mas - já que sua alma deve passar por 

estes primeiro ao último - ela vive hoje no tempo do sexto selo ou do sexto período de desenvolvimento de 

sua alma. 

58 Quão grandes têm sido as lições e as provações que a alma teve que passar para progredir de um 

selo para o outro! Quantos méritos teve que adquirir! Mas o do clímax, o sétimo, ainda está faltando. 
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59 O poder do mal, com suas tentações, permanecerá persistentemente no seu caminho. Mas você se 

lembrará de seu Mestre que venceu o mundo, a dor e a carne, para que com seu exemplo você possa sair 

vitorioso da prova. Procure em seu espírito a espada com a qual lutar, aqui você encontrará a arma 

infalível sempre à mão. 

60 Como uma alma pode ser irremediavelmente perdida para mim quando carrega dentro de si uma 

faísca de Minha luz que nunca se apaga e eu estou com ela de todas as maneiras? Enquanto sua rebeldia 

durar ou sua confusão persistir, estas forças negras jamais resistirão à Minha eternidade.  

61 Eu os libertei de novo. Ou você não sente sua alma mais livre depois de ter removido seu passado 

fanático e seus preconceitos? 

62 Eu sou a Vida e derramei-a igualmente em todos, embora sempre tenha procurado um povo ou um 

número de pessoas para revelar-Me a eles. Isto foi feito para torná-los mensageiros, profetas ou 

testemunhas de Minha Divindade a serviço da humanidade, mas não porque eu os distinga por um amor ou 

benevolência maior do que os outros. 

63 Fortalecei-vos em minha palavra, meus filhos, para que possais olhar para vossos semelhantes com 

verdadeira caridade e não serdes juízes do pecador, do vicioso, do fanático, do auto-importante. Pois então 

vocês ouvirão minha voz em sua consciência dizendo: "Que aquele que é puro atire a primeira pedra". 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 256  
1 Minha paz é sentida por suas almas, povo, quando ouvem minha palavra de boa vontade. 

2 Eu sou o jardineiro divino que cuida dos jardins em seus corações e os rega com a água celestial de 

meu amor. Eu derramei uma gota deste amor divino em cada amargura na humanidade. Eu lhes mostro o 

caminho que leva ao Reino do Pai. Você nunca descobrirá o fim desse caminho, mas sempre progredirá e 

conhecerá novas glórias. 

3 No momento, minha palavra está te moendo e te dando forma. Estou trabalhando em sua alma com 

um fino cinzel. Aprendam a trabalhar em vocês mesmos e a se darem belas formas, cumprindo minha Lei. 

Abençoarei então seu trabalho para que depois você possa realizar a realização de sua grande missão neste 

mundo, para trazer seus semelhantes a este caminho de amor. 

4 Eu sou seu Mestre; mas não me veja separado do Pai, pois eu sou o Pai. Não há diferença entre o 

Filho e o Espírito Santo, pois o Espírito Santo e o Filho são um só Espírito, e esse Espírito sou Eu. Veja 

em Minhas revelações ao longo dos tempos um Deus que lhe ensinou por meio de muitas e variadas 

lições: Um único livro com muitas páginas. 

5 Santificai meu nome por vossas obras, e encontrareis em vós aquela luz que vos libertará da noite 

da ignorância e do pecado. 

6 Vocês se lembram, pessoas, quem vocês eram antes de serem formados por minha Palavra? Você 

se lembra de que antes você era capaz de muitos atos ingratos que hoje seria incapaz de realizar? Você não 

pode comparar sua vida hoje com sua vida anterior. No passado, vocês eram peregrinos solitários na terra 

que percorriam seu caminho sem uma luz que teria feito sua existência feliz e acendido nele a esperança. 

Hoje você é um discípulo do meu ensinamento, em cuja fonte de amor você saciou sua sede e lavou suas 

feridas. Meu amor arranca os espinhos que você tem nos pés, e se sua cruz tem pregos, eu os arrancarei 

também. 

7 Eu sou a luz deste mundo e de todos os mundos e eu quero que vocês se vistam desta luz. Minha 

palavra é bálsamo curativo; cure com ele, ouça-o e aplique-o. Cada palavra é uma gota da mola da vida. 

Por que, embora você carregue Deus dentro de você, você está doente, sofrendo e chorando? Examinem-se 

e corrijam o que há para corrigir, purifiquem tudo o que há para purificar. Eu lhe digo: Purifique o 

recipiente tanto dentro quanto fora, ou seja, que sua alma deve se harmonizar em sua vontade e aspiração 

com sua parte material ou humana. 

Eu formo sua imagem interior - aquilo que você esconde das pessoas, mas não pode esconder de mim. 

Se você formar seu exterior de tal forma que seu rosto seja um verdadeiro reflexo da alma, então a 

sinceridade e a veracidade serão expressas em suas ações. A razão pela qual as pessoas não confiam umas 

nas outras é que elas mostram um rosto para o mundo enquanto escondem o outro. 

8 Siga minhas instruções e faça uso de seus presentes. 

9 Você já examinou suas feridas? Você já deixou o bálsamo que lhe dei fluir para dentro deles? 

10 Se você duvida da eficácia do meu bálsamo, trate-os de novo. Mas se você acredita, deixe-os sem 

tratamento e verá como meu amor os cura, e quando você os procurar, eles já terão fechado. 

Aos outros, concedo que encontrem sua saúde através da fé, da oração, do poder do pensamento. 

Multidões de seres espirituais virão que unirão seu poder e força e "ungirão" você, e você curará com sua 

ajuda. 

11 Minha palavra deve se tornar realidade: "Sua fé e seus méritos o salvarão". Pois depois, quando 

você estiver saudável, eu o enviarei para a batalha para alcançar o mais alto em sua vida: o amor ao 

próximo. 

Não lhe agradaria ser leve para os outros? Não lhe agradaria se suas palavras tivessem essência de 

verdade? Não lhe agradaria ter algo para instruir aqueles que buscam conforto de você? Pois se isto lhe 

agradar, você pode fazê-lo, pois muito depende de sua boa vontade e esforço para alcançá-lo. Todo o resto 

eu faço. 

12 A pessoa espiritualizada diz: "Quão bela é a vida"! O homem comum, o materialista diz: "Que 

amargo, que triste, e que sombrio é a vida! 

A pessoa sem uma mente superior é ofendida por tudo, tudo lhe faz mal. Aquele que é espiritualmente 

elevado não percebe nem mesmo as adversidades do caminho. Quando uma mente de mente elevada lida 
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com outros, o faz para elogiar as virtudes dos outros ou para desculpar suas faltas, nunca para julgar ou 

condenar. Os juízes de mentes humildes, caluniadores, espalham as maldades dos outros e encontram 

prazer nisso. 

13 Àqueles que julgam e se preocupam com os assuntos de seus semelhantes, pergunto: seu fardo de 

pecado parece demasiado leve para que você tenha prazer em acrescentar ao dos outros? Se vocês não 

podem se livrar de seu fardo, por que acrescentam a ele o de seus semelhantes? Por que, em vez de 

procurar jóias de seus semelhantes para desfrutar da luz deles, você prefere lidar com a sujeira para 

manchar a si mesmo? 

14 A casa do Pai tem muitas moradias. Mas aqueles que habitam nas altas regiões espirituais ajudam 

os homens a se libertarem de seus fardos, ou os ajudam a suportá-los, mas sem julgá-los, nem se 

vangloriar de suas misérias. 

15 Já o vi blasfemar num dia e arrepender-se no dia seguinte. Eu o vi negar minha proclamação e 

depois testemunhar que é verdade. Eu o vi caluniar um dia e defender o que você caluniou no dia seguinte. 

É bom que você corrija seus erros, mas seria melhor se não cometesse mais males, para não ter que 

corrigi-los. 

Eu o vi um dia dando benefícios a alguém que não precisava deles, e o vi negando-os aos 

verdadeiramente pobres. Mas não quero acusá-lo, nem julgá-lo, venho com a luz do Meu ensinamento para 

esclarecê-lo para que você não peque mais. Posso também dizer que o vi útil, generoso, caridoso e 

compreensivo, e que estes méritos sempre foram levados em conta e creditados por Mim. Entendam, 

entretanto, que em seus corações já deve haver mais trigo do que joio. 

16 Não reze sem sentir, movendo os lábios mecanicamente. Rezar com sentimento, sem falar. Use 

essa facilidade com que você fez falsos votos e jurou em vão, em tempos passados, falar a verdade hoje. 

17 Não tire nada de estranho. Quem toma o que é estrangeiro, deve pagá-lo com dor e vergonha. Eu 

não aponto para ninguém, mas quero que todos absorvam de minhas palavras o que lhes diz respeito. 

18 Não vou acusá-lo nem chamá-lo a prestar contas do que fez quando seguiu seu caminho na 

escuridão da ignorância, da imaturidade e da materialização. Mas se hoje, quando você tiver pleno 

conhecimento do que é minha Lei, persistir no ilícito, no impuro, você terá que responder por suas ações 

diante de Deus, que se mostrará inexorável para você em sua própria consciência. 

19 Vocês são todas minhas sementes, e o Mestre colhe-as. Se entre as boas sementes vem a semente 

do joio, também a tomo amorosamente nas minhas mãos para transformá-la em trigo dourado. 

20 Vejo nos corações a semente de ervas daninhas, de lama, de crime, de ódio e, no entanto, ceifo e 

amo vocês. Eu acaricio e purifiquei esta semente até que ela brilhe como trigo ao sol. 

21 Você acha que o poder do meu amor não é capaz de resgatá-lo? Semearei você, depois de ter 

purificado você, em meu jardim, onde você dará novas flores e novos frutos. Faz parte da minha tarefa 

divina fazer com que você seja digno de mim.  

22 Venho para me regozijar com você, para falar com seu coração. Minha presença lhe dá força para 

cumprir a missão que lhe confiei. 

23 Mas você - você não sente a dor do povo? Você não sente tristeza quando vê a morte tirando o 

pecado deste mundo em vez da luz da consciência? 

24 Como discípulos de Jesus na Terceira Era, vocês têm uma missão muito grande a cumprir, pois 

estão entre aqueles que ouviram Minha Palavra e aprenderam de Mim. 

25 Saiba que os homens também buscam a comunicação com o além por meio da ciência. Se você não 

quiser que isso o desperte, procure dar testemunho de meu ensinamento. 

26 O cientista, que muitas vezes negou Minha existência, explora a natureza em todas as suas partes, 

explora a terra, os mares, o espaço, e a cada volta ele me encontra, porque cada descoberta que ele faz fala 

do amor com o qual criei toda a criação. 

27 Você deve falar muito para que minha luz possa alcançar todos os seus semelhantes e para que eles 

possam compreender que tudo criado - dos átomos aos maiores aglomerados de estrelas - está destinado a 

gerar vida, alimento, bem-estar e perfeição. 

28 Dar a conhecer meus ensinamentos de uma forma perfeita para que os ignorantes não atribuam 

imperfeições a eles. Semeie bem, então as gerações que vierem de você não terão que sofrer com suas 

falhas, nem colherão a dor como herança. 
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29 Quero de vocês para brotar a semente pura e saudável que carrega bênçãos em todos os lugares. 

30 Semear o caminho da vida com boas obras exemplares, não falsificar meus ensinamentos. Nisto, 

tomemos como exemplo meus apóstolos da "Segunda Era", que nunca caíram em cultos sensuais a fim de 

ensinar e explicar meus ensinamentos. Eles não podem ser culpados pela idolatria na qual a humanidade 

caiu subseqüentemente. Suas mãos nunca ergueram altares, nem construíram palácios para o culto 

espiritual a Deus. Mas eles levaram o ensinamento de Cristo à humanidade, trouxeram saúde aos doentes, 

esperança e consolo aos pobres e aflitos e, como seu Mestre, mostraram o caminho da salvação aos 

perdidos. 

31 A religião cristã que vocês conhecem hoje não é nem mesmo um reflexo do ensinamento que meus 

apóstolos praticaram e ensinaram! 

32 Digo-lhes novamente que nesses discípulos vocês podem encontrar exemplos perfeitos de 

humildade, amor, misericórdia e elevação. Eles selaram a verdade, suas bocas falavam com seu sangue. 

33 A humanidade não exigirá de você mais sangue para acreditar em seu testemunho; mas exigirá de 

você a veracidade. 

34 Meus ensinamentos sempre ensinaram o homem a não ser materialista. Mas está longe de lhe 

ensinar o desprezo pelos bens da terra. Eu lhe digo: Ame a terra, suas maravilhas, suas belezas, suas 

delícias com aquele amor com o qual você deve amar tudo o que foi criado por Mim. Mas esteja pronto 

para rejeitar tudo se necessário, e não esqueça que sua alma está apenas temporariamente nesta vida e deve 

retornar ao mundo de onde partiu, do qual anseia espiritualmente por sua paz. 

35 Hoje você me pergunta do fundo do coração se deve desprezar a vida material e esquecer tudo o 

que ama na Terra para melhor Me servir. A isto lhe respondo que quem quer que acredite que eu tenha 

dito isto está errado e que não entendeu minhas instruções. 

36 Como você pode pensar que eu o privo do que a vida material lhe oferece, embora eu tenha criado 

a natureza para o sustento de Meus filhos? Nada do que eu criei pode ser contra vocês, de modo que eu o 

proíba; mas usem tudo com moderação. Quando lhe disse para se afastar do deboche e do materialismo, 

sempre me referi às paixões básicas, aos vícios, à falta de vergonha ou ao uso de coisas prejudiciais e 

ruins. 

37 Hoje, ao dar uma explicação detalhada de meus ensinamentos, devo fazer com que vocês entendam 

que tudo o que fazem fora das leis que governam a alma ou o corpo é em detrimento de ambos. 

38 Consciência, intuição e conhecimento são os guias que lhe mostrarão o caminho seguro e o farão 

evitar quedas. Estas luzes pertencem ao espírito, mas é necessário fazê-las brilhar. Uma vez que essa 

clareza esteja presente em cada um de vocês, vocês exclamarão: "Pai, tua semente de salvação brotou em 

meu ser, e tua Palavra floresceu finalmente em minha vida". 

39 Eu os inspiro com grandes pensamentos para mover seus corações para grandes obras. Mas, em 

verdade vos digo, este ensinamento não se limitará a este povo, porque o espiritualismo é mundial. O 

ensino ou revelação do 

O Espírito Santo não se destina apenas a uma pessoa, mas a todas as pessoas. Como uma torrente que varre 

tudo, assim será a inundação que as massas espiritualistas de pessoas formarão - uma inundação que 

ninguém poderá deter porque sua força será intransponível. E qualquer um que queira atrapalhar seu curso 

será varrido pela corrente. 

40 Quem na Terra poderia ter o poder de impedir o desenvolvimento das almas ou a execução dos 

conselhos de Deus? Ninguém. O único Ser com poder absoluto e justiça é seu Pai, e Ele ordenou que toda 

alma progrida para a perfeição. 

41 Se minhas leis divinas tiverem sido desconsideradas pelas pessoas por um curto período de tempo, 

garantirei que minha voz será ouvida como o som de um sino alto, mesmo por aqueles que estão mortos 

para a vida espiritual.  

42 A voz deste povo também ressoará nos corações como o som dos sinos, despertando e convidando 

você a rezar e meditar. Mas é necessário que vocês se vistam de humildade e que seus corações estejam 

cheios de caridade, para que suas obras possam brilhar como verdadeiros exemplos entre a humanidade. 

43 Pare de amar sua pessoa para que você possa começar a amar os outros. Não procure honrar seu 

nome, e se preocupe apenas em que suas obras sejam puras, e você entrará na imortalidade. Em verdade 

vos digo que aquele que semeia com humildade deixará um traço imperecível de sua caminhada no 
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mundo. Por outro lado, aquele que trabalha em minhas obras desejando a admiração e a glória do mundo 

verá que suas obras logo serão esquecidas e que seu nome não será sequer conhecido pela terceira geração 

depois dele. 

44 Eu lhe confiei uma bela tarefa, mas ao mesmo tempo é difícil de cumprir. Mas é por isso que não 

está além de suas forças, porque apenas uma pequena parte é atribuída a cada um de vocês para realizar. 

45 A redenção da humanidade não será realizada por um só homem, nem mesmo por um só povo. 

Serei eu quem vos deu Seu Sangue, através do qual eu expressei Meu amor, e que neste tempo faz com 

que os homens se levantem e busquem o caminho que Cristo ensinou. 

46 Observe e reze sempre, por enquanto é o momento em que os poderes escuros e confusos são 

liberados, quando os anfitriões escuros cercam e perturbam o povo. 

47 Tenha a completa compreensão de que minha manifestação lhe aconteceu para curar sua alma, 

para libertá-la, renová-la e elevá-la à luz; para revelar-lhe grandes conhecimentos e explicar-lhe os 

mistérios não compreendidos pelos homens, e também para revelar-lhe o que lhe foi escondido. 

48 Mantenha minha Palavra cheia de essência e vida eterna, sinta minha força dentro de você. Não se 

preocupe: eu sei tudo, até mesmo o último de seus sofrimentos está presente diante de Mim. 

49 Minha justiça se encarrega de seus assuntos. Seco suas lágrimas, ofereço-lhe um bastão para se 

apoiar na vida e o beijo na testa para que se sinta ungido e amado por seu Mestre. 

50 Não temam os pequenos calhaus no caminho, aprendam a caminhar sobre eles sem se machucar, o 

que é o mesmo que: viver elevado acima da miséria da vida humana. 

51 Orem pelas nações com tanta fé e compaixão que sua influência será sentida por seus semelhantes 

e vocês sentirão meu manto de amor envolvendo a todos vocês. 

52 Em cada vez que eu lhe concedi para o desenvolvimento de sua alma, você adquiriu mais e mais 

luz. 

53 Esta luz é a que ilumina sua inteligência e seus sentimentos. 

54 Mesmo antes de você vir à Terra, eu já conhecia seu caminho de vida e suas inclinações, e para 

ajudá-lo em sua jornada de vida, coloquei em seu caminho um coração que iluminaria o caminho através 

de seu amor por você. Este coração era tanto o de um homem quanto o de uma mulher. Com ela eu queria 

lhe dar uma ajuda para que você se tornasse um pessoal de fé, força moral e misericórdia para aqueles que 

precisam dela. 

55 Você tem medo de abrir seus lábios para falar abertamente da Minha vinda, e dentro de você há 

uma luta entre o desejo de fazer o bem e o medo de ser rejeitado. Então vocês preferem se esconder com 

seus dons e tarefas que receberam de Mim. Mas lembrem-se, crianças, que esconder os dons que vocês 

possuem é tanto como negar-Me e negar a vocês mesmas seu desenvolvimento. 

56 Acreditem: se este povo estivesse unido e se tivesse partido cheio de fé e coragem para transmitir 

esta Boa Nova com palavras e obras, o conhecimento que eu estou fazendo-me conhecido pelos homens já 

teria chegado aos confins da Terra. 

57 Se você ainda se sente fraco, eu lhe digo: Coma e beba, pois eu não quero ver fome ou sede entre 

vocês. 

58 Faça minha vontade e a recompensa virá rapidamente quando você sentir meu amor dentro de 

você, quando você antecipar a paz do além como uma porta que o convida a passar e contemplar meu 

Rosto. 

59 Eu ensino a todos vocês a elevar a alma em oração. Alguns já sabem como se refrescar através 

desta graça, outros ainda não foram capazes de fazê-lo porque suas impressões anteriores deixaram uma 

marca profunda em suas mentes, porque não esqueceram os costumes e tradições religiosas. Mas todos 

eles estão comprometidos com a purificação de seus rituais, com a renovação e com a elevação espiritual. 

60 Abençoados sejam aqueles que acreditaram na minha presença através do intelecto do homem, 

pois entrarão com firmeza no tempo da comunhão espiritual. 

61 Você se aproximou de Mim para receber o conforto e o calor de que precisa como um descanso em 

sua vida, pois isto é como uma bigorna que atira as almas através de grandes provações. Mas sua 

confiança no destino é grande, e você sabe que sairá deste cadinho puro para a batalha. 
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62 Dia após dia sua oração espiritual chega até Mim, a linguagem que sua natureza terrena não 

conhece, porque não são palavras ditas por seus lábios nem idéias formadas por sua mente. A oração do 

espírito é tão profunda que está além das faculdades e dos sentidos humanos. 

63 Nessa oração, o espírito entra nas regiões de luz e paz onde habitam os espíritos elevados, e ali se 

satura com essa essência e depois retorna ao seu corpo perecível para transmitir-lhe poder.  

64 Agora é o momento em que o homem liberta sua alma, quando as correntes que há muito a 

prendem são quebradas, e a verdadeira paz entra em seu coração. 

65 Esteja alerta para não lutar contra aqueles que, como você, se propuseram a cumprir as missões a 

eles confiadas por minha Divindade - para que você possa reconhecer os verdadeiros profetas e os falsos, e 

confirmar as obras de um e destruir as obras do outro. Pois este é o momento em que todos os poderes se 

ergueram para a batalha. Veja como o bem luta contra o mal, a luz contra as trevas, o conhecimento contra 

a ignorância, a paz contra a guerra.  

66 Atualmente você está se tornando receptivo ao Espírito Santo e despertando aquele que está 

dormindo para que ele possa ver a luz que remove as fronteiras e limitações para fazer de todos os seres 

humanos uma família unida pelo amor. 

67 Quero que todos Meus discípulos e Meus "discípulos filhos" Me ouçam no Último Dia para 

recebê-los por procuração da humanidade. Meus braços se estenderão, mas não quero que seja assim na 

segunda vez em uma cruz. Quero abraçá-los num abraço de amor que acabará com esta manifestação do 

Espírito Divino através do homem. 

68 Chegou a hora em que mesmo os mortos para a vida da alma ouvirão o som do sino alto. 

69 Que nenhum daqueles que escolhi neste tempo se torne arrogante porque acredita ser superior aos 

outros através de seus dons espirituais. Pois vocês ainda não podem se comparar com João - aquele de 

quem eu disse que embora fosse o maior entre os profetas, ele era menos do que o menor no reino dos 

céus. 

70 Viva para o Pai amando Seus filhos, que são seus irmãos e irmãs, e você alcançará a imortalidade. 

Se vocês caírem no egoísmo e se fecharem em seu amor-próprio, as sementes que deixarem para trás 

dificilmente durarão mais do que a memória. 

71 Seja gentil e humilde de coração, e você estará sempre cheio de minha graça.   

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 257  
1 Você permaneceu em silêncio, seus pensamentos se elevam a seu Pai. 

2 Seja bem-vindo, diz o Mestre para você. Vocês buscam tranqüilidade, paz ou conforto e 

alcançaram Me ouvir, pois sou eu que possuo tudo o que vocês precisam. 

3 Se você procura o significado da palavra de Jesus - na verdade, eu lhe digo, você a encontrará 

também. 

4 A Palavra de Jesus era a voz da Divina "Palavra". Jesus era o nome do corpo de Cristo - um corpo 

que era como um templo para abrigar meu espírito e revelar a verdade com minhas palavras. 

5 Mas se você acredita em Mim, se você Me ama e Me segue, o nome que você me dá dos muitos 

que você tem que me chamar não é importante. O essencial é que você Me sente, embora eu não exija que 

você o faça de uma maneira completamente perfeita. 

6 Feliz aquele que me sente em seu próprio ser, na medida em que sua receptividade espiritual lhe 

permite. 

7 Para alguns, seu coração bate com poder, outros querem me dizer algo e não conseguem captar um 

pensamento. Outros ainda sentem a necessidade de chorar e deixar seus olhos transbordar, e alguns se 

sentem tomados de medo porque sabem que um olhar penetrante os está observando. 

8 Aqueles que são capazes de se preparar e sentir minha presença são aqueles que realmente se 

aproximam da mesa espiritual para comer o pão da graça. São as almas que, de lição em lição, um dia 

chegarão além do intelecto e do humano para penetrar o significado de minha Palavra e encontrar ali seu 

conteúdo espiritual. 

9 Estes serão os que se dedicam ao exercício da misericórdia - os pacificadores, porque encontraram 

a fonte da paz e sofrerão quando contemplarem aqueles que vivem em meio à discórdia e à luta, que é 

verdadeira escuridão para a alma. Serão eles que viverão para consolar, encorajar, trazer luz à mente 

escura, curar os doentes físicos ou emocionais. 

10 Somente aquele que sente minha presença, que compreende o significado e o amor de minha 

palavra em sua alma, poderá mais tarde sentir compaixão por aqueles que sofrem e também poderá sentir a 

dor, a nudez, a pobreza e as tragédias do povo. 

11 Quando os convido a todos à minha mesa e lhes peço que se preparem para desfrutar 

espiritualmente da minha presença, digo que todos vocês estão destinados a desfrutar do alimento do reino 

dos céus, mas ao mesmo tempo que todos vocês têm a tarefa de semear com amor os campos onde cresceu 

a discórdia e de encher de luz todos os lugares onde o vício, a miséria e a ignorância se escondem. 

12 Esta lição é dada a você por Aquele que, por sentir um amor infinito por você, deixou tudo para 

trás a fim de salvá-lo de sua escuridão, mesmo que Ele tivesse que se tornar um homem por isso, viver 

uma vida perseguida e deixar-se escarnecer até morrer em uma cruz. 

13 Discípulos: Antes de dar seu primeiro passo na Terra, conheço antecipadamente sua vida, suas 

obras e seus pensamentos. Portanto, eu lhe dou tudo o que você precisa na jornada da vida que então 

começa. 

14 A alma começa um tempo de provações por meio de seu corpo. Mas já se iluminou de antemão e 

se fez forte para não ser seduzido pelas tentações que o mundo lhe apresenta. 

15 Às vezes lhe convém habitar em uma pessoa cujo coração contém grande indisciplina, e então 

parece difícil para ela revelar sua luz. Esse coração será sua pedra de toque e seu teste na vida, e se ela 

conseguir subjugá-lo e convencê-lo de que somente quando corpo e alma estiverem em harmonia o 

homem poderá encontrar a paz, ela terá passado em seu teste e será capaz de esperar por um mundo 

superior. 

16 Se o coração é fraco diante dos sofrimentos e infortúnios da vida e se torna blasfemo, é porque a 

alma se deixou conquistar pelo sofrimento, porque afundou ao nível da matéria e fez suas todas as 

dificuldades e bagatelas, que não lhe eram destinadas. 

Aquele que se conscientiza a tempo, reza e se fortalece na fé poderá vencer, e dessa prova o fruto da 

experiência permanecerá com ele, para que não falhe nem se enfraqueça. Por outro lado, aquele que por 

pouco tempo esquece o cerne de seu ser e se contenta em viver e sofrer pelo mundo, será derrotado pelo 

poder da matéria, pelas dificuldades, pelas tentações e pela miséria da vida humana. 
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17 Oh, se você pudesse ouvir da boca de seus pais um ensinamento sábio, fortalecedor e reconfortante 

desde seus primeiros passos na terra - o quanto isso ajudaria a alma a guiar a mente e o coração em sua 

elevação ao seu Deus. 

18 Uma grande instrução espiritual é necessária para que o homem viva em harmonia com a voz de 

sua consciência. Pois embora tudo esteja permeado de amor divino, sabiamente criado para o benefício e 

felicidade do homem, a matéria que o cerca no mundo significa uma prova para a alma a partir do 

momento em que ela habita um mundo ao qual não pertence e se une a um corpo cuja natureza é diferente 

da sua própria. 

19 Nisto você pode ver a razão pela qual a alma esquece seu passado. A partir do momento em que 

encarna em uma criatura inconsciente que acaba de nascer e se funde com ela, inicia uma vida que está 

intimamente ligada a esse corpo. Do espírito, apenas duas qualidades permanecem presentes: a 

consciência e a intuição; mas a personalidade, as obras realizadas e o passado permanecem escondidos por 

um tempo. É assim que o Pai pretende. O que seria da alma que veio da luz de um lar alto para viver nas 

circunstâncias miseráveis deste mundo, se ela se lembrasse de seu passado? E que vaidade existiria entre 

os homens se a grandeza que existia em sua alma em outra vida fosse revelada a eles?  

20 Você deve saber que a alma recebe uma preparação completa antes de sua encarnação terrestre, já 

que está prestes a ser submetida a uma longa e às vezes dura prova. Mas graças a essa preparação, ela não 

é perturbada quando entra nesta vida. Ela fecha os olhos para o passado a fim de abri-los a uma nova 

existência, e assim, desde o primeiro momento, ela se adapta ao mundo ao qual chegou. Quão diferente é a 

forma como sua alma se ajusta diante dos limites da vida espiritual, assim que deixa seu corpo e o mundo. 

Como não lhe foi dada uma preparação real para o retorno a sua casa, ela está confusa, os sentimentos do 

corpo material ainda a dominam, e não sabe o que fazer, nem para onde recorrer. Isso se deve ao fato de 

que ela não aprendeu que no último momento também é preciso fechar os olhos para este mundo; pois só 

então ela poderá abri-los novamente para o Mundo Espiritual que ela deixou, onde todo o seu passado a 

espera para estar unida à sua nova experiência, e todos os seus méritos anteriores são acrescentados ao 

novo. 

21 Um véu grosso envolve sua mente enquanto ela recupera a luz; uma influência teimosa de tudo o 

que ela deixou para trás impede que ela sinta a vibração de seu espírito; mas à medida que suas sombras se 

dissolvem para se unirem ao seu verdadeiro núcleo de ser - quanta angústia, quanta dor. 

22 Há alguém que, tendo ouvido ou lido esta mensagem, a rejeita como um ensinamento inútil ou 

falso? Eu lhes digo que somente aquele que se encontra em uma fase de extremo materialismo ou de falta 

de instrução cega poderia rejeitar esta luz sem que sua alma se comovesse profundamente com ela.  

23 Durante este tempo eu não revelo o passado de sua alma ao ser humano, mas asseguro-lhe que sua 

alma já viveu antes, que chegou a realizar uma tarefa elevada na Terra, e que deve retornar a sua casa - não 

apenas sem mancha, nem mesmo com a mesma luz que trouxe, mas com uma luz ainda maior. 

24 Almas que habitam sobre a terra: Sinta minha presença, eis a luz divina que se derrama sobre você. 

Seu Pai tem muitos meios para fazer com que seus raios e suas inspirações cheguem até você. Mas, além 

disso, envio-lhes esta Palavra que tornei conhecida através dos órgãos humanos do intelecto, para que ela 

possa chegar até vocês e refletir sobre ela. É maná da vida em seu deserto, orvalho da graça sobre a 

esterilidade de sua existência, bálsamo em sua dor e luz infinita em sua escuridão. 

25 Isso move vocês, suas multidões de ouvintes e testemunhas da minha manifestação. Preparem-se 

para deixar que minhas mensagens divinas cheguem a toda a humanidade. 

26 Minha infinita misericórdia está pronta para receber a todos vocês - tanto aquele que vem cansado 

e chorando, como aquele que vem sem verdadeira fé para Me ouvir, assim como aquele que vem 

avidamente como um bom discípulo para Me oferecer o fruto de seu cumprimento da missão. 

27 Eu sou o Pai que procura sua alma para enchê-la de luz, porque você vive em um tempo de 

incerteza e confusão. 

28 Trago à humanidade uma instrução que os levará à realização de obras de verdadeira misericórdia, 

utilidade espiritual e elevação, pelas quais os homens serão lembrados, abençoados e exemplificados pelas 

gerações futuras. Somente os vestígios de obras contendo a verdade serão imperecíveis no mundo. Pois se 

aproxima a hora do julgamento, na qual toda obra que não esteja fundamentada em fundamentos de 

verdade será destruída, e na qual não será deixada uma pedra sobre outra. 
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29 A vocês, discípulos, digo que se querem deixar uma semente no coração de seus semelhantes, ela 

deve consistir de suas obras e exemplos - obras sem vaidade. Estejam sempre cientes de que, para não 

fazer o caminho torto ou para não perdê-lo, vocês devem ser humildes servos e discípulos obedientes de 

Cristo, cujas obras estão escritas em seu espírito. 

30 Lá minhas obras exemplares estão presentes, eternas e indeléveis, apesar de tantas tempestades e 

furacões. 

31 Vocês se dão conta de que minha Palavra os salvou das dificuldades humanas neste tempo? Então 

saiba que você deve fazer o mesmo com seus semelhantes. Seu coração me diz: "Senhor, Vós nos 

concedestes dons e graças - como poderíamos fazer o mesmo com nossos vizinhos"? A isto eu lhe 

respondo: Mesmo que você não possa conferir dons espirituais, nem conceder graças, você pode fazer com 

que seus semelhantes, quando ouvirem meus ensinamentos em seus lábios, sintam o despertar de seus 

dons e faculdades, e que aprendendo a comungar com seu Pai, recebam por inspiração a tarefa que têm 

que realizar. Sua tarefa não lhe parece suficientemente grande e meritória agora? 

32 Devo dizer-lhes, discípulos: se vocês se importam que suas obras tenham valor diante de Mim, não 

devem exigir nada de seus semelhantes para eles. 

33 O Maná Divino da Terceira Era desceu sobre este povo - como vocês poderiam passar de filhos da 

luz para filhos das trevas, da profanação e da desobediência? Como vocês, tendo sido nomeados curadores 

de minhas revelações, poderiam tornar-se seres infelizes na Terra? 

34 Observe e ore, eu lhe digo o tempo todo, para que você não caia em tentação, para que você não 

esconda seus presentes de ninguém, seja por medo ou por egoísmo, porque você entende que carrega 

muitos presentes em seu pacote de viagem que não lhe pertencem. Pois eu os dei a vocês para que os 

coloquem em seus semelhantes. 

Saiba que por mais que você possua, se você não der nada, é como se você não tivesse nada. É por isso 

que eu o chamei muitas vezes à responsabilidade, porque embora você tenha recebido tanto de Mim, você 

vem aqui e me mostra suas mãos vazias, porque não deram nada, porque não semearam Minha palavra de 

amor. 

35 Em verdade eu lhes digo: Se você precisa de um incentivo para cumprir sua missão, realize 

trabalhos de verdadeira caridade. Pois na prática do Meu ensinamento você encontrará o incentivo e a 

recompensa. 

36 Aqueles que esperam misericórdia de Mim e não a exercem, embora o pudessem fazer à sua 

maneira, não tiveram misericórdia nem com seus semelhantes nem com eles mesmos. São aqueles que 

deixaram seus corações arrefecer, que extinguiram sua lâmpada - aqueles que se parecem com passarinhos 

fracos que caíram de seus ninhos, ou folhas murchas que caem das árvores no outono, apenas para serem 

soprados sem rumo pelos ventos. 

37 Talvez você ache falha a minha manifestação devido ao fato de que eu a dou a você através de 

criaturas pecadoras? Eles certamente não são seres puros. Mas diga-me se minhas palavras através desses 

lábios humanos não encontraram alguma ressonância em seu coração, ou se a doçura deles não removeu 

em alguma ocasião a amargura que você carregava em seu coração. 

38 Vocês, homens, lembrem-se que vieram aqui com o coração ferido, com a mente perturbada e com 

a alma dilacerada, e que, tendo Me ouvido, se levantaram fortalecidos. Quem já fez isso com você? 

39 Vocês, mulheres, vieram com olhos e corações cansados de chorar. Mas quando você pensou não 

ter mais lágrimas, ouviu minha palavra e suas bochechas foram novamente inundadas de lágrimas. Mas 

agora elas eram lágrimas de esperança e emoção. Quem tinha chegado ao fundo de seus corações antes do 

dia em que ouviu minha voz? 

40 Este ensinamento provou a você que não é uma palavra vazia, mas que está impregnada de 

essência divina. Portanto, ela é simples em sua forma porque sua profundidade e significado estão 

fundamentados em sua afirmação. 

41 Assim como vim para consolá-lo em suas tribulações, também vim para dar luz à sua alma. Pois 

todos os poderes das trevas são libertados e agitados em seus abismos, e é necessário que saibam como se 

defender. 
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42 Acendam novamente sua lâmpada, despertem o amor em seu coração, ocupem-se com a vida 

eterna e tenham piedade de sua alma. Somente assim você poderá sentir compaixão pelo próximo e 

dedicar uma parte de sua vida à atividade do amor. 

43 Guarde seu "tesouro", compartilhe-o com outros e sempre faça bom uso de tudo o que ele contém. 

Então um poder, uma saúde e uma luz surgirão em você como você nunca experimentou antes. Esta força, 

luz e saúde virão da alma e serão refletidas no corpo. 

44 Pessoal, você não é mais o vagabundo à procura de uma luz ao acaso. Você já o encontrou. 

45 Esta Palavra realizou o milagre de ressuscitá-lo, foi o poder que o ressuscitou e o curou. Quem 

poderia convencê-lo de que não é de Deus, embora você tenha experimentado uma transformação em seu 

ser que só pode ser atribuída ao meu poder? 

46 Agora vocês têm uma bela oportunidade de melhorar suas vidas, de serem úteis e de trabalhar um 

lar digno para sua alma no mundo espiritual. Quem poderia agarrar esta oportunidade de você? - Ninguém, 

a menos que você se esqueça de observar e rezar, e seu descuido o deixaria cair em tentação. 

47 Se você deseja permanecer em paz quando os grandes eventos anunciados por meus ensinamentos 

ocorrerem, permaneça fiel a suas resoluções. 

48 Você viverá para ver o tempo em que os representantes das grandes igrejas sentirão a presença do 

Divino e reconhecerão a vinda da Nova Era. 

49 Você os verá consultando-se mutuamente, questionando-se mutuamente e fazendo sugestões, 

embora sua vaidade os faça acreditar por pouco tempo que são superiores uns aos outros. 

50 Este tempo de luta será inesquecível para sua alma porque nele conseguiu superar o materialismo e 

fortalecer sua fé, o amor, o desejo de ascender a Deus no caminho da espiritualização. 

51 A mente e o coração do Espírita compartilharão da alegria de sua parte superior do ser e, enquanto 

houver vida neles, cooperarão com a alma no cumprimento de sua alta missão. Mas quando chegar a hora 

de descansar no seio da terra, eles o farão em paz e com a satisfação de terem se ocupado com a obra do 

Senhor, e os últimos pensamentos, assim como os últimos batimentos do coração daquele homem, ficarão 

indelévelmente impressionados na alma daquele que habitou uma humilde e nobre concha corporal 

obediente aos mandamentos divinos. 

52 Perceba porque lhe digo para fazer de seu corpo um bastão, um apoio para a alma aqui na Terra, 

pelo qual lhe fiz entender que deve arrancar de sua carne aquele cetro e aquele poder com o qual tentou 

subjugar a alma que, guiada pela consciência, é o único controle e a única luz na vida do homem. 

53 Falei com você de acordo com sua capacidade de compreensão porque não quero que você não 

entenda o significado de nenhuma de minhas palavras, e também lhe digo isto, que de acordo com a 

preparação de cada grupo, multidão ou assembléia, é também a forma pela qual eu me faço conhecido. 

54 Toda alma tem uma grande obrigação para com seu Pai. Por causa do Meu amor por vocês, 

ofereci-lhes esta nova oportunidade na Terra para se justificar diante de Mim, para fazer reparações 

espirituais e purificar-se para que possam passar para a próxima casa. 

55 Ó abençoada terceira vez! Você traz em sua "Arca do Convênio" tudo o que o mundo precisa para 

se salvar de sua escravidão. Abençoados sejam aqueles que usam sua luz, pois eles serão salvos. 

56 Eu o guiei ao longo da jornada de desenvolvimento de sua alma, testando-o e preparando-o para a 

revelação deste tempo. Não serão os homens que moldarão a nova nação de Israel, serão eu que a 

moldarei, purificá-la-ei, a levantarei e a enviarei entre a humanidade para cumprir sua missão à medida 

que esta nação crescer e quebrar as barreiras para que ela possa avançar. Eu fiz o mesmo com Israel 

quando os tirei do Egito e os conduzi através do mar e pelo deserto. 

57 Este povo aqui tem a missão de despertar espiritualmente a humanidade. Mas quando tiver 

cumprido, e as pessoas estiverem conscientes dos tempos em que vivem, você verá brotar de seus corações 

um desejo de luz e de suas almas um ideal de elevação que sacudirá a vida humana para suas raízes e 

transformará o mundo. 

58 A consciência será então ouvida e obedecida, os chamados pelo Espírito serão compreendidos, os 

anseios e direitos espirituais serão considerados e respeitados, e em todos os lugares brilhará o desejo de 

conhecer a Deus, de senti-lo, de aproximar-se dEle e de contemplar Sua verdade. 

59 Tudo isso surgirá nos homens quando a fome e a sede os tiverem levado aos limites de seu poder 

de resistência, quando seu orgulho for quebrado e eles confessarem arrependidos sua culpa diante de seu 
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Senhor, quando descerem de seus tronos e assentos de esplendor de onde tentaram Me negar, de onde Me 

julgaram e Me negaram. Isto acontecerá para que eles possam se arrepender de seus erros, virar seus olhos 

para Mim e falar comigo como filhos a um Pai que os esperou por muitos séculos para banhá-los com Seu 

amor. 

60 Quão baixo o homem afundou em seu materialismo até finalmente negar Aquele que criou tudo! 

Como a mente humana poderia escurecer a tal ponto? Como sua ciência poderia Me negar e degradar a 

vida e a natureza como ela fez? 

61 Em cada trabalho que sua ciência descobre, minha presença está lá, em cada trabalho minha lei é 

revelada e minha voz é ouvida. Como é que essas pessoas não sentem, nem vêem, nem ouvem? É prova de 

progresso e civilização negar minha existência, meu amor e minha justiça? 

62 Você não é então mais avançado que o povo primitivo que soube descobrir em cada força natural e 

em cada maravilha natural o trabalho de um Ser divino, superior, sábio, justo e poderoso a quem 

atribuíram tudo de bom, tudo o que existe, e por isso o adoraram. 

63 Por meio do aumento da inteligência, eles tentaram entender o que seus sentidos físicos percebiam. 

Que adoração perfeita eles já poderiam me oferecer? Que compreensão completa eles poderiam ter da 

verdade? No entanto, sua maravilha, sua fé e sua adoração foram aceitas por Mim como as primícias de 

um vasto campo que Meu Espírito teve que cuidar ao longo dos tempos. 

64 Quantos ensinamentos eu dei à humanidade desde então até agora! E quantas revelações o Meu 

amor lhe confiou! Entretanto, embora essas pessoas devessem ter alcançado o cume do entendimento, e 

sua adoração a Deus deveria ser perfeita, sua ciência egoísta, orgulhosa e desumana se levantou para Me 

negar, e as comunidades religiosas que existem vivem na letargia da rotina e das tradições. 

65 Eu lhes dei o dom do livre arbítrio e respeitei aquela liberdade abençoada concedida aos meus 

filhos. Mas eu também coloquei em seu ser a Luz Divina do Espírito, para que, guiado por ela, você 

direcionasse suas faculdades para caminhos corretos. Mas eu lhes digo: Na batalha entre a alma e o corpo, 

a alma sofreu uma derrota, uma dolorosa queda que gradualmente a distanciou mais e mais da Fonte da 

Verdade, que sou Eu. 

66 Sua derrota não é definitiva, é temporária; pois ela se levantará das profundezas de seu abismo 

quando não puder mais suportar sua fome, sua sede, sua nudez e sua escuridão. A dor será sua salvação, e 

então, quando ela ouvir a voz de seu espírito, ela se levantará forte e radiante, fervorosa e inspirada, e 

usará suas faculdades novamente. Entretanto, não mais com essa liberdade de usá-los para o bem ou para 

o mal, mas dedicando-os unicamente ao cumprimento das leis divinas, que é o melhor serviço que você 

pode oferecer ao meu Espírito. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 258  
1 vocês se mostram temerosos de Mim, ó povo, porque Minha voz de retidão os faz tremer. mas eu 

lhes peço: É a Minha justiça ou injustiça que você teme? Se for Minha justiça, saiba que você deve 

concordar em receber o julgamento divino sobre suas obras. Se for uma injustiça, você está errado, pois eu 

não poderia cometer tal injustiça. 

2 Você tem como juiz o mais inexorável, mas ao mesmo tempo o mais amoroso, paciente e 

compreensivo Pai - um juiz que, em vez de dar a conhecer suas transgressões ou traí-lo àqueles que lhe são 

próximos, o chama um a um, fala com seu coração, o testa quando necessário, e lhe dá uma nova 

oportunidade, seja para terminar um trabalho ou reparar um erro. 

3 Se o maior amor do Pai não estivesse presente na justiça divina, se sua justiça não tivesse esta 

origem, esta humanidade não existiria mais, seu pecado e suas incessantes transgressões teriam esgotado a 

paciência divina; mas isto não aconteceu. A humanidade continua a viver, as almas ainda encarnadas, e a 

cada momento, em cada obra humana, minha justiça se manifesta, que é amor e misericórdia infinita. 

4 Para entender o assunto de que vos falo, as pessoas teriam de mergulhar no significado de Minha 

instrução e, até agora, têm estado ocupadas com seus assuntos e objetivos terrenos. Mas agora chega a 

hora em que deixarão para trás por um curto período de tempo aquilo que tanto os ocupa e escraviza, para 

levantar o olhar para o firmamento e interiormente Me perguntar: 'Meu Deus, o que está acontecendo no 

mundo? O que foi feito de nossa vida e o que fizemos com ela que desconhecemos"? Este será o momento 

de esclarecimento que muitos terão agora. 

5 Outros se surpreenderão com a palavra que lhes dei neste tempo, que chegará ao coração de Meus 

mensageiros, Minhas testemunhas e discípulos, que são vocês. 

6 Os homens tentarão negar a verdade a Minha revelação, mas os fatos, as evidências, os 

acontecimentos falarão e testemunharão esta verdade, que virá dos lábios de Meu povo como a grande 

mensagem da "Terceira Era". E também através de escritos Meu ensino se espalhará pelo mundo, porque 

este é um meio permitido que dei aos meus mensageiros desde os tempos mais remotos. Eu só quero que 

você vigie minha verdade e a transmita aos corações da maneira mais pura e simples. 

7 Discípulos, vejam como o Mestre, que em breve porá um fim à sua palavra, lhes dá em cada 

ensinamento uma lição de preparação espiritual para sua luta. 

8 Vocês estão se aglomerando para receber meus ensinamentos depois de terem atravessado um 

vasto deserto de destinos que mudam. A razão disso é que sua alma sentiu que chegou o momento 

anunciado para o meu retorno, que ouviu a voz divina chamando-a. 

9 Trescentas pessoas doentes, famintas, sedentas e cansadas, que vêm à presença de seu Criador, 

inspiradas pela luz da esperança, desejando o pão do amor, o maná da vida. 

10 Sejam bem-vindos, todos vocês! Descansem à sombra de minha paz, comam e bebam e 

alimentem-se de suas doenças. 

11 Se você continuar a ouvir esta palavra persistentemente, se você se propuser a perseverar na luta da 

vida, você sentirá seu fardo aliviado porque você se tornou forte na fé e no conhecimento. 

12 Aqueles que buscam de Mim apenas bens ou tesouros do mundo, e não reconhecem a existência de 

dons espirituais, experimentarão a decepção, e quando se afastarem do caminho para o qual foram 

chamados, encontrarão suas mãos vazias e seus corações desolados. Eles são almas que ainda amam os 

impuros, e eu terei que dar-lhes outro tempo para que se desenvolvam, ganhem experiência e, quando 

retornarem ao Meu caminho, estejam mais prontos para Me receber. 

13 Para aquele que veio com espiritualidade, minha presença por meio desta palavra é uma verdadeira 

festa de luz, onde o melhor alimento do reino espiritual é oferecido ao desejo de quem tem fome de amor, 

justiça, sabedoria e paz. Estes não poderão sair do meu caminho e saberão como receber os bens do mundo 

em cima dele. 

14 Meu trabalho será o essencial em suas vidas e o material será o complemento para se manterem 

vivos e para cumprir a tarefa que lhes foi confiada. 

15 Oh, se todos vocês entendessem que o sol desta palavra logo estará escondido - vocês se 

apressariam a reter algo de seu valor e sua luz em seus corações. Mas você é muito lento para 
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compreender, você é muito resistente a desdobrar o dom da concessionária, para que você possa até 

mesmo agora contemplar a proximidade da Nova Era. 

16 Certamente minha presença entre vocês na forma em que tenho estado com vocês será breve, e é 

necessário que vivam o presente e o futuro, esquecendo muitos costumes, crenças, idéias e modos de agir 

de seu passado, que fazem parte do tremendo fardo que carregaram com vocês quando vieram a ouvir 

minha Palavra pela primeira vez. 

17 Eu sou o Salvador das almas, sou o Defensor de sua fé e de sua vida. Eu não poderia deixá-los 

mergulhados nos abismos ou perdidos nos desertos sem deixá-los ouvir minha voz consoladora, sem 

deixá-los ver a verdadeira luz que brota do meu Espírito. 

18 Contentar-se-ão apenas em me ouvir para dar paz a seu coração, sem se prepararem para semear 

Minha Obra no coração de seus semelhantes, ou para serem Meus discípulos? 

19 Se você deseja ser agradável a Mim, sendo útil ao seu próximo, deixe-o compartilhar e fazer uso 

dos ensinamentos divinos que lhe dou cada vez que me interponho, para que você possa falar de Mim, de 

Minha Lei e de Minha Doutrina, e não se surpreenda com aqueles que estão preparados para combater 

cada nova luz que aparece, mesmo que essa luz seja a da verdade absoluta, a sabedoria de todos os tempos. 

20 Entenda que eu o chamei não apenas para confortá-lo em suas tribulações, mas também para 

ensiná-lo a sentir a dor de seus semelhantes e para confortá-lo em seus sofrimentos. 

21 Se você quer saber o que deve fazer entre os homens, basta considerar o que fiz entre vocês desde 

o dia em que ouviram pela primeira vez Minha Palavra. 

22 Eu te perdoei, eu te recebi com infinita misericórdia e amor, eu te deixei descansar dos labores de 

seu dia. Eu não parei para considerar sua posição social, sua 

Eu não julguei sua classe ou casta. Eu limpei a lepra de seu pecado e curei suas enfermidades. Fui 

compreensivo, indulgente e benevolente ao julgar suas falhas. Eu vos trouxe de volta à verdadeira vida, 

dando-vos uma doutrina de amor que vos permite salvar a vós mesmos, salvando vosso próximo. 

23 Nestes trabalhos de Mine que fiz para cada um de vocês, vocês podem encontrar o melhor exemplo 

para usar entre os necessitados, de corpo e alma, que virão até vocês em massa. 

24 Quando falo com este povo aqui, falo com a humanidade. Sua tarefa amanhã é dirigir-se aos 

corações dos homens e transmitir fraternalmente a eles Minha Palavra que completará o trabalho de 

redenção.  

25 Hoje vocês sentem que a dor os aflige, e às vezes não entendem que se purificam por meio deste 

copo. Como você poderia falar de Mim enquanto está manchado? Como poderia o amor que se manifesta 

através de sentimentos de misericórdia e humanidade fluir de seu coração se ele estivesse cheio de 

egoísmo? 

26 As imperfeições dos filhos de Deus causaram dor - uma dor que se tornou um professor para 

trabalhar seus corações e mostrar-lhe o caminho que você perdeu. Meu amor se instala em seu coração 

para tirar dele todo o mal, porque quero vê-lo forte, saudável e puro. 

27 Ouçam esta voz que ressoa entre vocês nesta forma, não se cansem de ouvi-la. Prolonguei minha 

manifestação com a intenção de suavizar a aspereza de seus corações e, quando não mais me manifestei 

depois de 1950, para deixá-los firmes na fé. 

28 Os homens são dedicados à sua ciência, seus corações e mentes são completamente absorvidos 

pela vida que vivem na Terra. Portanto, entre os homens, escolhi estes através dos quais falo, simples e 

sem ciência. Toquei estes corações e depois penetrei suas mentes com Minha luz para levar esta 

mensagem de amor ao Meu povo. 

29 Esta luz iluminou o caminho de sua vida, e é por isso que vocês se entregaram a Mim. Depois de 

Minha partida, deixar-vos-ei entre a humanidade para dar testemunho de Minha verdade, e entre os 

discípulos aparecerão os mestres que pregam a doutrina do amor espiritual com suas obras. 

30 As alegrias do Reino dos Céus são para todos. Aqui na terra você terá um pouco dessa paz e um 

vislumbre da vida eterna. Seja de boa vontade na Terra e não lhe faltará a minha paz. 

31 Muitas páginas do Livro da Vida que você viu passar desde que eu lhe dei Minha Palavra. Cada 

uma delas tem sido uma instrução perfeita. Algumas vezes foi o amor do Pai que falou com você, outras 

vezes foi o Mestre que o colocou diante de sua cadeira e outras vezes foi o Juiz que o agitou. 
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32 Todos vocês receberam minha palavra, portanto receberam todas as instruções e tarefas no espírito 

a seguir. Alguns já começaram, outros ainda estão esperando o tempo para partir, outros ainda estão em 

preparação. Não há ninguém entre vocês que não tenha recebido habilidades para se desdobrar. Mas 

enquanto alguns já começaram a se desdobrar, já que eu ainda estou me manifestando nesta forma, outros 

só começarão a desdobrar sua alma após o tempo de Minha manifestação. No entanto, ergam-se todos 

como um só espírito nestes tempos. 

33 Você tem dons para sondar minha Palavra, para receber minhas inspirações e as visões que lhe 

anunciarão o que está por vir. 

34 Aqueles que pararam hoje - aqueles que receberam presentes para receber Meu raio Divino, ou que 

deveriam permitir que o Mundo Espiritual se manifestasse através deles, e que não cumpriram sua missão, 

começarão a cumpri-la mais tarde, embora eu já lhes diga que a forma de transmissão deve mudar para que 

não tragam confusão à humanidade. 

35 Chegará o dia em que vocês estarão espalhados pelo mundo - um em uma nação, outro em outros 

países, e ainda assim todos vocês se sentirão unidos pela harmonia espiritual que eu lhes trouxe. 

36 Eu os preparo para se amarem e, através deste vínculo, serem fortes e invencíveis. Por esta razão, 

tenho sido o Mestre amoroso e paciente que, através de seu exemplo, mostra aos discípulos o caminho. 

Cuide de seus passos, de suas obras e até mesmo de suas palavras e pensamentos. Não será o homem que 

julga suas imperfeições, será sempre o Mestre que o corrige através de sua consciência. 

37 Foi minha vontade dar-me a conhecer através de pessoas pecadoras, a fim de dar-lhe provas de 

Meu poder e Meu amor. Agora, por meio do Espírito, dirija-se a seu Pai para provar-lhe que você também 

O ama. Esforce-se por este objetivo, alcance esse diálogo sublime de espírito a espírito, sem se contentar 

com os primeiros frutos que colhe, mas somente quando tiver alcançado a perfeição. Cada ser humano terá 

então dentro de si o guia divino que o conduzirá eternamente pelos caminhos destinados àqueles que 

sabem evoluir para cima no desejo do amor de seu Criador. 

38 Minha luz que se tornou uma palavra, vida, provas - tudo tem o propósito de libertá-lo de seu 

materialismo. Amanhã, mesmo a ciência humana terá espiritualidade, elevação, objetivos nobres, e saberá 

falar daquilo que lhe foi escondido na aparência e que só não conseguiu descobrir na realidade. Pois não 

será o intelecto que penetrará no segredo, mas a alma, e isto só ocorrerá quando tiver atingido a pureza. 

Mas não se preocupem, pessoas, que por causa da volta ao espírito e ao que lhe pertence, a vida 

humana e seus deveres terrenos serão negligenciados, e que sua saúde e seu corpo sofrerão conseqüências 

em conseqüência das quais vocês ainda não suspeitam hoje. Pois quando a alma do povo de hoje se eleva 

da sujeira em que vive hoje, sentirá em seu corpo uma nova força e uma luz até então desconhecida que 

levará as pessoas a criar uma existência abundante em bem-estar, bem-estar e saúde. 

39 Por que os homens têm procurado se aproximar incessantemente de suas almas com atos de 

adoração transitórios e às vezes sem sentido? Não se deve enganar a alma ou o coração com ritos que não 

têm essência ou substância de vida eterna. 

40 É necessário que esta luz chegue logo ao coração do povo. Não importa que seja inicialmente a 

causa de disputas ou lutas. Luz e escuridão, verdade e falsidade, bem e mal sempre se confrontaram. 

Assim como as sombras da noite se desvanecem à luz do dia, assim o mal dos homens vai recuar diante da 

minha mensagem de amor. 

41 Naquela "Segunda Era", minha vinda como ser humano só foi acreditada por alguns corações. No 

entanto, a humanidade determinou mais tarde o nascimento do Salvador como o início de uma nova era. 

Da mesma forma, neste tempo, o início de minha manifestação a vocês, isto é, minha vinda como Espírito 

Santo, será estabelecida amanhã como o início de outra era. 

42 Ouça o que Cristo, a encarnação do Amor Divino, lhe diz. 

43 Paz para o povo de boa vontade, para aqueles que amam a verdade e semeiam as sementes do 

amor. 

44 Eu sou 'A Palavra' que procura pessoas porque elas não puderam me alcançar. É a Minha verdade 

que lhes revelo, pois a verdade é o reino em que todos vocês entrarão segundo a Minha vontade. 

45 Como você vai descobrir a verdade se eu não lhe disser primeiro que muitas renúncias são 

necessárias para isso? 
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46 Para encontrar a verdade, às vezes é necessário renunciar ao que se possui, até mesmo renunciar a 

si mesmo. 

47 O complacente, o materialista, o indiferente não pode ver a verdade até destruir as paredes dentro 

das quais vive. É necessário que ele supere suas paixões e fraquezas para poder ver minha luz cara a cara. 

48 Um materialista ama apenas a vida humana. No entanto, reconhecendo que tudo nele é transitório, 

ele tem a intenção de vivê-lo intensamente. Então, quando seus planos ou seus desejos não se realizam ou 

a dor o aflige de alguma forma, ele se desespera e blasfema; ele desafia o destino e o culpa por não lhe dar 

os benefícios aos quais ele acredita ter direito. 

49 São almas fracas em corpos indomáveis, são seres moralmente imaturos que são testados de muitas 

maneiras para fazê-los entender a falsa estima em que têm obras de pouco mérito em sua materialização. 

50 O quanto os materializados gostariam de mudar seu destino! Como eles anseiam que tudo corra de 

acordo com suas idéias e sua vontade. 

51 Pode-se obter de Deus todo o bem que se deseja sem a necessidade de desafiar Sua justiça ou 

desconfiar de Seu poder. Meu amor está pronto para ouvir qualquer um que queira melhorar sua 

existência. 

52 Digo-lhe novamente: Paz aos homens de boa vontade que amam a verdade, pois eles fazem algo 

para se submeterem à Divina Vontade. E aqueles que se colocam sob minha proteção devem 

inevitavelmente sentir minha presença - tanto em sua alma como em sua vida humana, em suas lutas, em 

suas necessidades, em suas provações. 

53 As pessoas de boa vontade são crianças que obedecem à lei de seu Pai. Caminham no caminho 

certo, e quando sofrem muito, levantam sua alma para Mim em desejo de perdão e paz. Eles sabem que a 

dor é muitas vezes necessária e, portanto, a suportam com paciência. Somente quando isso se torna 

insuportável é que eles pedem que o fardo de sua cruz seja aliviado. Senhor", dizem-me eles, "sei que 

minha alma precisa de purificação, sofrimento, para poder subir". Você sabe melhor do que eu o que eu 

preciso. Você não pode me dar nada que eu não precise. Portanto, seja feita a Vossa vontade por mim". 

Bem-aventurados aqueles que pensam e rezam desta maneira, pois buscam o exemplo de seu Mestre para 

aplicar nas provas de suas vidas. 

54 É verdade que toda dor, todo sofrimento renova o coração, sacode a alma e a limpa de suas 

manchas, dando-lhe a oportunidade de crescer e se desenvolver para cima. 

55 Como a dor na alma faz bem quando este copo é bebido com amor e paciência! 

56 Longe tem sido a provação para sua alma. Você é como as árvores milenares que perdem suas 

folhas escanzeladas quando o vento sopra, chicoteando-as e deixando-as nuas, para que mais tarde se 

cubram com novas folhas. Assim, a árvore cumpre a vontade do Pai. Da mesma forma, todos vocês devem 

cumpri-la, permitindo que as provas e lições que seu Pai lhes dá durante sua vida os libertem das velhas 

vestes, das impurezas e dos trapos da alma, a fim de vesti-los com novas vestes festivas. 

57 Saibam, discípulos, que a dor tira os frutos ruins de seu coração, lhe dá experiência e faz com que 

seus erros sejam corrigidos. 

58 Desta forma, seu Pai o testa para que suas mentes possam se tornar brilhantes. Mas se você não 

entender e sofrer infrutuosamente porque não descobre o significado de minhas sábias lições, sua dor não 

tem sentido e você não avalia a lição. 

59 Neste tempo expliquei-lhes o sentido da vida, no qual vocês devem saber o motivo de sua dor, o 

que significa expiação e reparação, e por que vocês devem se purificar. Quando meu povo entender e 

sentir meus ensinamentos, os alicerces de uma nova humanidade serão lançados. 

60 Você já foi às vezes abalado pela dor? Seus galhos estão dobrados, as folhas esqueléticos estão 

soltas e os frutos ruins caíram de sua árvore? Eu lhes digo que o bem que sua alma adquiriu vale 

incomparavelmente mais do que o que é mais valorizado no mundo. 

61 Dou-lhe exemplos que você pode observar diariamente na natureza, como o da árvore quando é 

chicoteada pelo vento da tempestade. Pois a natureza material é uma manifestação da natureza divina, e é 

por isso que você pode encontrar uma lição ou uma revelação para seu espírito em tudo o que o cerca nesta 

vida. 

62 Assim como seu corpo, para viver, requer ar, sol, água e pão, assim também a alma precisa do 

ambiente vivo, da luz e do alimento que corresponde à sua natureza. Se ela se vê privada da liberdade de 
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elevar-se no desejo de seu alimento, ela se torna fraca, murcha e se torna monótona; como se uma criança 

fosse forçada a permanecer sempre em seu berço e a ser fechada em sua câmara. Seus membros se 

tornariam coxo, seus sentidos se tornariam pálidos e suas faculdades se atrofiariam. 

63 Perceba que a alma também pode ser uma coxa! Eu poderia até dizer que o mundo está cheio de 

coxo mental, cego, surdo e doente! A alma que vive aprisionada e sem liberdade para se desenvolver é um 

ser que não cresce - nem em sabedoria, nem em força, nem em virtude. 

64 Não espere que tempestades selvagens limpem você das impurezas, pois você também pode 

esperar a chegada das estações para renová-lo nelas, para purificá-lo e fazer você florescer. 

65 Há muito a aprender neste mundo para que você possa alcançar outros mundos mais elevados da 

vida. 

66 Aprender, pensar, entender para lutar, sofrer e ter esperança. Sempre amar e também ter fé. Sejam 

pessoas de fé e boa vontade e vocês serão grandes almas. 

67 Se você quiser buscar Minha presença na natureza que o cerca, faça-o. Sei que vocês Me 

descobrirão em tudo, porque estou em tudo e em cada uma de minhas obras. 

68 Veja como eu me faço conhecido através dessas pessoas em quem me escondo por um curto 

período de tempo a fim de deixar Minha Palavra divina fluir de seus lábios. Quando você vai me 

contemplar além do que pertence a este mundo? Quando você vai me ouvir através de seus sentidos 

espirituais, sem a necessidade de um instrumento humano? 

69 A eterna palavra de Deus ressoa incessantemente porque Ele é "A Palavra". Mas somente pessoas 

esclarecidas o ouvem diretamente, ou seja, de espírito em espírito. 

70 Uma vez em comunhão direta com o Divino e com o humano, uma vez alcançada a harmonia de 

seu ser, você ouvirá o canto em que o anjo e o homem, o céu e o mundo, o além e o reino terreno, o 

espírito e a matéria se unem. Todos se unirão em um hino de amor ao Ser Divino que deu vida às suas 

obras e as fez seus filhos. Neste hino de louvor vocês se unirão, discípulos, pois para este fim eu vim mais 

uma vez aos homens. 

71 É necessário que você entre em seu santuário interior - aquilo que não foi construído pela mão do 

homem, mas pela Mente Divina. Eu lhe digo que lá você conhecerá a revelação da verdade, lá você 

entenderá a essência do Eterno, para que você possa amá-lo mais do que tudo o que é transitório. 

72 Qual é o seu corpo? Um passarinho transitório cujo vôo é de curta duração - um pássaro que canta 

inconscientemente seu iminente desaparecimento. Corpo patético, que em seu egoísmo exige e exige 

muito para si mesmo. A alma, por outro lado, é o pássaro invisível para o mundo, mas puro e luminoso, 

que se eleva cada vez mais alto no decorrer do tempo. É o ser para o qual não existem idades, anos ou 

séculos. 

73 Você sabe em que dia, em que hora e em que ano você nasceu. Mas você sabe quando você 

ganhou vida espiritualmente? 

74 Levante a alma, ela é a essência de sua vida, é seu destino e o propósito para o qual você foi 

criado. Levantem-se, pois é assim que vocês virão até Mim. Tenho muito a lhe dar, muito mais do que o 

que você encontrou no mundo. 

75 O amor deve eventualmente conquistar você, e através do amor você Me conhecerá. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 259  
1 Bem-vindos, meus discípulos. Vocês vieram para ouvir Meu ensinamento e eu estou preparando o 

banquete para vocês, para que possam alimentar-se com o alimento da vida eterna. 

2 Mesmo que sua "carne" seja fraca, sua alma é forte o suficiente para Me obedecer. Abençoado é o 

discípulo que preparou seu coração e abandona o que pertence ao mundo para ouvir "A Palavra". 

3 Ofereço a sua alma a veste de graça. Pois no decorrer do tempo você fez trapos do que eu lhe dei. 

4 Minha Lei é o ensinamento que você recebeu em todos os momentos - uma Lei que você não 

obedeceu, e através de sua desobediência você caiu em confusão. Agora estou iluminando vocês 

novamente com a luz do Espírito Santo. 

5 Eu lhe confiei uma jóia de valor inestimável, para que ela possa brilhar diante da humanidade. Não 

o escondam e não se privem dele. 

6 Hoje você comemora minha entrada triunfal em Jerusalém antiga. Hoje o homem também se 

mostra a mim com ramos de palmeira em suas mãos materiais. Mas eu não vejo paz em seu coração. 

7 Naquele tempo as multidões Me receberam cantando Hosana com suas almas, porque sabiam que a 

graça do Senhor estava com eles. Desta forma, eles deram testemunho de que o Filho de Deus estava com 

o povo. 

8 Mais tarde, quando fui sacrificado no altar sagrado da cruz para ensiná-lo a cumprir sua missão, 

muitos duvidaram que Jesus fosse o Filho do verdadeiro Deus, o Cordeiro de Deus, anunciado muito antes 

pelos profetas. Mas assim foi escrito que o Cordeiro o iluminaria através de seu sangue. 

9 Hoje venho no Espírito para dar-lhes minha nova instrução, para espiritualizá-los, para dissipar as 

trevas com a luz do Espírito Santo, a fim de que vocês possam renovar-se e permitir que as virtudes sejam 

plenamente manifestadas. 

10 Os homens ainda não ouviram esta palavra, eles se desconsideram uns aos outros. Mas eu o 

chamei de "O Israel Forte", porque você se lançará cheio de minhas forças para testemunhar minha 

presença espiritual entre a humanidade, para que possa trazer minha verdade e remover o cálice de 

sofrimento que o mundo está esvaziando neste momento. 

11 Entre vocês está o lobo faminto. Você deve observar e rezar, deve praticar meu ensinamento. 

Aquele que obedecer aos meus mandamentos sentirá minha paz. 

12 Durante este tempo, falei com você com toda a clareza para que você Me entenda. Eu lhes mostrei 

que este caminho é passível de ser percorrido. Quando a dor o atinge, não é o Pai que o enviou a você. 

Foram vocês mesmos que causaram isso em sua desobediência. 

13 Perceba que sou infinito, sublime e santo Amor, que amo tudo. Mas eu vos digo: amai como o Pai 

vos ama, e eu continuarei a amar-vos sempre. 

14 Vim para purificá-lo, como o ouro no cadinho, para que você possa ser o exemplo para a 

humanidade. É necessário que vocês compreendam meus ensinamentos para que possam estar entre seus 

semelhantes uma tocha de luz que ilumine todas as almas. 

15 É a sua alma espiritual à qual quero dar a vida eterna, porque ela veio de Mim. Estou preparando-o 

para que Me obedeça e possa comungar comigo de espírito em espírito. 

16 Mostre-me seus ramos de palmeira de forma espiritual, pois os ramos de palmeira materiais não 

me alcançam. Você está vivendo o tempo em que a humanidade está esvaziando um cálice de sofrimento. 

Observe e reze para que este sofrimento não se abate também sobre você. 

17 Nestes dias, a humanidade comemora a Minha Paixão. Mas, na verdade, eu lhe digo, agora você 

está no momento em que eu o levantarei. 

18 Grande é a dor do Meu Espírito quando vejo a humanidade ainda me crucificando em seu 

fanatismo, sua aberração e pecado. Vocês, porém, pessoas escolhidas que são iluminadas, seguem Minha 

verdadeira Doutrina, que reinará entre os homens para sempre. Os homens não serão capazes de reter meu 

amor, nem de obscurecer minha Luz Divina. Eu os encorajo e os guio com minha Palavra para que possam 

seguir meus passos e cumprir minha Lei. 

19 Amanhã vocês se levantarão em oração à minha divindade e, iluminados pela intuição, vocês serão 

guias no caminho de seus semelhantes. 
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20 A missão que lhe confiei é uma missão que você deve cumprir a todo momento, pois através de 

sua mediação a humanidade deve receber Minha luz e eu a elevarei à vida de graça. 

21 Israel, não tem o desejo de continuar dormindo. Pois se o fizer, as forças da natureza o despertarão 

e o reprovarão por sua falta de cumprimento da sublime e difícil missão que lhe confiei. 

22 Eu lhe fiz conhecer seus dons e a imensidão dos campos que lhe confiei para limpar e cultivar. 

23 Vocês são meus filhos que estão sob minha proteção, sob a folhagem da árvore da vida, e suas 

almas têm estado cheias de júbilo. Eu lhes digo, pessoas escolhidas: Quem dentre vocês que implorou 

minha misericórdia não a recebeu? Bem-aventurados aqueles de vocês que, conhecendo meus grandes 

benefícios, se propuseram a testemunhar que o Pai está com vocês. Pois, por causa de seu testemunho, 

grandes multidões se apresentarão. 

24 Testifiquem que estive com vocês para que as pessoas possam ter a vida de graça em sua alma, 

para que possam descobrir em Mim o melhor Médico, e para que possam Me buscar de espírito em 

espírito. 

25 Na Segunda Era, meus discípulos espalharam meu ensinamento para que a humanidade o 

estudasse, refletisse sobre ele e o aplicasse. Mas mais tarde, o homem se afastou do núcleo do meu ensino 

e criou sua própria lei para guiar as massas. Mas eu não aceito o que o homem criou em sua aberração e 

materialização. Lembro apenas que meu verdadeiro templo deve ser construído em seu coração e em sua 

alma. 

26 Neste tempo, ensinei àqueles de vocês que Me procuraram a Me sentir em seu coração, a imprimir 

Meus ensinamentos no mesmo, para que vocês sejam as pessoas que vivem cheias de graça e luz. 

27 Preparem-se e se preparem com humildade para levar esta mensagem de paz à humanidade. Reze 

por eles para que seu Pai faça com que sua lei seja reconhecida e obedecida por todas as pessoas, para que 

vivam uma vida de graça e saibam Me buscar de espírito em espírito. 

28 Lembre-se de que eu disse: Quando dois ou três de vocês estiverem reunidos em Meu nome, eu 

estarei entre vocês e me revelarei de acordo com sua preparação. 

29 Eu vim neste tempo para dar à humanidade mais uma prova de meu amor, tornando-me conhecido 

entre vocês, pessoas escolhidas. 

30 Você deve testemunhar aos homens e ensiná-los que quando eles se preparam, quando retiram sua 

materialização, eles Me sentirão e Me verão com seu espírito. Portanto, eu vos falei através do intelecto 

humano, e esta manifestação através dos homens pecadores foi a prova de amor que vos concedi para que 

recebêsseis Minha Palavra e mais tarde a trouxésseis à humanidade. 

31 Prepare-se, Israel, para o tempo de Minha manifestação através do intelecto humano é curto, e não 

quero que você se sinta órfão amanhã por causa de sua falta de preparação e depois imite as multidões que 

se reúnem em suas igrejas ostensivas e se satisfazem com cerimônias e canções materiais. 

Entre essas multidões, há poucos que me sentiram. Mas eu vim a vocês para preparar seus corações e 

iluminar suas almas, para dar-lhes Minha Palavra cheia de amor, para que possam sentir Minha presença e 

estar entre aqueles que amanhã transmitirão esse amor e paz a seus semelhantes. 

32 Se vocês não prepararem seus corações cheios de amor através de minha Palavra - o que será de 

vocês, o que será de seu próximo quando experimentarem o momento em que as grandes provações e 

tempestades chicoteiam a humanidade? 

Não há paz nos corações, e se por pouco tempo essas pessoas se entregam aos prazeres no desejo de 

consolo, eu lhes digo em verdade que em todos esses prazeres eles têm uma alma sofredora e doente que 

não sente Minha paz. Na distração que procuram, eles satisfazem apenas seus sentidos físicos, mas suas 

almas só têm dor dentro deles. 

33 Esta humanidade ainda não me sentiu, ninguém ainda chegou a ela para pegá-la pela mão e 

mostrar-lhe o caminho. Vou recebê-la como uma inocente e julgar suas transgressões com misericórdia. 

Eu lhe darei a oportunidade de fazer reparações. 

Mas vocês, pessoas escolhidas, que Me ouviram, em quem Me revelei - como se sentirão diante de 

Mim quando chegarem no espiritual e confessarem a Mim sua desobediência? Vocês são aqueles que 

foram agraciados pelo Pai e eu quero recebê-los junto com o cumprimento de sua difícil missão. Não 

quero que você seja acusado em minha presença, quero recebê-lo com um sorriso paternal e enviá-lo 

novamente ao mundo como espírito de luz, como guia e protetor de seu vizinho. 
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34 Em verdade eu lhes digo: Vocês vieram até Mim porque Elijah os pegou de várias maneiras, 

porque vocês são os escolhidos que Elijah trouxe até Mim como ovelhas. Quem quer que esteja dentro do 

redil de Elijah é defendido por ele. Este Pastor incansável o protege das encenações enganosas. 

35 O Espírito Santo o iluminou. Mas não somente aqueles de vocês que têm Meu Selo Divino têm 

esta graça, mas todos que se elevam a Mim preparados e guiados por Elias. 

36 A luz do Espírito Santo o iluminou para que você possa estar comigo em espírito e em verdade. 

Esta é a maneira pela qual você vai sentir Meu amor e encontrar a salvação. 

37 Eu recebo as ovelhas que Elijah traz diante de mim. Ele continuará a buscar os perdidos, pois eu 

concederei Minha misericórdia a todos os povos da Terra e a todas as gerações vindouras. 

38 O Mestre vos diz: Bebei desta fonte inesgotável, vós água cristalina, alimentai-vos com o pão da 

vida eterna, tomai o fruto da videira. Eis que preparei o melhor lugar para vocês em minha mesa. 

39 Eu pergunto a você, Israel: O que você pede para as nações? Pois este benefício não é somente 

para você. Veja como as nações têm sido afligidas pelas grandes provações da dor. Mas a você eu digo: 

Israel, se você interceder e rezar por seus semelhantes, Minha vontade será cumprida em toda a 

humanidade. 

40 Os homens distorceram meu ensino. Mas vim até vocês para treiná-los mais uma vez com meus 

ensinamentos, com minha sabedoria, para que vocês se tornem meus discípulos e sejam aqueles que 

amanhã instruirão as pessoas do mundo e farão sentir minha presença em suas almas. 

41 As nações estão se preparando para mergulhar em novas guerras. Mas se você assistir e rezar, eu 

oferecerei e concederei Minha paz à humanidade. 

42 Eu vim em espírito nesta Terceira Era para ressuscitá-lo como Lázaro de sua sepultura à vida. Eu 

curei sua hanseníase e removi sua dor. 

43 Dei-lhes minhas instruções para que levem meu amor em seu coração e assim se preparem para 

liderar a humanidade e mostrar-lhe a árvore que lhes deu sombra e deu vida com seus frutos. 

44 Convidar as pessoas a virem até Mim para lhes dar Meu carinho paternal, para iluminar suas 

almas, para salvá-las do mar interminável do mal, para lhes dar leite e mel e tirar-lhes a amargura de suas 

vidas. 

45 Se você falar assim com seus semelhantes, terá cumprido o mandato que lhe dei em todos os 

momentos. Ouçam dentro de vocês, pessoas amadas, a voz da consciência e fortaleçam sua determinação 

de me amar e de amar seus semelhantes. 

46 Busco o amor de seu coração para que você possa construir um santuário para Mim nele. Eu te 

amo, eu te adornei com a graça divina e te iluminei para que você possa estar a meu serviço. 

47 Em vocês coloquei esta Palavra que se multiplicará amanhã como uma boa semente. Pois quando 

vocês não me ouvirem mais nesta forma, as multidões se voltarão para Meus discípulos para receber a 

instrução que não foram capazes de ouvir através dos portadores da voz. Você os instruirá e eu estarei com 

eles. Você será dedicado e obediente a Minha Lei, para que Meu Trabalho possa servi-lo como uma defesa 

protetora e você possa levantar a bandeira da espiritualização. 

48 Israel, as grandes provações estão prontas para afligir a humanidade porque a humanidade quis, 

porque a resolução de destruir ainda vidas em seus corações, e também porque eles criaram seu próprio 

Deus neste mundo. Mas antes que o homem faça sua própria vontade, o Pai se fará sentir de novo entre a 

humanidade. 

Vocês, meu povo, se levantarão para mostrar novamente a arca da salvação, que é minha lei, enquanto 

Noé falava então ao povo. 

49 Prepare-se, meu povo, para receber aqueles que virão até você. Dê-lhes Meu amor, ensine-lhes a 

amarem-se, mostre-lhes Minha Lei, acenda em seus corações a chama da fé e dê-lhes paz com Minha 

Palavra, para que possam alimentar-se dela à sua maneira. Você ensinará a essas multidões a Me buscar de 

espírito em espírito. 

50 Você veio à Terra para cumprir esta missão. Para isto vos preparei através de minha Palavra, para 

saciar a sede de vossa alma com esta água cristalina, para fortalecer-vos e curar-vos. Vocês se levantarão 

corajosamente para falar aos homens em meu nome. Vocês serão meus mensageiros e através de sua 

mediação eu lhes darei minha luz. 
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51 Levantem-se em oração e eu estarei com vocês, e junto com o mundo espiritual, vocês despertarão 

gradualmente os homens. Observe e ore por aqueles que não Me sentiram e em sua dor lamentam e me 

dizem: "Pai, Pai, por que não nos ouve"? 

Vós, porém, que sabeis buscar-Me de espírito em espírito, ensinareis vossos semelhantes a orar e a 

buscar-Me em silêncio e na elevação de suas próprias almas. Farei meu perdão palpável para eles, dar-

lhes-ei luz e sabedoria para que possam cumprir Minha lei. 

52 Através daqueles que me reconheceram e estão comigo, ajudarei aqueles que estão perecendo no 

vasto mar do mal. Eu os perdôo e os abençôo. Vós, porém, que recebestes o bem de vosso Deus e Senhor, 

dai testemunho à humanidade de tudo o que vos ensinei e revelei, para que também eles Me amem e se 

empenhem em cumprir sua missão espiritual. 

53 É profetizado que no tempo presente na Terra aparecerá o novo povo de Deus, o "povo de Israel", 

e Minha palavra deve se tornar realidade. Mas não se enganem ao pensar que se trata do povo judeu 

quando eu mencionar o Novo Povo de Israel. Para as pessoas de quem falo com vocês, serão formadas de 

todas as raças e de todos os idiomas. Sua comunidade não será física, mas espiritual, da mesma forma que 

sua missão será espiritual. 

54 Enquanto naquela Primeira Era Israel consistia de doze tribos, agora haverá doze missões que o 

Novo Povo realizará - doze missões divinas que em sua interação lhe darão a força de um povo invencível. 

55 O povo não terá que formar grupos para formar as novas tribos. Vou criá-los e dar a cada um deles 

uma missão diferente para cumprir entre o povo. 

56 Os dons de intuição, revelação e inspiração despertarão no espírito do Novo Israel, pois através 

deles ele receberá minhas mensagens. 

57 As pessoas que formam o novo povo não serão escolhidas na Terra, mas por causa do meu amor 

elas já estarão marcadas ou seladas em suas almas como seres evoluídos, como seres de luz, que não 

poderão se desviar do caminho que está marcado para elas. 

58 Assim como na Primeira Era Israel se preparou e ordenou atravessar o deserto em desejo pela 

Terra Prometida, e a cada tribo foi confiada uma tarefa diferente, assim neste tempo alguns fortalecerão 

outros espiritualmente, e cada um cumprirá a tarefa que lhe foi confiada. 

59 Vocês que me ouvem no momento serão apenas uma parte deste povo que estará espalhada por 

toda a Terra e que será tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. 

60 O sinal que alguns de vocês receberam é apenas um símbolo da marca que cada um traz em sua 

alma, que cumpre uma tarefa dentro do Novo Povo de Israel nesta Terceira Era. 

61 Já lhe disse muitas vezes que sua alma guardava em si tudo o que possuía, mesmo antes de vir à 

Terra. Portanto, esse ato que você chama de "o selo" tem sido apenas um símbolo. Alegre-se, porém, 

porque sua tarefa já está definida, porque você já sabe qual será seu destino e seu papel no seio do Novo 

Povo. 

62 Vocês serão os arautos que proclamam Minhas instruções às nações, e serão aqueles que revelarão 

à humanidade a mensagem divina da qual eu fiz de vocês os curadores. Pois nesta mensagem, todos os 

mensageiros e mensageiros marcados estarão espiritualmente unidos. Proclamareis à humanidade o tempo 

em que todos os dons e faculdades da alma serão liberados e ensinareis o caminho para descobri-los, para 

desdobrá-los e para usá-los. 

63 Inspiração, intuição, o dom da palavra, cura, profecia, revelação, diálogo espiritual - estes são os 

dons que, derramados sobre meu povo, farão de todos os homens uma nova humanidade. Mas rezem, 

tenham fé, coragem, para que vocês possam espalhar paz, justiça e caridade entre seus semelhantes. 

64 Meus mensageiros cumprirão tarefas em todos os lugares, no seio de cada instituição. Seu coração 

não conhecerá a missão espiritual que está cumprindo, mas sua alma espiritual estará plenamente 

consciente de tudo o que está fazendo. Mostrará ao coração o destino que tem que cumprir na Terra e 

revelará à mente tudo o que ela tem que realizar. 

65 Quão grande é a responsabilidade de vocês que receberam esta mensagem! Pois vocês devem se 

preparar para dar testemunho do que ouviram e ser um exemplo e um ensinamento de espiritualidade. 

66 Não deve existir uma única ambiguidade entre vocês quando chegar a hora de abrir os lábios para 

proclamar a Boa Nova aos homens, e a verdade e a generosidade devem ser expressas em suas obras, bem 

como em suas palavras e escritos. 
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67 Agora eu pergunto a vocês: Vocês querem ser os únicos a despertar a humanidade, despertando-os 

com um toque cujo som é o da verdade chamando os corações? Ou você quer que eles esperem até que a 

última de suas pegadas na terra tenha desaparecido, para que sejam as novas gerações a entregar este 

testemunho aos povos do mundo? 

68 Não me enganei quando enviei cada um de vocês, mesmo que às vezes duvidem de sua força para 

estar à altura de um destino tão elevado. 

69 Você duvida que tenha sido escolhido e enviado porque conhece suas fraquezas. Mas posso dizer-

lhes que estas fraquezas não estão na alma espiritual que eu enviei, mas na carne que serve de teste para 

vocês na Terra. 

70 Chegará o momento em que a alma espiritual ganhará vantagem sobre o corpo, e a luz do 

conhecimento brilhará em cada mente. Então vocês serão um entre vocês, porque só restará um: O de 

obedecer ao mandamento escrito em sua alma pelo Pai a fim de ser filhos dignos do Novo Povo de Israel. 

71 A luz divina do Mestre está se espalhando por toda a Terra. Eu envio o chamado aos meus 

"trabalhadores" para que se sentem à mesa do Senhor. Expresse sua obediência e humildade, venha 

alimentar-se para que possa ter amor, compreensão e misericórdia dentro de si. 

72 Eu, o Mestre Supremo, dou o exemplo perfeito aos meus "trabalhadores". Estou preparando meus 

discípulos nesta Terceira Era para que vocês sejam corações que cumprem a Lei e exerçam a misericórdia 

que é sua. 

73 Eu venho a vocês, amados discípulos, para encorajá-los com Meu amor, para que vocês Me sintam 

e Me conheçam, para que vocês saibam de quem ouvem a Palavra e a entendam, estudando-a e 

investigando-a. 

74 Mergulhem nela, amados "trabalhadores", pois a escuridão se espalha na humanidade - ódio, 

ganância e vaidade. Mas vocês têm grande poder, são vocês que devem falar de minha Obra, para que os 

doentes, os "leprosos", os descrentes possam reconhecer o que "A Palavra Divina" está entregando neste 

tempo. 

75 Você é a luz do mundo. Mas embora brilhem entre os homens, vocês ainda não se conhecem, nem 

os homens os reconhecem. 

76 A humanidade incrédula abre sua boca para negar Meu poder porque espera ver as provas e os 

milagres que eu lhe dei na Segunda Era. Os homens alimentam a idolatria porque não sabiam como elevar 

sua alma, não sabiam como rezar, nem sabiam como pedir. 

77 Quando vos ensinei a perguntar, coloquei-vos no caminho da verdade, do desenvolvimento 

ascendente e da preparação. Eu lhe disse: Você deve ensinar as pessoas a observar e a rezar. 

78 Pense, estude e você entenderá que o Mestre se faz conhecido em sua humildade para lhe dar luz, 

perdão e bênçãos, que ele nunca o abandonou. Eu estou com você para aliviar sua cruz, para lhe dar 

conforto. 

79 Eu lhe confiei os campos e os implementos agrícolas para que você possa trabalhar os campos e 

cultivá-los. 

80 A humanidade está faminta e sedenta da verdade que lhe confiei. A humanidade está caminhando 

para as trevas, para o abismo, para a ruína. Mas há corações que me amam, de línguas, raças e cores 

diferentes. Eu só ligo para as almas sem olhar para as diferenças. 

81 É você, Israel, quem deve mostrar-lhes o caminho, quem deve dar-lhes minhas instruções. 

82 Reconheçam a graça que vocês possuem e o valor de Minha Palavra. Estabelecer-se para trabalhar 

como um só coração, como um só homem, e com uma só vontade, para fazer justiça à missão que lhe 

confiei. 

83 Amem-se, unam-se e sejam um exemplo de humildade. Transmitir Minha Palavra, dar saúde, dar 

conforto, levantar Lázaro de sua sepultura, restaurar a visão aos cegos e curar os coxos, então a 

humanidade me reconhecerá através destes milagres espirituais. 

84 Depois de 1950 vocês não mais Me ouvirão através dos portadores da voz, e então perceberão que 

foi o Mestre, que foi o Espírito Santo, que se fez conhecido através da faculdade humana de compreensão. 

85 Hoje eu lhes dou Minha graça como Pai e Minha instrução como Mestre. Eu os chamei através do 

meu melodioso sino e os peguei de vários caminhos para torná-los líderes de homens neste tempo. Eu os 

lembrei da missão que vocês devem cumprir e treinei seus olhos espirituais para Me ver por meio de 
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símbolos e figuras. Eu lhes dei o dom da palavra para que vocês possam dar testemunho à humanidade das 

revelações que receberam de Mim. 

86 ou são meus escolhidos e eu lhes disse: onde quer que vocês vão, deixarão um rastro de luz. 

Entretanto, para deixar este rastro, vocês devem se renovar, devem se preparar. 

87 Se você seguir Meus ensinamentos, o que você poderia temer do mundo? Falo com você com toda 

a clareza para que você Me entenda, para que você possa Me seguir. 

88 Eu lhes ensino para que vocês possam dar ao mundo palavras de verdade, para que vocês possam 

fazer sentir Minha presença. Oferecei-Me as flores de vosso coração, deixai que o perfume de vossas boas 

obras suba até Meu Espírito, sede um bom exemplo para vossos semelhantes, e amanhã, quando não mais 

Me ouvirdes através destes porta-vozes, partireis como Meus bons discípulos para mostrar este caminho à 

humanidade. 

89 Os homens adulteraram meu trabalho e se extraviaram. Mas vocês devem se treinar e não cair mais 

na idolatria. Pois as imagens feitas pelas mãos humanas não falam, não sentem, nem ouvem. Minha 

essência precisa se materializar para poder estar com você? A verdade prevalecerá em todos os momentos. 

Sempre lhes dei palavras de verdade para que vocês também possam dar testemunho de Mim. 

90 A tentação quer roubar-lhe seus dons como uma ave de rapina. Mas vocês vivem numa época em 

que têm liberdade de fé, pois a era da opressão acabou, e vocês devem usar essa liberdade e não se deixar 

escravizar pela malícia e mentiras dos homens. 

91 Transmita este ensinamento com amor, pois o amor é o que eu lhe dei. Eu não usei o chicote para 

fazer você acreditar em Mim. Pois se o fizesse, eu não seria mais seu Pai e seu Deus. 

92 Nos caminhos e caminhos do mundo, você encontrou dor. Contemplai agora este caminho onde 

está minha verdade, contemplai sua glória com vosso olhar espiritual. Eu lhe confiei chaves, presentes e 

poder. Faça bom uso de tudo isso para que a humanidade possa reconhecê-lo como meu discípulo. 

93 Agora é a hora de vocês se prepararem para cumprir sua missão quando não me ouvirem mais 

através dos porta-vozes. Eu nunca me separarei de você. Eu o inspirarei e lhe falarei de espírito em espírito 

para que você possa cumprir sua difícil missão. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 260  
1 Você está retornando a Mim neste momento para ouvir Meu novo ensinamento, para receber a 

folha de Direito de Minha Doutrina que você havia esquecido e para buscar o livro de Minhas revelações 

que os homens também haviam escondido de você. 

2 Abri perante vocês outro capítulo do Livro da Vida, o Sexto Selo, que contém infinita sabedoria, 

que lhes estou revelando atualmente de maneira simples e compreensível. Esta revelação lhe explica os 

segredos que você não foi capaz de penetrar. 

3 O Sexto Selo está totalmente aberto e estou mostrando uma de suas páginas após a outra. 

4 Sempre que sua preparação foi ótima, quando você Me ouviu, você obteve grandes revelações 

Divinas. Vocês são os herdeiros do Livro da Sabedoria, e é por isso que, quando se prepararem, o 

conteúdo do Sexto Selo será derramado sobre vocês, para que vocês possam ser a testemunha que 

confirma que a voz que ele ouviu foi Minha voz, e vocês a testemunham através de suas obras. 

5 Se o Pai não se fizesse conhecer a Seus filhos, poderia Ele esperar deles uma perfeita compreensão 

e amor? Lembre-se de que, com o passar do tempo, tornei meus ensinamentos conhecidos de seu espírito 

com cada vez mais simplicidade. 

6 Devo lhe dizer que, embora você viva no tempo do Espírito Santo, ainda não Me reconhece 

plenamente, não tem uma idéia perfeita de quem eu sou, nem entendeu o que lhe revelei. Mas seu amor o 

levará ao objetivo da jornada da vida, encorajado pela palavra de seu Mestre. 

7 Você está vagando por um deserto espiritual, iluminado pela luz de um farol divino. Não é a areia 

quente que queima a sola de seus pés, nem são os raios solares que ferem a pele de seu rosto. Não é a falta 

de água e de pão que o atormenta, e ainda - a vida que você vive, com seus sacrifícios, suas dificuldades e 

infortúnios, é também um deserto que você lentamente atravessa, mas com a firme esperança de alcançar o 

reino da paz. 

8 Elijah é o líder que lidera o povo neste momento, mostra-lhes o caminho e os encoraja na luta. 

9 Esta perambulação deixará progresso e perfeição em sua alma. Perceba, entretanto, que se você foi 

aprendiz na primeira vez, você terá sido discípulo na segunda vez, e neste tempo você receberá o 

treinamento para se tornar mestre. 

Você deve estar vigilante, pois os homens começarão a investigar meu trabalho, que alguns 

considerarão científico. Então você anunciará a eles como o ensinamento espiritual transformará o mundo 

e dará testemunho dele com suas obras de amor a seus semelhantes. 

10 Eu não me oponho à ciência do homem, pois ciência é conhecimento, cognição, luz. Mas minha 

instrução está acima de todo conhecimento humano. Em Minha Palavra eu vos falo da alma espiritual, do 

conhecimento do espiritual, do Divino, do conhecimento de uma vida superior que está além de tudo o que 

é substância e matéria. Em verdade vos digo que abençôo essa ciência que os homens desenvolveram para 

o bem da humanidade. 

11 Agora é o momento em que se falará muito sobre a alma e a ciência. A ciência não é apenas um 

privilégio daqueles que se treinam fisicamente para estudá-la. Pois é a luz que brota da alma espiritual, que 

a recebe de Deus. 

12 Minha instrução divina é uma ciência superior que ensina a aperfeiçoar a alma. Para isso, eu lhe 

dei o cérebro e o coração, para que lá você possa refinar seu pensamento e seu sentimento. 

13 O ensinamento que estou lhes dando neste momento não tem limites, é completo, é infinito. Nele 

você encontrará o verdadeiro conhecimento da vida espiritual e material. 

14 Vejo que você é capaz de entender meus ensinamentos e de penetrar em seus segredos. Através da 

ciência dos materiais, você chegou a conhecer as leis que governam a criação material - leis que são 

condensadas em seu próprio corpo. 

Mas quando você chegou a conhecer o que antes lhe havia sido um mistério, você se deu conta de que 

estava diante dos limites do além, onde sentiu o coração do Pai que estava incessantemente tentando se 

comunicar com você. O que pode ser desconhecido para você quando você conhece meu ensino? 

15 Portanto, eu lhes digo que meu ensinamento lhes dá o conhecimento superior que evitará que seu 

coração se desespere na presença dos aprendizes deste mundo. 
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16 Para entender o significado ou significado de qualquer evento na natureza ou em sua vida, você 

não precisa consultar os livros de ciência. Será suficiente para você preparar sua mente e purificar seu 

coração para que a inspiração possa fluir de seus lábios. 

17 Meu amor por você é tão grande que, embora você ainda seja tão imaturo, eu lhe ofereci Meu 

Reino e desci a você para lhe dar Meu Sangue! 

18 Este povo, que estou ensinando atualmente, não será maior do que os outros por causa disso, mas 

eles serão mais responsáveis pelo que lhes confiei e pelo que lhes revelei. Sua tarefa é fazer com que os 

outros participem do que você possui, torná-los iguais a você, para que, embora você tenha sido o primeiro 

a receber, você possa ser o último por humildade. Não tenha medo de que aqueles que vierem depois de 

você façam maiores progressos do que você. Quanto mais você der, mais seus conhecimentos aumentarão. 

Se, por outro lado, você não deve transmitir nada do que recebeu do Pai, sua alma permanecerá nua, seu 

coração vazio e suas mãos sem poder. Você terá então perdido o tesouro e o livro será fechado. Sua boca 

permanecerá muda e não falará mais de ensinamentos espirituais, e você perderá o bálsamo curativo que 

Jesus lhe confiou. 

19 Sua missão entre os homens é a de paz e amor. Seu espírito já tinha esta missão na Primeira Era, 

quando você era discípulo infantil de Minha Lei, quando eu o usava como instrumento para dar 

ensinamentos e exemplos aos homens de todos os tempos. Na Segunda Era, vocês eram discípulos de 

Jesus, pois ouviram de meus lábios o que os doze apóstolos ouviram e espalharam para que todas as 

pessoas fossem testemunhas. Portanto, após minha partida, muitos discípulos de Cristo e muitos mártires 

surgiram. 

20 Pessoas: Neste tempo em que eu venho como Espírito Santo, vou deixá-los treinados como 

Mestres capazes de comunhão direta com a Divindade. 

21 A maioria das criaturas humanas não Me ouvirá através do intelecto do homem, mas elas receberão 

Minha instrução através de você. Já está se aproximando o momento em que abolirei para sempre esta 

forma de dar-lhes minha palavra neste mundo. Mas muitos povos que não Me ouviram Me ouvirão através 

de vocês. Hoje meu convênio com vocês será selado não com meu sangue, mas com minha luz. 

22 Você não terá que perguntar às pessoas o que fazer, nem gaguejar ou ficar calado diante de suas 

perguntas. Você traz dentro de si o Mestre que falará com você e o inspirará. Sua oração receberá força e 

poder suficientes para realizar milagres. 

23 Veja como o mundo, diante de suas grandes necessidades, pondera as promessas que Jesus fez na 

Segunda Era para voltar à humanidade, e estuda os profetas dos tempos anteriores na esperança de que os 

acontecimentos que rodeiam esta era sejam o sinal de minha iminente vinda. 

24 Se vocês, como seguidores do meu Trabalho, se sentirem inferiores e desprezíveis a seus 

semelhantes, serão considerados estúpidos e ignorantes. 

25 É apenas uma forma de expressão que uso quando lhes digo que me manifesto através dos 

ignorantes. Pois um cérebro que permite que minha inspiração passe revela luz na alma, e luz é sabedoria. 

26 Digo-lhes de novo: Luta! Enquanto a alma estiver no caminho do desenvolvimento, ela estará 

exposta às tentações. Portanto, eu lhe instruo e lhe dou forças para que você possa superar as más 

inclinações. Se sua alma é forte, ela dará força à mente e vontade firme ao coração para superar os desejos 

da carne. Se ao homem falta luz, sua alma não se desenvolve. Então todas as vicissitudes da vida afetam 

seu coração com poder, e ele é como um barco que se vira no meio de uma tempestade. 

27 Quando o homem está preparado na alma, é como se ele usasse uma armadura indestrutível contra 

a insidiosidade da tentação. 

28 Eu lhe revelei estes ensinamentos para que quando você cair ou tropeçar por um momento no 

caminho, você possa reconhecer sua transgressão e buscar novamente o caminho da correção. 

29 Se você for humilde, sua riqueza espiritual aumentará na vida que o espera. Então você terá a paz 

que lhe dará a mais bela sensação de sua existência. E em seu espírito nascerá o anseio de servir ao Pai, 

sendo um fiel guardião de tudo o que Eu criei, sendo um conforto para os que sofrem e paz para os sem 

paz. 

30 Não é apenas Minha Palavra que anuncia Minha Presença a vocês nestes momentos, é sua própria 

alma que Me sente profundamente no meio daquela paz que lhes dou. 



U 260 

106 

31 O Mestre está com você. Sua alma tomou seu lugar na minha mesa celestial. Em verdade vos digo 

que nesta mesa não há lugares privilegiados, todos são iguais porque são abraçados pela Minha 

misericórdia. 

32 Meu amor permeia seu ser para que você possa amar seu próximo como eu o amo, e para que não 

haja primeiro, nem último lugar em seu coração. Se você já tivesse partido para as nações, as províncias e 

as aldeias, você encontraria uma humanidade sem amor, sem misericórdia, você descobriria dor e miséria 

em todos os lugares. Em todos os lugares você encontrará terras adequadas para semear minha semente. 

33 A humanidade sente Minha presença sem saber de que maneira Eu me fiz conhecido, e em sua 

temível oração me diz que somente Meu Sangue poderá salvá-lo, que se Eu lhe der Meu pão não perecerá 

da fome e da sede de amor, e que somente Minha luz trará uma solução para seus conflitos. Sua voz, cheia 

de dor e desespero, me pergunta: "Por que você não vem? Por que você não se aproxima daquele que lhe 

chama e lhe implora em sua dor"? 

34 Eles não sabem que há pessoas que Me ouvem dia após dia e recebem a presença do Meu Espírito 

que, por Sua graça, transforma os párias em servos da divindade. 

35 Se eles soubessem que em breve eu partiria novamente, eles o julgariam impiedosamente como 

ingrato por causa de sua indiferença à necessidade deles de consolo, de uma palavra espiritual, de um raio 

de luz. 

36 Estou atualmente preparando vocês para o tempo após Minha partida, para que possam permanecer 

unidos apesar das vicissitudes da vida, porque "A Palavra" continuará a vibrar espiritualmente dentro de 

vocês, revelando grandes inspirações para vocês. Quando vocês se reunirem para falar de manifestações 

espirituais, receberão de Mim inspirações divinas e nesses momentos sentirão o calor do coração do 

Mestre e o doce peso de Sua mão sobre sua cabeça. Então lhe parecerá como se você ouvisse minha amada 

voz, que lhe dará minha paz. 

37 Eu lhe dou uma gota de bálsamo curativo para que, quando for perseguido, possa realizar curas 

milagrosas entre os homens. Pois durante as grandes epidemias, quando as estranhas doenças 

desconhecidas pela ciência surgirem, a autoridade de meus discípulos será manifestada. 

38 Eu lhe confio uma chave com a qual você abrirá a fechadura mais enferrujada, ou seja, o coração 

mais indisciplinado, e até mesmo as portas da prisão, para dar liberdade aos inocentes e para salvar os 

culpados. Viverão sempre em paz e confiam em Mim, porque onde quer que vão, estarão protegidos por 

Meus anjos. Eles farão com que sua missão cumpra a deles e o acompanharão até casas, hospitais, prisões, 

campos de discórdia e guerra - onde quer que você vá para semear Minha semente. 

39 Então a luz do Sexto Selo brilhará com poder, que será como uma tocha universal cujos raios serão 

vistos por todos, e o nome do meu Ensinamento se tornará conhecido entre a humanidade. 

40 Este canto da terra onde eu me fiz conhecido neste tempo será um reflexo da Nova Jerusalém, que 

abrirá suas "doze portas" para dar acesso aos estrangeiros que virão em grandes multidões para perguntar 

onde o Mestre esteve neste tempo, para pedir testemunho dos milagres que Ele realizou e as provas que 

Ele deu para estudar Sua Palavra e observar aqueles que foram Seus discípulos. Muitos trarão as escrituras 

com as profecias dos tempos passados para determinar se eu realmente estive entre vocês. 

41 De meus discípulos, alguns permanecerão onde estão agora. Mas outros terão que partir para 

outros países, e em seu caminho como apóstolos e missionários verão os campos de batalha onde a 

destruição e a morte deixaram seu rastro. Eles verão as cidades mortas, as ruínas e a miséria. Então, a luta 

começará a trazer os "mortos" de volta a uma vida de fé, de luz, de amor. Mas se as pessoas duvidarem da 

veracidade de Meus "trabalhadores", eu farei milagres através de sua mediação. Então os descrentes se 

converterão, chorarão e as multidões inundarão o coração desses mensageiros com sua dor. 

42 Você não sabe por quem você será chamado e recebido. Mas onde quer que vão e a quem quer que 

se apresentem, falarão sempre vestidos de humildade e mansidão. Você interpretará a lei, as revelações e 

ensinamentos de tempos passados, e o que foi revelado neste tempo pelo Espírito Santo. Você deve falar 

figurativamente, mas saber explicar minhas expressões e parábolas figurativas, para que os adultos possam 

entender, as crianças possam despertar, e os idosos não possam rachar seus cérebros. 

43 Aqueles que se converterem a esta Palavra se unirão aos "trabalhadores" e partirão para ganhar 

corações e almas para Mim. 

44 O confronto será feroz, mas frutífero, porque a dor terá tornado os corações férteis de antemão. 
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45 Reconhecer as transformações que ocorrerão por causa do meu ensino! 

46 A violência material será anulada, a ciência será confundida, o orgulho será humilhado e as 

paixões serão subjugadas. 

47 A alma do homem, já desdobrada por causa de sua evolução, logo entenderá e se apropriará das 

revelações de minha Doutrina. Por trás do materialismo, dos interesses próprios e das vaidades, existe a 

alma espiritual que está na expectativa da minha vinda. 

48 Certifique-se de que a semente que você semeia seja tão pura quanto eu a confiei a você. 

49 Você encontrará pessoas que pensam diferente de você, que sentem e vivem de uma maneira 

diferente, e cujos costumes, circunstâncias, leis, ensinamentos e rituais também estão profundamente 

enraizados em seus corações. 

50 Você testemunhará as lutas das visões de mundo e das doutrinas, algumas aderindo parcialmente à 

minha lei, enquanto outras se afastam completamente destes princípios. Permitirei que eles se confrontem 

e lutem uns contra os outros. 

51 Neste confronto, você verá as grandes comunidades religiosas fazendo mais uso da violência e da 

injustiça do que do amor e da misericórdia. Você verá seus esforços para unir os fracos a si mesmos. 

52 A decomposição se mostrará em todos, porque a verdade tem suas próprias armas para defender 

aqueles que aderem a essa mesma verdade. Mas quando a pergunta surge nos homens: "Onde está a 

verdade?" você deve responder: "No amor". 

53 Discípulos, sua alegria é grande porque minha Palavra ainda está com vocês - esta Palavra que lhes 

deu vida, que os sustentou nas horas de provação, e que os alimentou. Quando foram apresentados a ele, 

vocês experimentaram suas feridas sendo fechadas e suas vidas transformadas. 

54 Quantas aspirações relacionadas ao material morreram em seu coração, à grande alegria de sua 

alma, que viu a oportunidade de fazer uso da vida fazendo boas obras com a semente espiritual! Você 

volta seus olhos para o passado e julga como você era antes e como é agora. Você percebe o progresso 

espiritual que fez e me agradece do fundo do seu coração. 

55 Se você cometeu transgressões, eu o corrigi amorosamente sem traí-lo para os outros. Pois eu não 

quero que o mundo veja as enfermidades entre vocês e os melhore. O mundo é cruel, e em sua justiça não 

há misericórdia. 

56 Permita que meu mundo espiritual o corrija. Eles são seus melhores amigos, são seus irmãos e 

irmãs apaixonados que não trombeiam de suas obras de amor. De quantos abismos e perigos eles o 

salvaram, de quantas más decisões o dissuadiram. Quantas vezes eles fecharam seus lábios para que a 

paixão de seu coração não desse vazão a palavras que poderiam ter sido uma sentença para vocês mesmos! 

Se você falhou em um mau esforço que você pensava ser bom, eles então traçaram um bom caminho 

para você. Eles estão incansavelmente ao seu lado como enfermeiros e como protetores. Eles também não 

se comunicarão mais quando eu deixar de falar. Mas não retire todo o amor desses seres, pois eles estarão 

muito próximos de você e continuarão a lhe dar sua ajuda. 

57 Meu trabalho não terminará porque não falarei mais com vocês e meu mundo espiritual também 

não. Pelo contrário, virá o tempo do diálogo perfeito com o Pai, quando você ouvirá Sua voz 

espiritualmente. 

58 Minha Palavra não será ouvida como Moisés a ouviu no Sinai, materializada no rugido de uma 

tempestade, nem humanizada como na Segunda Era nos lábios de Jesus, nem através de porta-vozes 

humanos como vocês a ouviram neste tempo do Espírito Santo. Todos que se preparam, alcançarão o 

discurso do espírito ao espírito, o que não será privilégio apenas de alguns. 

59 É o mais natural para as almas saber como se comunicar e conhecer a linguagem do espírito do 

qual emergiram. 

60 A espiritualização trará o despertar dos dons ou faculdades adormecidos e a sutileza de todas as 

fibras do coração. 

61 Minha presença será sentida. Quando você falar de Meu Trabalho, será inspirado por Mim e falará 

com frases de incomensurável sabedoria que surpreenderão até mesmo homens de muito conhecimento. 

Aqueles que alcançarem grandes progressos nesta comunicação receberão não apenas palavras, sentenças 

ou idéias, mas discursos doutrinários inteiros cheios de perfeição. Suas mãos poderão escrever como as 

das "penas de ouro", como as do apóstolo João sob a inspiração do Espírito Santo. 
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62 Quando você estiver rodeado de descrentes, de escribas e sacerdotes, e se sentir cheio do Meu 

Espírito, não diga a ninguém que é o Pai que fala pela boca. Mas continuarei a falar através de vocês à 

humanidade. Nesta comunicação, deixe seus olhos abertos e sua alma arrebatado, maravilhada com o que 

os lábios revelam naquele momento. 

63 O dom da profecia através da concessionária será igualmente liberado e lhe revelará segredos ainda 

não revelados e lhe permitirá ver o futuro. Mas o vidente nunca deve ser um juiz ou um expositor de seus 

semelhantes. 

64 Esta será a comunicação de espírito a espírito em algumas formas através das quais eu lhes digo 

mais uma vez que em 1950, quando minha palavra entre vocês terminar, meu trabalho não estará 

terminado. Seu destino, sua missão em todo o globo continuará. 

65 Vocês devem se preparar, então sempre que estiverem reunidos - seja nestes centros comunitários, 

em suas casas ou ao ar livre - vocês sentirão espiritualmente minha presença nestes encontros. 

66 Mas atenção, pois também aparecerão falsos discípulos, proclamando que têm comunicação direta 

com o Pai, e transmitindo falsas instruções e inspirações. Eu vos ensinei a discernir a verdade do engano, a 

reconhecer a árvore por seus frutos. 

67 Vou testar alguns e outros, e vocês verão os verdadeiros discípulos manterem sua fé e os falsos 

caírem por sua fraqueza. 

68 Quando eu fizer meu último discurso de ensino, verei tristeza naqueles que não fizeram uso de 

Meus ensinamentos; mas naqueles que compreendem o significado de Minha partida, verei satisfação por 

causa de seu progresso. 

69 Deixarei você, como guia para chegar até Mim, a oração - não aquilo que os lábios pronunciam, 

nem aquilo que você diz através dos cantos, mas aquilo que está imbuído de pensamentos puros e 

sentimentos nobres. 

70 Se você deve se opor a estes comportamentos, não tenha medo. Se você estiver condenado por não 

se ajoelhar diante de altares e imagens, não tenha medo também. Seu momento de falar chegará e você 

convencerá com a verdade. Você mostrará que seu culto a Deus não é público nem se preocupa com o 

efeito exterior, mas com o interior e o espiritual. Os homens procurarão por erros em tudo isso e não os 

encontrarão. 

71 Perseverem e vocês verão os idólatras perceberem seu erro e destruírem seus ídolos com suas 

próprias mãos. 

72 Em verdade vos digo que mais cedo o céu e a terra passarão, do que a minha palavra não 

acontecerá! 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 261  
1 Minha palavra é clara, sua simples expressão convence e move tanto os instruídos quanto os não 

instruídos. Diante de sua clareza, você entendeu com facilidade muitas lições que ou não podia entender 

ou não queria aceitar. 

2 Hoje você sabe que o homem pode reconhecer seu Deus sem a necessidade de exuberância de 

sentimentos, a fim de perceber o espiritual através deles. Hoje você sabe que, apesar de seu cérebro 

limitado, pode formar uma idéia de como a perfeita comunhão entre Deus e o homem se tornará realidade, 

assim como está convencido da verdade de minha manifestação através do intelecto de meus portadores de 

voz. 

3 Nos que me ouviram, tornou-se leve, e é por isso que o falso e o impuro não podem mais entrar em 

seu coração. 

4 Agora é o tempo da luz quando o homem, além de acreditar, entenderá, raciocinará e sentirá minha 

verdade. 

5 O propósito do meu ensinamento é convencer a todos de que ninguém veio a este mundo sem uma 

razão válida, que esta razão é o amor divino e que o destino de todos os seres humanos é cumprir uma 

missão de amor. 

6 Em todos os momentos, desde o início, as pessoas se perguntam: "Quem sou eu? A quem devo a 

vida? Por que eu existo? Para que vim aqui, e para onde estou indo"? Por parte de suas incertezas e falta de 

conhecimento, eles receberam a resposta em minhas explicações e através de suas reflexões sobre o que eu 

lhes revelei ao longo do tempo. Mas alguns acreditam que já sabem tudo; mas eu lhes digo que estão em 

grande erro, porque o que está guardado no Livro da Sabedoria de Deus não pode ser descoberto pelos 

homens até que seja revelado a eles; e há muito que está contido neste Livro da Sabedoria Divina, seu 

conteúdo é infinito. 

7 Este mundo dará mais um passo para a realização da verdade. De repente, sofrerá confusão, mas 

depois se acalmará e chegará à compreensão. 

8 O homem sempre se esforçou para alcançar o conhecimento da verdade. No início, ele atribuiu 

tudo à natureza, mas mais tarde, através da observação e da reflexão, chegou a acreditar que não era 

possível que tantos milagres e obras perfeitas pudessem vir à vida do nada, que uma força criativa, uma 

inteligência e um poder superior deveriam existir. Esta convicção fortaleceu a fé do povo, que por sua vez 

criou cultos e ritos para adorar Aquele de quem todas as criaturas haviam surgido. 

9 Novas questões surgiram no coração humano: "Quem é Deus? Como Ele é? Ele realmente existe 

ou não"? As pessoas faziam estas e outras perguntas sobre Minha existência e sobre Meu Ser, e eu sempre 

respondia a cada chamada e a cada pergunta. 

10 Muitas provas e revelações tinham Deus dado aos homens desde os primeiros dias da humanidade 

- manifestações materiais, palpáveis e visíveis, dependendo da ingenuidade, ignorância e simplicidade de 

espírito dessas criaturas, até que, quando chegou o momento certo, eu me mostrei ao mundo através de 

Jesus para responder pessoalmente a todas as perguntas dos homens, para dissipar todas as dúvidas e 

prepará-los para uma época em que não mais seriam crianças ignorantes, inocentes e tolas, mas que, graças 

à luz do Espírito Divino, se tornariam grandes discípulos, filhos de Deus, elevados pelo amor e pelo 

conhecimento - pessoas conscientes de sua natureza, de seu destino e da razão de sua existência. 

11 Assim, enquanto alguns sempre buscaram apoio e ajuda divina para vencer na vida, outros, 

conforme sua inteligência se desenvolvia, se tornaram arrogantes porque se consideravam independentes, 

poderosos e sábios. Eles se achavam capazes de conceber idéias criativas e de serem auto-suficientes. 

12 Espíritas e materialistas sempre existiram nesta humanidade, assim como a batalha das visões de 

mundo entre um e outro, cada um lutando para provar que possuem a verdade. 

13 Minha presença espiritual neste momento aconteceu para pacificá-lo, para fazê-lo reconciliar-se, 

para responder a todas as suas perguntas e para provar-lhe que nem aqueles que lutaram pelo espiritual 

nem aqueles que proclamam que a única verdade é a contida na vida material estão certos. Os primeiros 

pecaram como fanáticos, e os segundos como ignorantes. Eles não se deram conta de que um, como o 

outro, tem uma parte dessa verdade, mas que não entenderam como reconciliá-los, reconciliá-los um com 

o outro e uni-los no amor. 
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14 Para vocês parece impossível que se entendam, vocês não acreditam em uma unificação de tal 

magnificência. Mas, na verdade, eu sei muito bem que esta unificação se tornará uma realidade. 

15 Caso contrário, você não seria mais da natureza perfeita em que Deus o criou e não teria mais a 

minha luz em sua consciência para trabalhar de forma justa e correta, como todas as obras do Pai. Mas é 

necessário esperar um pouco mais, para que aquela luz, aquela parte divina que vocês chamam espírito, 

possa passar pelo homem todo o curso da liberdade de vontade concedida a estes, para que ele possa 

introduzi-lo no trabalho de renovação, restauração e desenvolvimento espiritual ascendente. 

16 Você preparou seu coração como um santuário para Me receber nele. Antes disso, você passou por 

um exame de consciência e lágrimas de arrependimento brotaram de muitos olhos. 

17 Ouvi a todos vocês e os abençôo a todos. 

18 Eu sei quem sentiu dor porque estava fraco no julgamento, que tinha prometido a mim perdoar seu 

inimigo e não o fez. Mas quando voltou para Mim para me ouvir, sentiu imediatamente a censura de sua 

consciência, confessou humildemente sua transgressão e me pediu outra oportunidade. 

19 Saiba que o farei forte para que não caia mais, que o instruirei com infinita paciência e paciência, e 

que darei todas as novas oportunidades para provar sua compreensão, esforço, força de vontade e 

progresso. 

20 Perceba que um arrependimento sincero lava muitas manchas, alivia sua carga e dá paz ao seu 

coração. Então, quando você se sentir livre de seu fardo, lembre-se de que há muitos de seus semelhantes 

que não rezam e ainda sofrem, para que você possa rezar por eles na completa convicção de que meu 

bálsamo curativo será derramado sobre todos os doentes e necessitados. 

21 Não necessito de uma oração que dure horas, mas uma oração curta e sincera, simples na forma e 

profunda em sua espiritualidade. Esses momentos serão suficientes para que Eu lhe conceda Minha 

misericórdia. 

22 A oração é o meio espiritual que eu inspirei para que o homem comungue com minha Divindade. 

Portanto, desde o início, ela se manifestou em você como uma saudade, como uma necessidade da alma, 

como um refúgio nas horas da visitação. 

23 Quem não conhece a verdadeira oração não conhece as bênçãos que ela traz, não conhece a fonte 

de saúde e benefícios nela contidos. Ele sente o impulso de se aproximar de Mim, de falar comigo e de 

trazer seu pedido à minha presença; mas como lhe falta espiritualidade, a oferta de apenas elevar seus 

pensamentos lhe parece tão pobre que ele imediatamente procura algo material para me oferecer, porque 

ele pensa que assim me presta uma melhor homenagem. 

24 Desta forma, os homens caíram na idolatria, no fanatismo, nos ritos e nos cultos externos, através 

dos quais sufocam suas almas e os privam daquela liberdade abençoada de rezar diretamente a seu Pai. 

Somente quando a dor é muito intensa, quando a angústia atinge os limites da força humana, a alma se 

liberta, esquece as formalidades e derruba seus ídolos para levantar-se e gritar do fundo do coração: "Meu 

Pai, meu Deus"! 

25 Através da oração se alcança a paz, se ganha sabedoria, se obtém saúde, se compreende o 

profundo, a mente é iluminada e a alma é encorajada. 

26 Aquele que sabe rezar de espírito em espírito se sente protegido em todos os lugares, mas não 

aquele que procura figuras e imagens para as quais deve ir a fim de sentir sua presença e sentir-se seguro. 

27 Você vê como, nesta época de materialismo, as nações estão ocupadas em fazer guerra umas 

contra as outras? Mas eu lhes digo que muitas pessoas lá, em meio a esses eventos de guerra, descobriram 

o segredo da oração - aquela oração que brota do coração e vem a Mim como um pedido urgente de ajuda, 

como um lamento, como uma petição implorante. Quando então experimentaram o milagre solicitado em 

seu caminho, eles sabiam que não há outra maneira de falar com Deus a não ser na língua da alma. 

28 Discípulos: Vocês que formam uma comunidade, que receberam não apenas uma lição, mas um 

livro inteiro, estarão preparados para falar de Mim como ninguém falou antes. 

29 Agora eu lhe dou muitas oportunidades para cumprir suas tarefas - utilize-as. Dar a todos, instruir a 

todos. O que eu lhe dei não tem limites, e através do mesmo, seu coração nunca estará vazio - pelo 

contrário, quanto mais você der, mais você verá aumentar dentro de você. Quanto mais você ama, maior 

será a sua virtude. 

30 Deixo meu amor entre meu povo como um testemunho de minha presença. 
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31 Minha proclamação está com vocês, minha luz brilha sobre o intelecto humano para enviar minha 

mensagem de amor à humanidade através de sua mediação. 

32 Vocês serão os mensageiros em cujos lábios minha palavra vai de província em província e de 

coração em coração. 

33 O tempo presente é dedicado à autocontemplação para este povo, é para seu exame interior para 

que você possa realmente saber se você Me ama na pureza ou se você caiu vítima do fanatismo. A hora é 

propícia para melhorar suas faltas. 

34 Ao estudar o significado da palavra "espiritualização" você entendeu que é um erro querer 

representar o Divino através de formas que você chama de símbolos - um erro que se torna ainda maior 

quando você considera que está então escondendo através de aparências externas a realidade que está bem 

na sua frente. 

35 Lembre-se que eu sempre me manifesto na inteligência, na vida, no amor, no poder, nunca em 

figuras sem vida. Ainda hoje você está assistindo a uma de minhas manifestações, que acontece através do 

intelecto de um ser humano. Por que você insiste em me representar em imagens e figuras sem alma? A 

pessoa através de quem me manifesto Me sente profunda e intensamente em sua alma e mesmo em seu 

corpo, sua alegria é profunda e seu arrebatamento o faz ver com clareza a luz que alcança seu intelecto. 

36 Você é como esta pessoa. Por que então você não me sente em seu coração também? 

37 Reflita sobre este ensinamento e você chegará à conclusão de que onde há uma tendência a 

materializar o Divino, não pode haver uma espiritualização. 

38 No momento, vocês não entendem o que significa "espiritualização", nem entendem porque estou 

pedindo que vocês alcancem esta elevação interior. Você pode estar disposto e obediente aos Meus 

mandamentos se você nem percebe o que estou lhe pedindo para fazer? Mas alguns entendem o ideal que 

o Mestre inspira em seus discípulos, e eles se apressarão a seguir suas indicações. 

39 O amor ao simbolismo e à formalidade, assim como a veneração das imagens, é uma lembrança da 

infância espiritual da humanidade, dos tempos primitivos em que as pessoas precisavam do exterior e do 

visível para acreditar no divino. 

40 A inteligência humana estava no início de seu desenvolvimento. Naquela época eu não teria dito ao 

homem: "Investigue e compreenda o que pertence à alma". Mas hoje, desde que o homem entrou em todos 

os caminhos da ciência, desde que ele desenvolveu muitas filosofias, desde que ele se desenvolveu 

intelectualmente em muitos campos - será que ele finalmente não compreenderá o espiritualismo? Será 

que ele ficará confuso diante da minha nova mensagem? Não, gente, a alma do homem precisa e anseia 

por minha doutrina de salvação. 

41 Não tenha medo da luta para difundir e semear este ensinamento. Muitos povos já respeitam o 

direito sagrado de pensar livremente. Mais tarde, as pessoas saberão que a liberdade da mente que a 

humanidade não conheceu até agora. 

42 As guerras continuarão no mundo, a ameaça de morte e destruição pesa sobre os povos, e isto 

porque as pessoas que se agarram obstinadamente a suas filosofias e doutrinas não querem reconhecer a 

verdade. 

43 Eu lhes dou encorajamento espiritual, pessoal, para que não tenham medo de fracassar. Se eu lhe 

disse que esta luz que brilhei em sua alma dissipará as sombras, repito agora que já lhe disse a verdade. 

44 Neste momento, estou envolvendo vocês à luz da minha Divindade. Desço para prepará-los como 

Mestres para instruir seus semelhantes com palavras e obras de amor e misericórdia, humildade e perdão. 

Mas, em verdade vos digo, as obras falam sempre mais alto do que as palavras. 

45 O homem também fala de amor pela humanidade, de fraternidade e de paz, mas com suas obras 

nega suas palavras. 

46 Hoje, desde que o Pai desceu para dar-se a conhecer a vocês por meio do intelecto humano, eu lhes 

digo: não estejam entre aqueles que falam de amor e carregam ódio, que falam do bem e fazem o 

contrário, e que falam de paz e provocam guerras. Não, para que vocês possam ver minha palavra florescer 

entre vocês, vocês devem falar dela através de obras que vêm do coração. 

47 Fale através da alma, pois você está no auge do tempo do Espírito Santo. Sempre permaneçam 

alegres. Se você me sentir distante por pouco tempo, não serei eu quem partiu, mas você, porque você 

enfraqueceu sua alma. Pois eu vivo em seu coração para sempre. 
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48 As distâncias e as barreiras entre o Espírito Divino e o coração do homem são criadas pelo próprio 

homem. Mas eu moro tão perto de você que você não precisa procurar o horizonte com seu olhar para Me 

ver. Será suficiente se você penetrar seu ser interior com devoção e contemplação para Me descobrir em 

Meu santuário. 

49 Minhas revelações deste tempo o levam ao contato espiritual com minha divindade - uma 

intimidade que sua alma sempre buscou. 

50 Ainda vejo e ouço esta humanidade me lisonjeando e me invocando com seus ritos, cânticos, 

orações de palavras e várias formas de adoração para me sentir próximo. A tudo o que faço sentir minha 

presença, estou com todos. Mas agora chegou um momento em que o Senhor quer que a adoração de Seus 

filhos seja perfeita, que sua comunicação com o Pai também seja perfeita. E isto é o que este ensinamento 

lhe revelou neste tempo. Hoje vocês aprenderam de Mim como rezar e como alcançar o diálogo de espírito 

a espírito. 

51 Para que vocês possam progredir neste caminho, eu os encorajei a deixar de lado todo ritual e 

adoração externa. Daí em diante, de suas salas de reunião desapareceram gradualmente todos aqueles 

objetos com os quais você tentou representar qualidades divinas, e também o significado ou a 

externalização de seu culto espiritual a Deus. 

52 Meu ensinamento não existe apenas para lhe dar força e confiança durante a jornada de sua vida na 

Terra; é para lhe ensinar como sair deste mundo, cruzar os limites do além e entrar no lar eterno. 

53 Todas as denominações fortalecem a alma em sua passagem por este mundo; mas quão pouco elas 

lhe revelam e a preparam para a grande viagem para o além. Esta é a razão pela qual muitos consideram a 

morte como um fim, sem saber que a partir de então se contempla o horizonte infinito da verdadeira vida. 

54 Vocês chamaram os ensinamentos que lhes dei de Espírito Santo neste tempo de espiritualismo, 

porque Ele revelou muitos segredos impenetráveis para vocês. Não é mais contemporâneo que exista um 

véu entre a vida após a morte e o homem. Eu lhe revelarei o máximo que puder compreender dessa vida, e 

somente o que é a minha vontade. 

55 Não veja o túmulo como o fim, não veja além dele o vazio, a morte, a escuridão ou o nada. Pois 

além da morte física está a vida, a luz, o tudo. 

56 Antes de entrar nessas regiões, vocês devem se preparar, então através da elevação de sua alma 

vocês poderão habitar ou entrar no "Vale Espiritual", mesmo agora que estão encarnados. 

57 Não veja em seu corpo uma corrente, um inimigo ou um carrasco, veja em seu corpo uma criatura 

fraca que você deve fortalecer, pois então ela será seu servo, seu apoio e sua melhor ferramenta para 

realizar uma tarefa e subir a montanha. Espiritualize-a sem deixá-la cair no fanatismo, para que vocês 

possam se destacar em suas orações e levar o bálsamo curativo aos doentes nas asas do pensamento. 

58 Quando na Segunda Era eu falei com Meus discípulos de Meu Reino, eles não entenderam e me 

perguntaram: "Onde está Teu Reino, Senhor? Mas quando o dia de Minha partida se aproximava, Minha 

palavra não estava mais em alegoria, ela se tornou claramente compreendida e todos a entenderam. 

59 Mesmo neste tempo presente, quando se aproxima o momento em que não mais me manifestarei 

nesta forma, abandonei a expressão alegórica para falar-lhes simplesmente das grandes coisas que eu tinha 

reservado para vocês. Tudo o que tenho falado com vocês desde 1866 será resumido em Meus 

ensinamentos destes últimos três anos. 

60 Esta palavra, que você ouviu neste momento por meio do raio Divino que ilumina a mente de um 

homem, tem sido para você o novo maná para sua alma. Também tem sido como o milagre com os pães e 

os peixes que Jesus realizou no deserto. 

61 O tempo em que eu falarei com vocês já é muito curto. Treinem-se e usem minha palavra e meus 

exemplos para que com eles vocês possam ir à humanidade para testemunhar meus ensinamentos. Muitas 

portas se abrirão para você, outras permanecerão fechadas. 

Multidões de pessoas virão para ouvi-lo, e entre elas também serão "surdas". Mas você deve semear, 

porque o coração do homem é como a terra. Enviarei o orvalho e a chuva sobre sua semeadura, e a 

semente surgirá. 

62 Aqueles destinados a ir para outros povos atravessarão as fronteiras como mensageiros da paz. 

63 O mundo o espera como um vale expiatório com todas as suas dores, seus vícios, suas doenças e 

suas feridas, para que você possa colocar sobre eles o bálsamo que lhe confiei, que cura todos os males. 
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64 Você não se sente capaz de grandes feitos, mas eu, através de sua mediação, através de uma 

pequena porção de seu amor e misericórdia, realizarei obras surpreendentes das quais você até se sentirá 

indigno. 

65 Quando minha palavra não ressoar mais nestas salas de reunião, vocês se reunirão para ler meus 

discursos de ensino, dos quais compreenderão muitos ensinamentos que antes não conseguiam entender. 

Os visionários verão a forma do Mestre que lhes dará novas revelações como o Espírito Santo. Lá, em seu 

meio, os doentes aliviarão sua dor e os doentes terminais recuperarão a vida, o enlutado encontrará 

consolo e a desesperada nova esperança. 

66 Vocês ensinarão pelo exemplo de suas próprias vidas, eu farei o resto. Foi minha vontade deixá-los 

participar deste trabalho de amor, para que, amando seus semelhantes, vocês possam Me amar a Mim 

Mesmo. 

67 Esteja preparado até o dia do meu último discurso didático, pois será como a última refeição da 

Segunda Era, quando você receberá minhas últimas palavras. 

68 Aqueles que não seguiram Minhas instruções, nem se esforçaram pela espiritualização, que 

teimaram em agarrar-se a costumes e tradições ultrapassados, terão que derramar lágrimas, e mais tarde, 

quando lerem no livro que estou confiando a vocês neste momento, eles tomarão consciência de seus 

erros. Então, cheios de dor e remorso, eles tentarão melhorar seus erros. 

69 A luz do meu amor ilumina o mundo e seus caminhos quando as trevas ameaçam cobri-los. Dia 

após dia, as almas se levantam em grande número, deixando esta vida sem saber para onde estão indo. Não 

se esqueça deles, dê-lhes a luz de sua oração, de sua misericórdia. Não se preocupe com os seres da luz, 

pois eles já estão na luz e estão intercedendo por você. Não reze apenas pelas pessoas, reze por todos os 

seus vizinhos. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 262  
1 Meu Espírito fica satisfeito quando Ele o vê unido no mesmo desejo de aproximar-se do Mestre. 

Aqui, na manifestação de Minha Palavra, você esquece a miséria, o ressentimento, a inveja e o sofrimento. 

2 Você faz bem em purificar seu coração, pois minha palavra chegará a ele quando você o tiver 

preparado como um santuário. 

3 Humildade e simplicidade é o que deve existir em seu culto espiritual a Deus, para que o material e 

o ostensivo não o distraiam do essencial, que é o amor por seu Pai e a misericórdia para com o próximo. 

Quando você está pronto para ter esses momentos de elevação, então seu pensamento se adaptou ao 

pensamento divino. 

4 Formar um povo unido, fraterno, que ama a verdade e as boas ações, que se alegra com a chegada 

de novos irmãos e irmãs, que os acolhe com um sorriso nos lábios, com verdadeira caridade em seus 

corações e oração em seus espíritos. Você lhes dará o que você acumulou durante o tempo em que Me 

ouviu. Você lhes mostrará o verdadeiro caminho que tracei para você e se alegrará com o pensamento de 

que você está me tomando como seu exemplo. Não importa que seu conhecimento ainda não seja muito 

profundo. Se sua caridade for grande, você realizará verdadeiros milagres. 

5 Esta missão nunca parecerá árdua se aquele que a realiza iluminar suas obras com amor. Por outro 

lado, para quem o realiza simplesmente como um dever, pode parecer uma cruz pesada. 

6 Não desanime se achar que você ainda é muito imperfeito para realizar uma missão tão delicada. A 

boa vontade supera tudo. 

7 Agora estou lhes ensinando uma certa maneira de se prepararem para que seus trabalhos diários 

possam ser todos inspirados por sentimentos nobres e para que as visitas e dificuldades não os impeçam 

nem os façam recuar: Quando você abre seus olhos para a luz de um novo dia, reze, aproxime-se de Mim 

através de seu pensamento, depois forme seu plano diário inspirado por Minha luz, e agora se levante para 

a luta da vida. Ao fazer isso, assumam que sejam fortes e que não violem a obediência e a fé por um único 

momento. 

8 Em verdade vos digo que em breve vossa firmeza e o resultado de vossos trabalhos vos 

surpreenderão. 

9 Cuide para que suas ações contenham veracidade e pureza, e não tenha medo de ser ridicularizado 

por seus semelhantes. Pois naquele momento de precipitação eles não saberão o que estão fazendo. 

10 Vejo que você teme os julgamentos e as críticas depreciativas. Não quero que você seja 

ridicularizado. Mas se sua consciência não o censura, perdoarei aqueles que o ofenderam e farei brilhar a 

luz da verdade em suas mentes. 

11 Tenha um verdadeiro conhecimento do que é misericórdia, como senti-la e como dá-la, para que 

seja mais alta e você a faça sem exibição. Sempre "não deixe sua esquerda saber o que sua direita está 

fazendo", ou seja, não dê com ostentação, porque você destruiria toda obra de misericórdia. 

12 Eu queria formar com cada uma dessas comunidades uma verdadeira família na qual todos vocês 

se amassem, na qual estivessem uns ao lado dos outros em seus sofrimentos e em suas necessidades, para 

que pudessem aprender entre vocês a exercer misericórdia. Quando esse sentimento se desdobrar e 

amadurecer em seus corações, vocês poderão se lançar no caminho da luta para oferecer seus bons frutos 

àqueles que precisam de amor e luz, que cruzarão seu caminho aos milhares. 

13 Chegará o dia em que você não mais fará parte dessas multidões de discípulos que se reúnem hoje 

para ouvir meus ensinamentos. Mas embora você esteja espalhado em diferentes partes da Terra, 

permanecerá unido em espírito na luta e na execução de sua missão. Ninguém será capaz de romper estes 

laços de união espiritual. 

14 Seja abençoado porque você tem estado em harmonia com seu Pai. Nem um pensamento impuro 

perturbou suas mentes nesta hora de comunhão com seu Deus. Tudo tem sido harmonia, e nela vocês 

ouviram minha palavra no seio da natureza, longe de qualquer lugar de reunião. 

15 Eis a glória do que vos rodeia: as altas montanhas que são altares de constante homenagem ao 

Criador; a estrela do sol como uma lâmpada imensamente grande que ilumina a vida dos homens; o canto 

harmonioso dos pássaros que enviam seus trinados ao Pai, que são como cantos de súplica, e em meio a 

esta glória vossa alma em êxtase no concerto do Verbo divino. 
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16 Meu Espírito de Consolação está com vocês, Minha Luz derrama em raios, e ao mesmo tempo 

recebo de seus corações a oferta que vocês trouxeram para Mim. 

17 Portanto, nesta atmosfera de elevação e espiritualidade, vocês verão os maiores milagres se 

tornarem uma realidade entre vocês. Peçam, peçam pelos doentes, pelos necessitados, pelos ausentes, 

pelos perdidos, pois então eles receberão em abundância. 

18 Pessoas queridas que buscam a melhor oferta para se apresentarem diante de Mim: Você se 

purificou e lavou as transgressões que sua consciência lhe aponta, e tendo se arrependido de ter pecado, 

você prepara o santuário para estar em comunhão comigo. 

19 Observe e ore, o Mestre lhe ensina, para que você não seja mais forte diante da tentação e do 

pecado. Rezem por vocês mesmos e por aqueles que não sabem rezar. Quanto tempo você vai precisar 

para rezar diariamente? Sobre longas horas para levantar sua alma para Mim? Não, pessoal, cinco minutos 

serão suficientes. Este curto tempo de amor, de rendição a Mim, é o tempo que você precisa para me 

oferecer sua rendição e sua obediência aos Meus planos antecipados para o dia que você está vivendo. Eu 

o consolarei em suas necessidades, o encorajarei em seu trabalho e o iluminarei para a prosperidade de 

seus empreendimentos. 

20 Sempre que você precisar de um confidente, um amigo gentil, dirija-se a Mim e coloque diante de 

Mim os sofrimentos que possam existir em seus corações, e eu o aconselharei da melhor maneira - a 

solução que você procura. Se sua alma é pesada por fardos, é porque você pecou. Eu o receberei e serei 

benevolente em meu julgamento, fortalecerei sua determinação de emendá-lo e lhe devolverei a força que 

perdeu. 

21 Somente seguindo meus ensinamentos o manterá em graça e preservará sua saúde mental e física. 

A experiência que você ganha será leve que você acumulará pouco a pouco em sua alma. 

22 Meu julgamento e minha lei são inexoráveis, e se você tiver que pagar sua dívida neste momento, 

faça-o com amor, pacientemente. Mas quando você estiver exausto, eu ajudarei a carregar sua cruz para 

que você possa ganhar novas forças para continuar lutando. 

23 Se você sabe que seu destino está escrito, que as provações só moem o coração e dobram a 

natureza carnal - por que você se revolta? 

24 Sua alma foi dotada de grande força, e as provas que lhe envio não são maiores que o poder e a 

energia que você possui. São benefícios que o ajudam a adquirir mérito e a salvá-lo. 

25 Meu Pai-Espírito sofre quando vê a dor da humanidade. Eu não os castiguei. Minhas leis de amor e 

justiça, aplicadas, trazem apenas bem-estar e paz. 

26 Através do homem, as forças de destruição foram liberadas. A guerra semeou suas sementes em 

todos os corações. Quanta dor já sentiu a humanidade! Quanto abandono, miséria, orfandade e tristeza 

deixou em seu caminho! Você acha que as almas daqueles que caíram em batalha pereceram, ou que 

aquela parte da vida, a eternidade, que habita no homem, não existe mais? 

27 Não, gente: a alma sobrevive à guerra e à morte. Esta parte do meu próprio espírito surgiu dos 

campos da dor e está buscando um novo horizonte no meu caminho para continuar a viver, desenvolver e 

evoluir. 

28 E àqueles que permaneceram na terra e viram suas terras devastadas, seus campos devastados, a 

peste e a fome, os princípios da moralidade e da bondade pisoteados, eu preservei sua coragem de viver e 

cuidei de todos eles. 

29 Nos tempos que virão, vou usá-los para levar a luz de Minha Palavra a outros povos. Confiarei a 

eles uma grande missão espiritual. 

30 Eles aprenderam a rezar como eu lhes instruí. Não há dor, não há miséria nestas almas, mas 

grandeza de alma porque elas Me amaram no meio de sua provação, Me compreenderam e Me 

obedeceram. Eles se purificaram na dor. 

31 Povo, unam sua oração com a dessas almas. Você não foi purificado na dor, seu cadinho foi a paz 

que lhe ofereci neste tempo em minhas palavras de amor. Uma vez preparados - uns pela dor e outros pelo 

amor - vocês se moverão juntos, se unirão, e juntos, ao seguir meus ensinamentos, vocês entenderão minha 

Palavra. Você vai beber este copo de amor e confirmar que tudo o que recebeu foi benéfico. Vou avançar 

meu trabalho e mostrar-lhes o objetivo final, o resultado do mesmo. Sobre as ruínas espirituais e morais 

que a humanidade apresenta, vou construir um mundo inteiro e forte. 
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32 Seu julgamento ainda está por vir, povo, e como as outras nações suportaram o fardo de Meu 

julgamento, assim você o receberá de acordo com suas obras no tempo indicado. 

33 Saúdo a todos, tanto aquele que vem ansioso para Me ouvir, como aquele que entra para explorar, 

ou aquele que, com muita complacência, nega tudo o que ouviu e só vem por curiosidade. 

34 Em verdade vos digo que minha irradiação sempre foi e sempre será - anteriormente de uma 

forma, hoje de outra, amanhã de outra, e assim por uma eternidade. 

35 Entre o Pai e os filhos há um vínculo que nunca pode ser quebrado, e este vínculo é a causa do 

discurso entre o Espírito Divino e o de todos vocês. 

36 Bendito aquele que busca a verdade, pois é aquele que tem sede de amor, de luz e de bondade. 

Procure e você encontrará, busque a verdade e ela virá até você. Continuem pensando, continuem 

questionando o Livro da Sabedoria Divina, e ele lhes responderá, pois o Pai nunca permaneceu em silêncio 

ou indiferente àquele que O questiona fervorosamente. 

37 Quantos dos que buscam a verdade nos livros, entre os cultos e nas diversas ciências, acabarão 

descobrindo-a dentro de si, já que coloquei uma semente de Verdade Eterna no íntimo de cada ser 

humano? 

38 Aqui está minha luz brilhando em um cérebro humano e se tornando palavras. Por que você 

considera esta manifestação impossível? Você acha que o ser humano pode ser mais capaz do que Deus se 

conseguir a comunicação à distância por meio de sua ciência? 

39 Em verdade vos digo, se não conhecerdes as faculdades com as quais a alma do homem é dotada, 

conhecer-me-eis ainda menos. 

40 Eu me faço conhecido através do órgão humano do intelecto, porque o cérebro é o "aparelho" 

perfeitamente criado pelo Criador para que a inteligência, que é a luz da alma, possa se manifestar nele. 

41 Este "aparelho" é um modelo que você nunca poderá imitar com toda a sua ciência. Você usará sua 

forma e construção como modelo para suas criações; mas nunca alcançará a perfeição que as obras de seu 

Pai têm. Por que então você duvida que eu possa usar o que eu criei? 

42 Digo-lhes novamente que vocês não se conhecem a si mesmos. Pois se vocês se conhecessem 

espiritualmente, não só afirmariam esta manifestação divina através de seu intelecto, mas entenderiam que 

surpresas ainda maiores esperam por vocês. Se vocês se conhecessem, não reclamariam de não serem 

compreendidos por seus companheiros, pois nem sequer se conhecem a si mesmos. Conheçam-se a si 

mesmos para que não sejam uma pergunta eterna para vocês mesmos - para que não procurem em todos os 

lugares a resposta que trazem dentro de si mesmos. 

43 Todos os meus ensinamentos têm o propósito de torná-los conscientes de tudo o que seu ser 

contém, pois deste conhecimento nasce a luz para encontrar o caminho que conduz ao Eterno, ao Perfeito, 

a Deus. 

44 Meu ensinamento visa criar em você um ser superior a tudo que existe no mundo - um ser que é 

generosidade, luz e beleza de alma, virtude, sabedoria e poder. Quão grande será então sua felicidade e paz 

interior! Seu espírito lhe dirá: "Esta é a verdadeira essência de seu ser". 

Quão diferente será o comportamento daqueles que expulsaram de seus corações toda boa semente e 

dedicaram seu ser a uma vida egoísta, uma vida materialista e viciosa. Uma vez que se viram dentro de si 

mesmos, uma vez que tiveram um momento de diálogo com sua consciência, viram-se naquele espelho 

que nunca se torna escuro, que nunca mente, e ficaram horrorizados com o monstro que carregam dentro 

de si mesmos e que não podem reconhecer como seu próprio trabalho. 

45 Ó incrédulos! Venha me ouvir com freqüência, Minha Palavra superará suas dúvidas. Se você tem 

a impressão de que a expressão de Minha Palavra não é a mesma que eu tive um dia, eu lhe digo para não 

aderir à forma, ao exterior, mas buscar a essência, que é a mesma. A essência, o significado, é sempre um 

só, porque o Divino é eterno e imutável; mas a forma pela qual a revelação chega até você, ou através da 

qual lhe permito conhecer outra parte da verdade, sempre se mostra de acordo com a receptividade ou 

desenvolvimento que você alcançou. 

46 Muito do meu ensinamento foi para que vocês se descobrissem, para que se conhecessem, para que 

não caíssem mais no caminho e não clamassem mais por misericórdia quando se sentissem perdidos ou 

miseráveis. 
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47 Por que derramar lágrimas quando você carrega tantas riquezas e tesouros escondidos dentro de 

seu ser? Um dos objetivos de sua vida, que você há muito havia esquecido, é este: É preciso conhecer-se a 

si mesmo para descobrir tudo o que a alma possui. 

48 Pergunte, explore, penetre e quanto mais você penetrar seu ser, maiores tesouros e surpresas você 

descobrirá. 

49 Vocês, multidões, venham comigo, eu os salvarei. Quando seu mundo o cansa, quando seus 

semelhantes o julgam mal, quando seus entes queridos não o compreendem, venha até Mim e eu o 

receberei. Vou provar a você que sei tudo o que aconteceu com você. 

50 Venha, para que eu possa levá-lo à verdadeira vida e lembrá-lo de que você foi criado para dar. 

Mas enquanto você não souber o que carrega dentro de você, será impossível para você dar a quem 

precisa. 

51 Veja como tudo o que o rodeia cumpre a missão de dar. Os elementos, as estrelas, os seres, as 

plantas, as flores e os pássaros - tudo, desde o maior até o não mais perceptível tem a capacidade e o 

destino a dar. Por que você abre uma exceção, embora você seja o mais dotado da graça divina para amar? 

52 Quanto mais você deve crescer em sabedoria, em amor, em virtude e em habilidade, para que você 

possa ser luz no caminho de seus irmãos e irmãs mais novos! Que destino elevado e belo seu Pai lhe deu!  

53 Sinta minha paz e carregue-a no fundo de seu coração. Não deixe que ninguém o roube da minha 

paz. É um tesouro - o maior que o homem pode possuir. 

54 Nem o poder nem a ciência tem sido capaz de lhe dar paz. No entanto, eu lhes digo para não se 

desesperarem se não o encontrarem. Pois não demorará muito para você entender que a paz está 

verdadeiramente dentro dos homens de boa vontade para amar, para servir e para obedecer às leis ditadas 

por Deus. 

55 Ouça meus ensinamentos, que lhe ensinam a maneira mais prática, simples e fácil de cumprir a 

Lei. Entenda que seu Deus, Suas obras e vida são simples e claras, que é sua ignorância e imaturidade que 

faz o que é simples parecer complicado para você, e o que é óbvio parecer misterioso. 

56 Deus não é complicado, misterioso, nem sem ordem em sua criação, porque o que é perfeito é 

simples. As criaturas, por outro lado, em seus vários estágios, são tanto mais complicadas, quanto mais 

imperfeitas. 

57 Tente me conhecer, penetrar no significado do espiritual até que você possa ter uma idéia 

verdadeira de seu Pai. Mesmo que seu conhecimento sobre Mim seja pequeno, ele deve, no entanto, ser 

preciso. 

58 Quando você tiver uma concepção real de minha existência, de minha essência, de meu poder e de 

minha justiça, você será capaz, quando chegar o momento, de trazer a seus semelhantes uma concepção 

verdadeira do que seu Pai é. 

59 Você verá então como aquele Deus que os homens imaginaram distante, inacessível, misterioso e 

incompreensível desaparecerá, de modo que em Seu lugar aparecerá o verdadeiro Deus, cujo coração está 

eternamente aberto para Seus filhos, que está presente em todos os lugares e em todos os momentos. 

60 Uma vez que Me conheça realmente - pois até agora sua concepção de Mim é mais humana do que 

espiritual, e sua fé é pequena - você Me amará mais profundamente do que hoje. Uma vez que você me 

ame mais perfeitamente, você será incansável em levar a luz aonde quer que encontre escuridão. Sua 

compaixão por todos aqueles que não conhecem o verdadeiro Pai será sincera - por aqueles que, pensando 

que Me amam e Me conhecem, não Me conhecem verdadeiramente na verdade, nem Me amam na pureza. 

61 Na Segunda Era, tive o prazer de vaguear pelos campos onde os trabalhadores agrícolas, quando 

me viam passar, vinham me receber e falavam comigo com o coração. Meu Espírito se regozijou ao vê-los 

puros e simples. 

Entrei nos lares, às vezes no momento em que os pais se sentavam à mesa com seus filhos pequenos. 

Quando ouviram Meu chamado, vieram a Mim com alegria, convidaram-Me para comer com eles, abriram 

seus corações para Mim pedir-Me algum presente de graça. Eu os abençoei a todos e quando me reuni com 

meus discípulos, eu lhes disse: Estas famílias são um reflexo do Reino dos Céus, e estes lares são como 

santuários. 

62 Ocasionalmente, quando eu estava sozinho, eu era descoberto por crianças que me procuravam 

para segurar pequenas flores, dizer-me um pouco de tristeza e beijar-me. 
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63 As mães estavam ansiosamente preocupadas quando encontraram seus filhinhos em meus braços, 

ouvindo minhas palavras. Os discípulos, pensando que isso significava uma falta de respeito pelo Mestre, 

tentaram afastá-los de Minha presença. Então tive que dizer-lhes: "Deixem as crianças vir até Mim; para 

entrar no Reino dos Céus, vocês devem ter a pureza, a simplicidade e a simplicidade das crianças". 

64 Eu me alegrei com essa inocência e imparcialidade, da mesma forma que me regozijo com a visão 

de um botão de flor que acaba de abrir. 

65 Também eles são almas em flor, promessas para o futuro, vidas que estão começando a brilhar. 

66 Eu amo as almas porque são botões que devem florescer na vida para a glória do Pai. 

67 Em certa ocasião, fui convidado para um casamento junto com Maria, minha mãe terrena. Eu 

queria estar com meus filhos naquele momento significativo na vida das duas pessoas que se unem por 

amor. Eu queria ver a alegria desses corações e experimentar com eles sua festa, fazendo-lhes 

compreender que não sou indiferente a nenhuma de suas alegrias salvadoras, e que Minha presença não 

deve estar ausente de nenhum dos momentos importantes ou significativos de suas vidas, e Maria, a 

amorosa Mãe e sua Advogada, também deu provas de qual é seu dever para com esta humanidade quando 

pediu a Jesus, usando Seu poder, que aumentasse o vinho da festa, que estava escasso por um curto 

período de tempo. Eu concedi esse milagre por causa dessa abençoada intercessão, por causa do coração 

daquela mulher cuja fé em meu poder e inspiração para pedir é um exemplo perfeito para você. 

68 Deixe-me mencionar - mesmo que apenas brevemente - essas ocorrências. Não diga, entretanto, 

que é absolutamente necessário que eu retorne ao mundo. Pois então devo lhe dizer que tudo o que vivi e 

falei está escrito e presente em seu espírito. Por outro lado, vocês devem reconhecer que esta vida, 

maravilhosa em todas as suas fases de desenvolvimento, é um livro de texto profundo e infinito que fala a 

vocês eternamente de Mim. 

69 Observe-o, sinta-o e descobrirá nele o Mestre, o Pai e o Juiz, ouvirá a voz que já aqui lhe fala de 

outra vida, mais elevada, mais luminosa e mais perfeita. 

70 Discípulos: Eu os levantei do pó da terra, na qual vocês jazem prostrados, derrotados pela dor, para 

uma vida de esperanças e realizações. Eu o fiz sentir minha força em suas provas, eu o ensinei a não 

duvidar, a não desesperar, mesmo nos maiores sofrimentos. 

71 Hoje vocês sabem que toda a humanidade está atualmente bebendo o cálice do sofrimento, que 

vocês não são os únicos que sofrem, nem os únicos que derramam lágrimas, ou que esvaziam o cálice do 

sofrimento com maior intensidade. Por isto vocês Me agradecem e voltam seus pensamentos para seus 

semelhantes e se esquecem um pouco de vocês mesmos. 

72 Todos vocês carregam uma ferida em seu coração. Quem poderia penetrar em seu interior como 

eu? Conheço seu sofrimento, sua tristeza e seu desânimo diante de tanta injustiça e ingratidão que reina em 

seu mundo. Conheço a exaustão daqueles que viveram e trabalharam muito tempo na terra e cuja 

existência é como um pesado fardo para eles. Eu conheço o não-cumprimento daqueles que foram 

deixados sozinhos nesta vida. A todos vós digo: "Pedi e ser-vos-á dado"; pois vim para dar-vos o que 

precisais de mim, seja companheirismo, paz de espírito, cura, tarefas ou luz. 

73 Não tenham vergonha de chorar diante de mim, homens, pois as lágrimas não são só para crianças 

e mulheres. Abençoados sejam aqueles que choram diante de Mim, pois Minha mão secará suas lágrimas, 

e Minha palavra de conforto descerá em seu coração. Aquele que vem a Mim fraco será depois forte para 

com seus semelhantes, porque soube se tornar forte na força de seu Pai. 

74 Saiba que eu não me limito a sentir suas tribulações, mas que quero removê-las. Mas é necessário 

que você não só saiba disso, mas que tenha amor e fé em Minha lei, que saiba perguntar e rezar, e que 

tenha paciência nos julgamentos. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 263  
1 Que a paz de meu Espírito esteja em vós neste momento de comunhão, no qual a Luz Divina vos 

ilumina e fortalece vossa alma. 

2 Abençoados sejam aqueles que sonham com um paraíso de paz e harmonia. 

3 Bem-aventurados aqueles que desprezam as trivialidades, vaidades e paixões, que não trazem 

nenhum bem ao homem e muito menos à sua alma, e os têm considerado com indiferença. 

4 Bem-aventurados aqueles que se livraram de atos cultuais fanáticos que não levam a lugar algum e 

abandonaram crenças antigas e errôneas para abraçar a verdade absoluta, nua e pura. 

5 Abençoo aqueles que rejeitam o exterior para se entregarem à contemplação espiritual, ao amor e à 

paz interior, porque reconhecem cada vez mais que o mundo não dá a paz, que vocês podem encontrá-la 

dentro de vocês mesmos. 

6 Abençoados sejam aqueles de vocês que não se assustaram com a verdade e que não se indignaram 

com ela, pois na verdade eu lhes digo que a luz cairá como uma cachoeira sobre sua alma para saciar seu 

desejo de luz para sempre. 

7 Estou espalhando meu manto de paz sobre vocês que estão reunidos em um lugar ou outro e que 

são arrebatados pelo desejo do Divino Mestre. Quando vierem a Mim, orem, orem Meus discípulos, pois 

embora ainda não tenham visto tudo o que eu lhes profetizei, ainda o verão. 

8 Continue a rezar para que o peso da ignorância do homem possa ceder, e também a vaidade 

daqueles que dizem ser instruídos porque acumularam o conhecimento de outros homens, e que não sabem 

que o verdadeiro instruído não é aquele que se esforça para descobrir a melhor maneira de destruir, de 

governar, de aniquilar, mas aquele que se levanta para poder criar, para tornar a vida dos homens mais 

harmoniosa, inspirando-se no amor ao Deus de todas as coisas criadas e no amor a todas as criaturas. 

9 Digo-lhes, discípulos, que não busquem a verdade na falsidade, que busquem a verdade na alma 

humilde, no coração levantado pelo amor ao próximo, na simplicidade e pureza da vida. 

10 Em sabedoria está o bálsamo curativo e o consolo pelo qual seu coração anseia. É por isso que uma 

vez eu lhes prometi o Espírito da Verdade como Espírito de Consolação.  

11 Mas é essencial ter fé para não parar no caminho nem sentir medo diante das provações. 

12 A fé é como um farol que ilumina seu caminho através da vida até chegar ao porto seguro da 

eternidade. 

13 A fé não deve ser a daquelas almas tépidas e tímidas que dão um passo à frente hoje e um passo 

atrás amanhã, que não querem lutar com sua própria dor e acreditam na vitória do Espírito apenas por 

causa da misericórdia do Pai. 

14 A fé é aquela que a alma sente que, sabendo que Deus está nela, ama seu Senhor e se deleita em 

senti-lo nela e em amar seus semelhantes. Tão grande é sua fé na justiça do Pai que não espera que seus 

vizinhos a amem, que perdoa ofensas e transgressões, mas acredita que amanhã estará cheia de luz porque 

conseguiu sua purificação através de seus méritos. 

15 Aquele que tem fé tem paz, possui amor e tem bondade nele. 

16 Ele é rico em espírito e até mesmo em coisas materiais; mas em verdadeira riqueza, não naquilo 

que você pensa.  

17 As pessoas fogem com medo da miséria e, em seu terror, caem de novo e de novo em abismos e 

dificuldades. Eles não pensam nos meios certos para se salvarem dessas garras. Mas aquele que foge da 

miséria do mundo é um egoísta que atira para baixo, oprime, rasga em pedaços e mergulha na ruína de 

todos os que cruzam seu caminho. Ele só pensa em si mesmo, tem como único ideal e objetivo sua 

segurança e preservação. Os outros não são seus irmãos, são todos estranhos a ele. Ele não tem fé, não 

conhece esta luz, não confia na verdade porque não queria conhecê-la. 

18 Mas o que você fez com essas pessoas, a humanidade, que eu lhe enviei para lembrá-lo do Meu 

caminho, o caminho da fé, que é o da sabedoria, do amor e da paz? 

19 Você não queria saber de suas tarefas e lutou contra elas com a fé hipócrita que você tem por causa 

de suas teorias e denominações. 
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20 Seus olhos não quiseram contemplar aquela luz que cada um de meus emissários lhe trouxe como 

uma mensagem de amor, quer você os chame de profetas, videntes, homens iluminados, médicos, 

filósofos, cientistas ou pastores. 

21 Essas pessoas espalharam luz, mas você não quis reconhecer sua luz, eles o precederam, mas você 

não quis seguir seus passos; eles o deixaram como exemplo o caminho do sacrifício, da dor, da 

misericórdia, mas você teve medo de seguir seu exemplo sem ter consciência de que a dor daqueles que 

Me seguem é alegria do Espírito, um caminho cheio de flores e um horizonte cheio de promessas. 

22 Mas eles não vieram para sentir o perfume das flores da terra, nem para se embriagarem com os 

prazeres fugazes do mundo; pois o desejo de sua alma não era mais para os impuros, mas para os altos. 

23 Eles sofreram, mas não procuraram ser consolados, porque sabiam que tinham vindo para se 

consolar. Eles não esperavam nada do mundo, porque após a batalha esperavam a alegria de contemplar a 

ressurreição das almas para a fé e a vida - todos aqueles que haviam se afastado da verdade. 

24 Quem são esses seres dos quais eu falo com você? Eu lhes digo, são todos aqueles que lhes 

trouxeram mensagens de luz, de amor, de esperança, de saúde, de fé, de salvação - não importa o nome 

que tinham ou por que meios vocês os viram aparecer ou que título tinham na terra.  

25 Você também pode ser como eles, tomando como exemplo os grandes exemplos que lhe dou 

continuamente através de meus emissários. Entretanto, não use a falta de compreensão das pessoas sobre 

seus trabalhos como uma desculpa. Não diga que aqueles que lhe trouxeram uma mensagem de amor 

apenas semearam e nunca colheram. Não, gente, a colheita da alma não chega rapidamente quando se 

considera que "a carne" é uma terra estéril que deve ser constantemente frutificada pelo amor até dar 

frutos. 

26 O que devo dizer a vocês sobre seus estudiosos de hoje, sobre aqueles que desafiam a natureza e 

suas forças e elementos e assim fazem o bem aparecer como algo mau? Eles experimentarão um grande 

sofrimento porque quebraram e comeram um fruto não maduro da árvore da ciência - um fruto que eles só 

poderiam ter amadurecido com amor.  

27 Somente meu amor pode salvar você! Veja, não há nem mesmo um resquício de amor nas pessoas. 

Orem, mas com verdadeira fé no poder da oração, com fé tão grande que supere a violência das armas com 

as quais seus semelhantes lutam na vida e destroem a paz de seu próximo. 

28 Você que removeu essas figuras e imagens diante de seus olhos que você costumava usar para 

rezar, pode praticar a verdadeira oração porque você não mais limita Deus a um homem velho, nem 

permite que sua imaginação dê forma humana àquilo que não tem forma porque é divino. 

29 Quando seu corpo permanece na terra e sua alma se eleva aos lares celestiais, quando você passa 

pelo que chama de morte e se eleva ao infinito, você perceberá quantas idéias falsas sua mente criou, e 

então você sentirá a mentira partir de sua alma como se fosse uma venda caindo de seus olhos e deixando-

os ver a luz da verdade. 

30 Quantos esperam alcançar o mais alto céu para encontrar Maria, que sempre imaginam na forma 

humana como a mulher que ela foi no mundo, como a Mãe do Cristo encarnado, e que imaginam como 

uma Rainha num trono, bela e poderosa. Mas eu lhe digo que você não deve mais dar forma ao Divino em 

sua mente. Maria, sua Mãe Espiritual, existe; mas ela não tem nem a forma de mulher nem qualquer outra 

forma. Ela é a ternura santa e amorosa cuja misericórdia se estende até o infinito. Ela reina nas almas, mas 

seu reinado é o da humildade, da misericórdia e da pureza. Mas ela não tem trono, como os homens 

imaginam. Ela é linda, mas de uma beleza que você não consegue visualizar mesmo com o rosto mais 

bonito. Sua beleza é celestial, e você nunca será capaz de compreender o celestial. 

31 Eu lhes digo: Se quiserem se aproximar um pouco mais da verdade e mergulhar em sua 

contemplação, perseverem em retirar de seus olhos e de suas mentes todas as figuras que vocês criaram ao 

tentar dar forma ao Divino. 

32 Quando você gradualmente compreender que o Divino Mestre ainda tem muito a instruir e corrigir, 

você permitirá que minha verdade penetre em sua mente e então verá um novo horizonte aparecer diante 

de sua alma, oferecendo-lhe campos, vales, caminhos e montanhas para vagar, aprender, conhecer coisas 

novas e desenvolver-se mais alto na alma. 
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33 Minha luz está em todos os espíritos. Agora você está no tempo em que meu Espírito será 

derramado sobre os homens. Portanto, eu lhes digo que todos vocês logo sentirão minha presença - tanto 

os cultos quanto os ignorantes, tanto os grandes quanto os pequenos, tanto os poderosos quanto os pobres. 

34 Tanto uns como outros tremerão diante da verdade do Deus vivo e verdadeiro. 

35 Aqui vocês têm uma nova lição, discípulos, para que possam refletir profundamente sobre ela. 

Entenda que eu não vim apenas para fazer você ouvir palavras que encantam seus ouvidos ou acariciam 

seu coração. Entenda que o propósito do Mestre é tirá-lo das trevas para mostrar-lhe a luz da verdade. 

36 Eu sou a luz eterna, a paz eterna e a felicidade eterna, e como vocês são Meus filhos, é Minha 

vontade e Meu dever torná-los participantes de Minha glória, e para isso lhes ensino a Lei como o 

caminho que conduz a alma às alturas daquele reino. 

37 As oportunidades para cumprir a lei e ganhar mérito estão lá todos os dias, a cada hora. Não os 

deixe passar, não os deixe passar, pois depois não poderá recuperá-los. Preparem-se para um bom dia, e eu 

lhes digo, quando a noite chegar, seu sono será calmo e suave. Viva uma vida virtuosa, e seu 

desdobramento espiritual durará para sempre. 

38 Amados discípulos, em duas ocasiões estive com homens: um na forma humana, e outro na forma 

espiritual. Chegou a hora de você entender meus ensinamentos. 

39 Por que você costuma vir chorando e reclamando? Quando eu estava no mundo, eu não vivia entre 

confortos e prazeres, nem tinha um cetro de poder terreno. Eu sofri, lutei e nem sequer me revoltei contra 

minha dor. Vim para assumir minha cruz e cumprir a missão que livremente impus a Mim mesmo. 

40 Tive que ensinar-lhes como a alma que faz a vontade do Pai, uma vez cumprida sua obra, sobe em 

desejo pelo Infinito, deixando para trás tudo o que é importante para lutar em direção à região celestial. 

41 Em sua miséria ou dificuldades, muitas vezes vocês se perguntam por que seu Pai não lhes dá tudo 

o que desejam, pois de acordo com sua concepção, vocês só desejam dons de graça para seu bem. Mas eu 

lhes digo: Se eu lhes desse tudo o que vocês desejam e lhes concedesse toda a felicidade que anseiam na 

Terra, vocês se arrependeriam mais tarde porque se convenceriam de sua estagnação. 

Sim, discípulos, se vocês possuíssem tudo isso, vocês o desperdiçariam, não o preservariam, porque 

não lhes custaria nem esforço nem trabalho para obtê-lo. Se, por outro lado, você recebe o que pede hoje, 

sem ganhá-lo, com base no mérito, você verá com que amor você o manterá. 

42 Quando minha palavra será entendida? Quando você permitirá que ela floresça em seu coração e 

dê frutos em sua alma? Pense em mim como eu penso em você. Quem se sente sozinho no mundo? Quem 

disse que ele é órfão? Quando vocês se prepararem, não mais dirão que estão sozinhos, pois em todos os 

lugares vocês sentirão Minha ajuda. 

Procure a luz do meu caminho e você não terá nada a temer. Não se apeguem à luz da ciência ou do 

conhecimento humano, pois a luz do intelecto é muito fraca para conduzir uma alma à presença de Deus. 

43 Em verdade vos digo que o que pode elevar-vos é o amor, porque a sabedoria, o sentimento e a 

elevação são inerentes a ele. O amor é um resumo de todos os atributos da Divindade, e Deus acendeu esta 

chama em cada criatura espiritual. 

44 Quantas lições eu já lhe dei para aprender a amar! Quantas oportunidades, vidas e reencarnações a 

Misericórdia Divina lhe concedeu! A lição foi repetida com a freqüência necessária até ser aprendida. 

Uma vez cumprida, não há necessidade de repeti-la, pois também não pode ser esquecida. 

45 Se você aprendesse minhas lições rapidamente, não precisaria mais sofrer, nem chorar por erros. 

Um ser que usa as lições que recebeu na Terra pode voltar ao mundo, mas sempre o fará com maior 

maturidade e em melhores condições de vida. Entre uma vida e outra sempre haverá uma pausa de 

recuperação, necessária para refletir e descansar antes de começar o novo dia de trabalho. 

46 Alguém me diz em seu coração: "Pai, o trabalho ou o descanso deste dia é para nos enviar 

novamente à procura de uma nova labuta no mundo? Quanto tempo isso dura?" 

47 Ah, pequenino, eu perdoo sua ignorância e lhe digo que não providenciei nada de injusto ou 

imperfeito na jornada da vida que você deve percorrer. A alma do espírito é incansável. Somente quando 

vive na matéria é que sente o impacto da fadiga que o corpo lhe transmite. Mas quando retorna à liberdade 

espiritual e à luz espiritual, ele se livra de sua fadiga e se torna incansável novamente. 

48 Seja forte contra as tentações do mundo e da carne. Lembre-se de meu exemplo quando você 

estiver passando por um julgamento. 
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49 Você me pergunta como foi possível que Jesus fosse tocado pelas tentações do mundo? Respondo-

lhe que não foram as tentações mais baixas que tocaram o coração de seu Mestre. 

50 O corpo que eu tinha no mundo era humano e sensível, era o instrumento do meu Espírito para dar 

minhas lições à humanidade. Conhecia a prova que a esperava porque meu Espírito a revelou, e aquele 

corpo sofreu por causa da dor que a esperava. 

51 Eu queria que esse corpo lhe desse essas características de humanidade real para que você se 

convencesse de que minha dor era real e minha morte sacrificial como ser humano tinha sido verdadeira. 

52 Se não tivesse sido assim, minha morte sacrificial não teria tido valor com os homens. Portanto, 

Jesus invocou o poder do meu Espírito três vezes, o que o animou a permanecer na difícil prova. A 

primeira vez foi no deserto, a segunda vez no Jardim do Getsêmani, a terceira vez na cruz. 

53 Foi necessário que eu me tornasse homem e sacrificasse Minha carne e Meu sangue a vocês para 

que a dor que a humanidade infligiria a eles causasse uma impressão. Mas se eu tivesse vindo em 'espírito' 

- que morte sacrificial eu teria sofrido através de você? O que eu poderia ter renunciado e que dor você 

poderia ter me feito sentir? 

54 O Espírito Divino é imortal, a dor não chega até Ele. A "carne", entretanto, é sensível à dor, é 

limitada em suas capacidades, é mortal por natureza. É por isso que escolhi este meio para revelar-Me ao 

mundo e oferecer Minha verdadeira morte sacrificial, em troca de mostrar-lhe o caminho para sua 

salvação. 

55 Tomai-Me como exemplo nessa Paixão, enquanto sois pecadores, e lembrai-vos desse Sangue para 

que, arrependidos de vossas transgressões, possais purificar-vos nesse exemplo de amor infinito que vos 

dei. 

56 Enquanto você for humano, lembre-se de Mim naquela cruz, como eu perdoei, abençoei e curei 

Meus verdugos, para que ao longo de sua difícil jornada da vida você possa abençoar da mesma forma 

aqueles que o enganaram e fazer todo o bem possível àqueles que lhe fizeram o mal. Quem age desta 

maneira é meu discípulo, e eu realmente lhe digo que sua dor será sempre breve, pois eu o farei sentir 

minha força nos momentos de sua provação. 

57 Muito poucos são aqueles que desejam instruir seus semelhantes através dos exemplos do Mestre. 

Este também é o caso deste povo, que na maioria das comunidades ensina com palavras sem poder, porque 

não são confirmadas por obras e exemplos. 

58 Agora você tem a oportunidade de ouvir a explicação de Meu ensinamento, que trabalhará seu 

coração pouco a pouco até que esteja preparado para realizar a missão que confiei a seu espírito. 

59 Não tenha medo de seguir Meus passos, não pedirei a ninguém que passe pelos mesmos 

sofrimentos que sofri no mundo, nem que faça Meu sacrifício da mesma forma. Além disso, devo lhe dizer 

que somente aquele corpo poderia esvaziar um cálice de sofrimento como meu espírito o ofereceu, outro 

homem não o teria suportado. Pois meu corpo tirou vitalidade da virtude e se fortaleceu na pureza da Ela 

que ofereceu seu ventre para recebê-la: Maria. 

60 Juntem-se, povo, e aproveitem este abençoado silêncio em que vocês entram quando escutam meus 

ensinamentos. Em verdade vos digo, nestes momentos de encontro e espiritualização, minha semente 

germina no mais escondido de vossos corações. 

61 Abençoados sejam vocês que fazem uso dos últimos tempos da minha manifestação nesta forma, 

sabendo que não voltarão a receber esta graça. 

62 O tempo da minha manifestação tem sido um tempo de bênçãos. Eu derramei presentes sobre os 

deserdados, criei os derrotados na luta da vida e dei uma nova oportunidade aos pecadores e aos párias. 

63 Foram tempos felizes que serão lembrados com saudade quando terminarem. Pois embora minha 

palavra tenha sido ouvida através do porta-voz, os corações sentiram minha presença e as almas se 

encheram de minha essência divina. 

64 Vocês, multidões de homens, preservem sempre a espiritualidade que vocês exibem nesta hora 

abençoada. Que ela esteja sempre presente em suas reuniões, nos momentos de sua oração e em cada uma 

de suas obras. 

65 Beba deste vinho, coma deste pão até que você esteja cheio. Pois a minha proclamação passará, já 

que vocês estão na fase final deste tempo de preparação. 
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66 O discípulo que se prepara verdadeiramente terá sempre o testemunho em seus lábios, e será 

impossível para ele esconder a verdade que herdou de seu Mestre. A luz estará nele e todo o seu ser será 

um testemunho vivo da Palavra e das obras que eu vos revelei. 

67 Quem quer que esconda Minha Palavra e os dons que lhe confiei em seu coração, não 

experimentará a felicidade que perdeu com ela. Pois semear em Meus campos, lutar e sofrer é bom prazer 

e felicidade para a alma. 

68 A luta nem sempre tem que ser fácil. Haverá dias ou momentos de provações amargas. Mas 

mesmo neles a alma deve responder com humildade e com amor à vontade do Pai, pois é nesta mansidão 

que revelarei Minha paz nos bons discípulos, nas testemunhas fiéis. 

69 Você acha que para meus apóstolos da Segunda Era o caminho era mais fácil e a luta mais fácil? 

Não, as pessoas, como seu Mestre, também tiveram sua Paixão e seu Gólgota. Mas em todos os seus 

sofrimentos eles levantaram suas almas cheias de paz, sabendo que tudo o que sofreram foi por amor a 

seus semelhantes, aqueles que desejam a verdade. 

70 Se você perguntasse àqueles seguidores de meus ensinamentos se eles se tornaram fracos ou 

sentiram medo de seus perseguidores e executores, eles lhe diriam que sua fé não se manifestou por um 

momento, que sua confiança no poder divino era absoluta, e que por causa dessa fé eles eram indiferentes 

a perdas, provocações, julgamentos e até mesmo à morte. 

71 Este é o caminho diante de vocês, o testemunho vivo de que não é impossível para o homem seguir 

os passos de Jesus e tornar-se como Ele no poder, no amor, na força, na misericórdia. 

72 Não quero dizer que, para ser meu discípulo, você deve necessariamente sofrer perseguição e uma 

luta de morte como a daqueles mártires. Estou fazendo-os compreender que, para amar o próximo, vocês 

devem deixar de lado o amor que sentem por si mesmos, que em certos momentos devem esquecer o seu 

para pensar nos outros. Pois somente do verdadeiro amor podem surgir atos imortais dignos de permanecer 

como exemplo para outros, como os daqueles discípulos, os mensageiros do Verbo Divino, que deram 

tudo de si em seu zelo para difundir a Boa Nova, em seu desejo de levar a luz de seu Mestre aos corações. 

73 Era o exemplo que tinham recebido de perto, e tentaram com toda a força de que eram capazes de 

ser como ele. Quem entre vocês caminha no caminho da renúncia, mansidão e misericórdia? O caminho 

está aberto, o caminho o espera, ao lado do caminho estão os campos que têm sede de água e fome de 

sementes. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 264  
1 Amado povo, em vocês descubro o espírito de luta que quer obedecer a Minha Lei, que procura ser 

inspirado por Minha Palavra e deixar um rastro de luz no caminho da humanidade. 

2 Para que este povo se multiplique, como Israel se multiplicou no Egito, e para que outras 

comunidades se juntem a eles, é preciso dar provas de verdadeira obediência à Minha Lei. Eu os encorajo 

para que possam continuar no dia espiritual que lhes confiei como tarefa, pelo qual lhes digo que aquele 

que deixou que minha palavra penetrasse em seu coração, a tenha sondado e compreendido, dificilmente 

falhará. 

3 Não exijo todo o seu tempo para cumprir esta missão, é suficiente para mim se você dedicar alguns 

minutos do dia ao estudo de Minha Palavra, se você fizer um bom trabalho ou se de alguma forma der um 

passo adiante no caminho espiritual. 

4 Você é como um espelho que quer refletir minha misericórdia e meu amor, mas que está nublado e 

não permite que a luz e a verdade sejam refletidas. Limpe-o e você verá meu espírito refletido no seu. 

5 Quando me dizes do fundo do coração: "Mestre, sou teu servo, estou pronto a obedecer tua 

vontade", este será o momento em que eu realmente começarei a me manifestar em ti. 

6 Apesar de sua boa vontade, seu coração ainda dorme hoje ao meu amor, e você ainda não entendeu 

que o cumprimento de sua missão deve ser inspirado por meu amor. O discípulo que for movido por este 

poder será um apóstolo em sua vida, será capaz de grandes obras, porque nada temerá, nada o fragilizará. 

7 Quando você fala de paz, tenha paz em seu coração. Quando você fala de Mim e Meu Trabalho, 

conheça-Me primeiro para que você nunca deforme a verdade. Não se considerem seus únicos 

possuidores, pois pecariam por ignorância e por fanatismo. Quero que você, quando pregar com 

ensinamentos que contenham a verdade, saiba ao mesmo tempo como descobrir a verdade em seus 

semelhantes. Alguns terão muita luz, outros apenas uma faísca. Mas em todos eles vocês descobrirão 

minha presença, porque todos eles são meus filhos. 

8 Agradeça a seu Pai e alegre-se porque você testemunhou o momento da restauração. Restaurem-se 

amanhã quando, já no mundo espiritual, vocês contemplarem o fruto de suas obras na terra. Sim, 

discípulos, este vale de lágrimas e expiação será transformado em uma terra de paz e progresso espiritual. 

9 Até hoje, a humanidade ainda não construiu o verdadeiro templo para amar seu Senhor. Ela 

estabeleceu muitas formas de culto, muitos ritos e fundou muitas comunidades religiosas. Mas aquele 

templo do espírito, cujas fundações são inamovíveis, ainda não foi construído. 

10 Quando este santuário for construído sobre a rocha inabalável e eterna do amor, da verdade e da 

justiça, todas as suas diferenças de fé se evaporarão e você verá suas guerras desaparecerem. 

11 Somente em minha verdade você poderá descobrir sua herança. Mas se vocês estão longe disso, 

terão que se esquecer de vocês mesmos até que se tornem irmãos e irmãs. 

12 Vocês, meu povo espiritualista, terão a tarefa de ser fraternos com todos a fim de ensinar meu 

supremo mandamento de amor pelo exemplo. 

13 Você ainda não sabe como vai trabalhar, nem sabe até onde a força de seu espírito vai chegar. Mas 

eu sei muito bem e lhe digo: não se preocupe, confie em Mim, Minha luz lhe mostrará a brecha e Minha 

voz indicará a hora de começar o dia de trabalho. 

14 Sua alma já Me ouviu e despertou, portanto não vou deixar você adormecer agora. Ele anseia por 

voar através de sentimentos puros, porque sente meu amor em seu destino. Deixe-a cumprir sua tarefa, dê-

lhe liberdade para sua missão e não escute sua voz quando ela fizer você sentir que aquela hora pertence a 

ela para algum grande trabalho. 

15 Aqueles que já se dedicam ao estudo de minhas revelações - aqueles que dedicam tempo para 

refletir sobre minha Palavra - serão aqueles que acham o caminho mais passível de ser percorrido e a cruz 

mais fácil. A Palavra virá de seus lábios como um riacho, e o bálsamo curativo será milagroso em suas 

mãos espirituais. 

16 Abençoados sejam aqueles que Me ouvem e usam Minhas instruções, pois terão muita satisfação, 

alegrias e triunfos em suas almas. 

17 Os bons discípulos terão que ser humildes e suas obras de amor serão os que dizem quem são. Não 

como alguns de meus "filhos discípulos" que, sem ter qualquer idéia do que significa uma missão dentro 
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de meu Trabalho, vangloriam-se de pertencerem aos meus escolhidos e querem que o mundo veja o sinal 

do meu selo em sua testa. 

18 Esta humanidade - intuitiva e desperta - descobrirá muito em breve aqueles que realmente pregam 

e aqueles que apenas fingem. 

19 Desde que falei com todos vocês, é a prova de que quero que todos vocês possuam a luz. 

20 Sua responsabilidade não se limita a mostrar o caminho certo para aquele que nunca o percorreu. 

Saiba que os "trabalhadores" que se desviaram do caminho terão que cruzar seu caminho. Você terá que 

aconselhá-los para fazê-los voltar ao "obstáculo". 

21 Observem, todos vocês, sobre o que lhes confiei. Caminhe com humildade e prudência e você sairá 

vitorioso. Quando você esvaziar o copo do sofrimento, faça-o com paciência e ele logo passará. 

22 Se você suspeita ou sabe que o julgamento está com você e que a hora das grandes provações 

chegou, levante sua alma, aumente sua fé e encoraje seu coração. 

23 Se você já se sentiu como exilados até agora, se você se sente longe da pátria ou da casa do Pai, 

não se preocupe. Seus méritos o levarão à Pátria pela qual sua alma anseia e, por outro lado, suas obras 

terão causado a aproximação do tempo de paz na Terra, se você ama seu Pai Celestial, amando e 

perdoando seus semelhantes. 

24 Você não pode imaginar a felicidade da alma que progrediu nesta vida cheia de provações e vem à 

presença de seu Senhor. Na sublime linguagem espiritual ela diz a seu Pai: "Eu conquistei, Senhor, eu 

conquistei através da luz que me deste a alma, através do amor que me revelaste". Muito grandes foram 

minhas provas, muito fortes as tempestades que me açoitaram, mas com seu poder triunfei por tudo isso, e 

aqui estou eu agora com você". 

25 Esta chama de amor acendeu as provas, pois de outra forma a vida da alma não teria lições, todas 

as suas faculdades continuariam adormecidas dentro dela. 

26 Vejo tristeza em muitos de Meus discípulos porque vocês suspeitam que Meu chamado não vai 

demorar muito para chegar, e que sua alma, quando deixar esta terra, não terá tido a sorte de vê-la em paz. 

Mas eu também lhes digo isto: Não se preocupe, pois sua alma então se alegrará do reino espiritual do qual 

veio aqui, quando vir os tempos de paz chegando a este mundo. 

27 Já se aproxima o momento em que minha Palavra de Vida florescerá nos corações dos homens, 

quando dia após dia vocês verão minha Palavra acontecer, e então, quando vocês não mais pertencerem a 

este mundo, verão tudo do mundo espiritual e o testemunharão com total clareza e compreensão. 

28 Sacie sua sede de conhecimento, e você o fará a cada passo 

você ficará maravilhado no decorrer de sua vida, e se sua cruz for pesada, aprenderá a tornar a existência 

divertida e fácil. 

29 Como discípulos cheios de virtude, levantai-vos para que minha instrução desça ao vosso espírito. 

Então, você encontrará nela toda a força necessária para ser vitorioso em tentações e provas. 

30 Já recolhi em Meu celeiro as primeiras colheitas de seu cumprimento de missão como semeadores 

em Meu campo, e com Minha Palavra eu os encorajei para que possam continuar a espalhar a semente. 

Não se desespere se alguns corações não responderem imediatamente à sua mensagem. Saiba que, assim 

como há almas que estão despertando, há também aquelas que vão retardar. 

31 Já vejo as grandes multidões chegando à fonte da graça, que é meu ensinamento, para lavar suas 

manchas, para se livrar de suas vestes impuras e para se vestir com minha luz. 

32 Quem dos que ouviram Minha Palavra durante este tempo não sabe que no final do ano 1950 eu 

vou terminar esta forma de proclamação? Ninguém. Tanto nas comunidades grandes como nas pequenas, 

nos pontos de encontro das cidades e nas das aldeias - através de todos os porta-vozes eu expressei minha 

vontade de terminar esta etapa de proclamações através do intelecto humano naquela data. 

33 Um novo dia será o tempo para o povo espiritualista quando eles não mais Me ouvirem nesta 

forma, mas Me receberem e Me sentirem na mais sublime de suas almas. 

34 Então, quando vocês não me ouvirem mais através do porta-voz, refletirão profundamente sobre 

Meu ensinamento e compreenderão muitas das lições que agora não podem explicar a vocês mesmos. 

Portanto, quando você for questionado por aqueles que não Me ouviram - quando eles lhe perguntarem 

sobre a razão da Minha vinda e da Minha manifestação, você poderá dizer-lhes com palavras claras que o 

Meu retorno teve a mesma razão que aquele que Me deixou vir ao mundo como um ser humano naquela 
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época: para levá-los ao caminho da verdade, da lei, da qual vocês se distanciaram porque tentaram 

substituir o verdadeiro cumprimento da lei por tradições, ritos e cultos idólatras, e este não é o verdadeiro 

caminho, embora às vezes tenha a boa intenção de adorar o Pai e ser agradáveis a Ele. 

35 Assim como as instruções divinas foram outrora dadas a falsas interpretações, também meus 

ensinamentos foram falsificados neste momento; e assim se tornou necessário que o Mestre viesse 

novamente para ajudá-los a se libertarem de seus erros, pois muito poucos conseguem por conta própria se 

libertar de suas aberrações. 

36 Embora eu tenha prometido a vocês, mesmo assim, que voltaria, devo também dizer-lhes isto, que 

o fiz porque sabia que chegaria um momento em que a humanidade estaria muito longe deles na convicção 

de caminhar no caminho dos Meus ensinamentos; e este é o momento pelo qual anunciei o Meu retorno. 

37 Cumpri minha palavra a vocês: Eu vim em espírito, como lhe prometi naquela época, quando 

minha forma foi observada pela última vez por meus apóstolos. Eu só me fiz conhecido através destes 

porta-vozes porque você não teria sido capaz de sentir Minha presença em espírito, nem teria recebido 

Minha inspiração. 

38 Minha manifestação no reino de seu espírito e até mesmo seus sentidos se tornou necessária, o que 

serviria como um precursor para a manifestação de espírito para espírito. Portanto, eu me fiz conhecer 

temporariamente através daqueles porta-vozes através dos quais indiquei o dia da minha última 

manifestação. 

39 Esta tem sido a forma interina escolhida por Mim para falar-lhes antes do tempo do diálogo 

espiritual entre os filhos e o Pai - interina, porque não vim nem como ser humano, visível e palpável como 

naqueles dias, nem completamente espiritual, mas mediado através de órgãos de intelecto iluminados por 

Mim. 

40 Este tipo de manifestação tem servido para incutir em você confiança em Minha Presença. Eu 

concedi algo semelhante a Meus apóstolos na Segunda Era quando, após Minha morte sacrificial, eu me 

manifestei a eles de uma forma, um corpo, que não era nem divino nem totalmente humano, mas, no 

entanto, visível e palpável e, portanto, capaz de incutir confiança até mesmo nos mais incrédulos. 

41 Como vocês gostariam de ter tido minha presença também naquele tempo, como tiveram aqueles 

errantes de Emaús, e como gostariam de ter ouvido a palavra que os apóstolos ouviram dessa maneira! 

Mas era uma época diferente e, portanto, lições diferentes. 

42 Acreditem-me que esta forma em que vocês agora Me ouvem é mais avançada do que aquela, 

porque esta ocorre em seu ser, brota do órgão da mente, do espírito, da alma, enquanto aquela que Meus 

discípulos viram e ouviram estava fora dela e se revelou apenas aos seus sentidos. 

43 Hoje você não precisa abrir os olhos para ver em Mim uma forma humana, nem receber um pão de 

minha mão para acreditar em Minha presença, nem colocar seus dedos em Minhas feridas para acreditar 

que Eu sou. 

44 Você pergunta então como eles viam Minha forma humana, e um de Meus discípulos podia até me 

tocar, embora eu não pertencesse mais ao mundo humano? - Você ainda tem muito a aprender de Mim 

para reconhecer a verdade de tudo o que eu lhe apresentei. Mas todos os mistérios serão desvendados no 

devido tempo. Por enquanto, basta saber que entre a natureza divina e a natureza do homem há muitas 

outras que o Senhor usa para Seus altos propósitos. 

45 Cristo estava muito à frente de seu tempo em suas revelações e ensinamentos, para que quando 

chegasse o tempo em que o homem despertasse para o espiritual e se interessasse por tudo o que se 

relaciona com aquela vida superior, descobrisse a cada passo em Jesus o Mestre que revelou, contou e 

legou todas as coisas a seus filhos. 

46 Orem e reflitam sobre minha palavra, pois os dias de trabalho e luta estão chegando para este povo 

que teve esta manifestação de seu Mestre, cujo testemunho eles devem espalhar pelo mundo. 

47 Povo de Israel, amados discípulos: vocês se prepararam como guardiães da humanidade. Você 

guarda os portões da cidade abençoada da Nova Jerusalém - os doze portões espirituais através dos quais o 

estrangeiro entrará em desejo de luz. 

48 Abençoadas sejam as doze tribos! Quantas bênçãos você recebeu, quantos privilégios! Eu vim até 

você em todos os momentos para falar com você de espírito a espírito. Eu lhe perguntei suas aspirações e 

você me respondeu: "Nosso desejo é que a humanidade seja salva". 
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Você pensa que já está salvo, que será capaz de vencer as vicissitudes da vida, e vê ao seu redor uma 

humanidade empobrecida, ignorante e materializada que não aspira a evoluir mais alto, e você sofre por 

causa deles. Vocês rezam e Me pedem para que possam alcançar os dons espirituais a serem salvos. Mas 

eu lhes digo: Eu salvarei todas as almas. As Boas Novas chegarão até eles. 

Apenas um pequeno número ouviu minha palavra através do intelecto humano. Nem todos conhecerão 

esta fase do meu trabalho, mas estou procurando o diálogo espiritual em cada ser humano neste momento. 

Minha Palavra se derrama em muitas formas: por meio da consciência, através de provas que 

testemunham de Mim, através das forças da natureza ou através de meus filhos espirituais. Minha palavra 

é universal. Todos que se preparam ouvirão minha voz. 

49 Meu ensinamento lhe ensina o amor perfeito, o amor altruísta. Eu lhes mostrei meu amor como 

Pai, como amigo e como irmão. Quero que vocês se amem desta maneira, que sintam verdadeira caridade 

por seus semelhantes, que levantem aquele que cai, que sempre perdoem. Minha Vida, que esteve tão 

perto de você na Segunda Era, é um exemplo de ensino para que todos possam tomá-la como exemplo. A 

lição que lhe dei é para as pessoas de todos os tempos. 

50 Devolva à sua alma toda a graça com a qual foi originalmente dotada e que você deixou em 

farrapos à medida que foi passando. Quero que você se torne o templo no qual eu possa morar 

eternamente. 

51 Ó amado Israel! Venha em auxílio do povo, prepare seu caminho, fortaleça sua fé, encha seus 

corações de esperança. Como você poderia voltar atrás no caminho deste mundo cheio de confusão 

quando ele vê em você suas próprias falhas e imperfeições? Tu, filhinha, falas interiormente para ti 

mesma, examina-te, governa com amor a concha corporal que te dei, dirige seus passos e sua forma da 

alma e da matéria um só corpo e uma só vontade. Submeter-se à lei. Fazer uso da liberdade da vontade de 

amar sem limites e criar uma existência útil e harmoniosa. Obedeçam às leis do espírito e às do mundo 

natural, pois decretei ambas e elas são perfeitas. 

52 Eu, o Pai, sempre olhei para você com favor e preparei e providenciei tudo para que você pudesse 

obter todos os dons espirituais. Ofereci à sua alma o pão dos anjos e ao seu corpo os frutos da natureza que 

eu criei. Você teve a oportunidade de vir à Terra para completar o trabalho que começou a aperfeiçoar sua 

alma. Você não reconhece Meu amor em tudo isso? Vocês não penetraram em vocês mesmos para ver que 

são como Eu? Eu te dei tudo porque te amo e quero que você esteja comigo na perfeição. 

53 Rejeitem o pecado de vocês mesmos, não sejam seduzidos por falsas promessas, mesmo que 

percebam que os prazeres terrenos são agradáveis ao seu coração. 

Embora meu caminho seja semeado de espinhos - escolha este caminho, pois este é o que leva à paz. 

Eu tenho um bálsamo para cada ferida, enquanto o mundo não tem amor nem misericórdia para você. 

54 A humanidade está construindo uma cruz para mim. Sua falta de fé fere continuamente o Meu 

Espírito Divino. Mas esconderei todas as minhas feridas sob o manto do perdão e suprimirei minhas 

lamentações para que vocês não desesperem. 

55 Vigilância aos pés da Cruz da Terceira Era. Meu copo é muito amargo. Você vai me pedir uma 

gota deste copo para conhecer seu sabor. Mas já hoje lhes digo: se sua vida já é muito triste, se você vive 

uma vida de expiação, é melhor adoçar seus dias, sorrir de amor, alegrar-se na contemplação de Minhas 

revelações que anunciam que depois deste tempo a paz virá, que tudo será renovado, e a graça e a virtude 

serão as forças que moverão o homem. 

56 Estou preparando todas as nações, todos os lares e corações para enviar-lhes minha mensagem de 

paz e união. Após a última batalha que a humanidade travará, Meu Reino se aproximará da alma do 

homem para se estabelecer nele para sempre. Deixo-os como combatentes do bem contra o mal, para que 

possam destruir cada elemento de guerra, cada semente de vício ou de doença. Fique ao lado do povo 

neste momento de crise e desdobre todo seu amor para aliviar seu sofrimento. 

57 Durante este tempo eu dei Minha Palavra através de muitos porta-vozes. Sempre foi revelado com 

a mesma essência, seu significado é o mesmo. Tenho feito uso de homens e mulheres simples e sem 

instrução, que tenho usado como instrumentos para transmitir minha palavra revigorante, amorosa e sábia. 

Após minha partida, quando vocês tiverem unido meus ensinamentos e explorado cada uma de minhas 

inspirações, vocês reconhecerão o perfeito e removerão o imperfeito. Não me atribuam aquela parte que é 

devida ao porta-voz. Eu os esclarecerei para que possam unir em um só livro as três partes que eu dei nas 
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três vezes e que constituem uma só obra. Portanto, falo repetidas vezes de Moisés, o Mensageiro da 

Primeira Era. Reavivo a memória de Jesus e suas obras e unir com ela minha manifestação da Terceira Era 

como o Espírito Santo. 

58 Sempre que vocês estiverem em paz e unidos, ó discípulos, eu lhes darei Minhas revelações. Seus 

rostos devem então refletir a alma cheia de sinceridade. Deixar-vos-ei em posse de todos os vossos dons, e 

do além seguirei vossos passos, verei vossas ações, pois estarei muito perto de vós no templo e na casa de 

vosso coração. 

59 Vejo que você remove as crianças porque acha que elas não entendem Minha Palavra. Mas você 

não se lembra que eu lhe disse que nestes pequenos corpos habitam grandes almas que sabem muitas 

coisas de Mim. Não fechem os olhos para a luz desta Obra, embora desejem testemunhar o cumprimento 

das profecias. Seu trabalho será confirmado através deles. 

Este mundo não vai parar em seu desenvolvimento rumo à espiritualização. Eu o chamo em idades 

diferentes, porque a alma espiritual não tem idade, não tem sexo, sua essência é eterna, é semelhante a 

Mim. Alegre-se à luz destas almas e reze desde seus primeiros passos para o cumprimento de sua missão 

terrestre. 

60 Sua oração neste dia é um apelo pela paz para o mundo. Eu estou me transformando em seu 

mensageiro. Por cada boa ação que eu farei, por cada perdão seu eu perdoarei a uma nação. Sua semente 

será multiplicada por Mim na eternidade. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 265  
1 Discípulos, venham à minha cadeira e reflitam sobre meus ensinamentos. Você verá como, através 

de sua reflexão, descobrirá o significado que esta palavra contém, que lhe revelará o verdadeiro 

significado de sua vida. 

2 Se os homens tivessem reconhecido desde o início e durante todos os tempos que seu propósito era 

a perfeição da alma, sua existência teria sido diferente e suas obras teriam sido diferentes. Mas o homem, 

desde seus primeiros passos, considerou-se o proprietário daquilo que havia sido colocado à sua 

disposição apenas por pouco tempo, e usou tudo aquilo que lhe havia sido confiado para obras nobres para 

fins desonestos. 

3 Veja como este mundo se esforça para descobrir apenas a glória e o poder do terreno com sua 

ciência, sem se importar com a perfeição de sua alma. Mas se a alma não desenvolver suas faculdades, 

nem aplicar as virtudes que existem dentro dela, ela não poderá ter amor ou sentimentos de verdadeira 

misericórdia em sua vida. 

4 Muitos querem libertar sua alma dessa vida materialista, corrupta e egoísta que prevalece no 

mundo. Mas eles não podem se libertar porque a luta da vida é tão complicada, amarga e difícil para eles 

que até a alma está ligada às preocupações e problemas da vida humana. 

5 Se sua existência na Terra fosse mais fácil, a luta da vida também seria menor e você teria a 

liberdade e o tempo para que sua alma se ocupasse com o cumprimento das tarefas que lhe são confiadas. 

6 Não cabe a vocês, meus pequenos discípulos, realizar a transformação da humanidade, pois esta é 

uma obra que ultrapassa seus poderes. Mas você deve divulgar esta mensagem divina que deve libertar os 

homens dos grandes erros em que eles viveram. 

7 Este trabalho de semear a semente espiritual em campos tão secos requer fé, amor e esforço como 

todas as grandes obras. Portanto, eu lhes digo que não devem duvidar por um momento da realização de 

Meus planos Divinos; pois se duvidassem, não conseguiriam nada de efetivo. Sua tarefa é trabalhar como 

membros desta união de discípulos que estou preparando atualmente. 

8 Não pensem que vocês são os fundadores deste trabalho espiritual. Entendam que vocês são os 

continuadores de outros esforços, de outros trabalhos realizados por seus irmãos em tempos anteriores. 

9 É por isso que eu lhes disse que o ensinamento que lhes trouxe hoje é o mesmo de antes e sempre 

foi - que se vocês descobrirem qualquer diferença nele, ele diz respeito apenas à forma externa. Pois a 

forma em que eu vos dei meus ensinamentos em cada época foi de acordo com o desenvolvimento 

espiritual que a humanidade havia alcançado, e também de acordo com as pessoas às quais eu mesmo me 

dirigi. 

10 Seu destino era me receber neste tempo. Sua missão não será menos importante do que aquela que 

confiei a meus mensageiros e apóstolos de tempos passados. Minha Palavra junto com a pureza de suas 

obras será a semente frutífera destinada a florescer no coração dos homens. 

11 Você poderia, com minhas palavras e seu exemplo, mudar a vida de pessoas e nações que por 

muitos séculos viveram uma existência distante do espiritual? 

12 Entendam que devem se preparar de antemão até estarem prontos para serem mestres neste 

ensinamento, e podem tomar seus semelhantes pela mão com amor, como se fossem crianças pequenas, 

para guiá-los passo a passo da primeira lição até a última. 

13 Que ninguém desperdice um tempo tão precioso como o presente, nem espere o futuro para 

cumprir sua missão sem ter feito uso adequado do presente, que por enquanto é o que você deve ter no 

coração, para que você não desespere quando chegar a hora da batalha. Sua confiança no que você vai 

pregar deve ser completa, e você deve banir o medo de que seus conselhos sejam anulados com facilidade 

pelos excêntricos e materialistas. 

14 Aquele que tem medo o faz porque não está completamente convencido de Minha verdade, e para 

esta é necessário ser testado até que a chama da fé se acenda de seu coração. 

15 Quando o discípulo tiver alcançado a graça de ser Mestre, sua presença e suas palavras serão 

amorosas, amigáveis, convincentes. Ele agirá de modo a incutir confiança desde o primeiro momento. Sua 

palavra provará que ele realmente tem conhecimento do que fala, que tem uma convicção absoluta do que 

ensina e que uma luz superior o ilumina. Quando o bom discípulo se vê atacado por seus adversários, ele 
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os espera calmamente porque seu coração não temerá nada, e porque sua confiança Nele que o ensinou é 

completa. 

16 Em verdade vos digo que quem quiser me seguir para ser meu discípulo deve tirar a roupa de 

hipocrisia e vestir-se com a sinceridade e veracidade que viu no Mestre, pois eu sou a Verdade. 

17 É necessário que os semeadores da verdade apareçam na terra e espalhem meu bálsamo por toda 

parte, para que os surdos possam ouvir e os cegos possam ver a luz da minha mensagem. 

18 Deus só quer o bem para suas criaturas. Abençoados sejam todos aqueles que colaboram para a 

realização deste bem. 

19 O eco de minha palavra e o que você está fazendo tornou-se conhecido em muitos lugares - mais 

longe do que você acredita. E embora o povo cético a quem chegaram as notícias de minha manifestação 

não possa acreditar em um ensinamento que transformará este mundo de luta em uma família fraterna, não 

deixe que essa incredulidade seja motivo de preocupação para você, nem quantos anos devem passar antes 

de serem convertidos. Lute, trabalhe por este trabalho, pois desta forma você criará gradualmente um 

mundo de harmonia e a semente se espalhará mais e mais. 

20 Pessoal, o momento atual é de teste para você - use-o. De nada lhe servirá arrepender-se mais tarde 

e dizer: "Senhor, perdoa a minha fraqueza". Eu lhe digo que você não poderá recuperar a oportunidade que 

perdeu, mas somente através de obras e testemunhos de minha lei. 

21 Deixo-lhes este conselho paternal para que possam refletir sobre tudo o que lhes disse, e assim 

como seu Pai Celestial elaborou para si mesmo um plano de amor, vida e instrução para suas criaturas, 

assim também vocês, inspirados por Ele, devem elaborar para si mesmos um plano de amor, humildade, 

obediência, perseverança e redenção. 

22 O homem tem estado mais preocupado com sua vida humana do que com sua vida espiritual, 

embora muitas vezes tenha tido consciência de que o humano é transitório e o eterno espiritual. Esta é a 

razão pela qual, embora ele tenha progredido em sua civilização e em sua ciência, ele permaneceu parado 

espiritualmente e afundado no sono em suas religiões. 

23 Olhe para uma religião após outra e você verá que nenhuma delas mostra evidência de 

desenvolvimento, desdobramento ou perfeição. Cada um é proclamado como a mais alta verdade, mas 

como aqueles que a professam pensam que encontram e sabem tudo nele, eles não fazem nenhum esforço 

para avançar um passo adiante. 

24 As revelações divinas, a lei de Deus, meus ensinamentos e minhas proclamações fizeram você 

entender desde o início que o homem é um ser sujeito à evolução. Por que então nenhuma de suas 

denominações confirma e verifica esta verdade? Eu lhes digo: Somente aquele ensinamento que desperta a 

alma, que acende a luz dentro dela, que a estimula e lhe revela o que ela tem dentro de si, que a eleva cada 

vez que tropeça e a faz avançar sem parar - somente este ensinamento é inspirado pela verdade. Mas não é 

exatamente isso que meu ensino lhe revelou em todos os momentos? No entanto, durante muito tempo 

você ficou parado espiritualmente porque estava mais preocupado com o que diz respeito à sua vida na 

Terra do que com o que diz respeito à sua alma. Mas para não abandonar totalmente o espiritual, você 

moldou suas religiões de tal forma que elas não interferem minimamente na realização de seu trabalho e 

deveres na Terra. Então, quando você segue essa tradição religiosa, você pensa que está fazendo justiça a 

Deus, procura acalmar sua consciência e acredita que está assegurando sua entrada no reino dos céus. 

25 Que ignorância, humanidade! Quando você finalmente despertará para a realidade? Você não 

percebe que quando você segue seus costumes religiosos, você não me dá nada, e sua alma também sai 

vazia? 

26 Se vocês deixam suas igrejas e dizem: "Agora cumpri meu dever para com Deus", vocês caíram 

em um grande erro, porque pensam que Me deram algo, embora devam saber que não podem Me dar nada, 

mas que podem receber muito de Mim e dar muito a vocês mesmos. 

27 Você pensa que o cumprimento da Lei se limita a ir a esses lugares, e este é outro grande erro. Para 

estes lugares deve ser a escola onde o aluno deve aprender para mais tarde. De volta à vida cotidiana, ele 

deve aplicar a lição aprendida na prática, que é o verdadeiro cumprimento da Lei. 

28 Você vê quanta discórdia existe entre irmãos e irmãs, quantas tragédias entre cônjuges, quanta 

imoralidade e vício, quantas guerras entre nações? Tudo tem sua causa em seu abandono e distância das 

leis divinas. 
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29 Falta às pessoas educação espiritual, falta-lhes o conhecimento de seu desenvolvimento. 

30 A dor penetrante que desce sobre este mundo de muitas formas é o efeito dos erros cometidos 

pelos homens. Mas eles não percebem minha justiça - uns cegos pela ambição, outros pelo ódio. 

31 Quem será capaz de eliminar o mal entre as pessoas? Alguma dor sobre-humana, ou algum 

julgamento infinitamente doloroso? Não, gente. A dor só vai detê-la por um curto período. Mas este curto 

período de tempo servirá ao povo para refletir, para ficar indignado e para se acalmar novamente, e então 

eles sentirão o único poder, a única luz que pode salvá-los, que é a minha lei. 

32 Discípulos, compreendam o significado da revelação que eu lhes dei. Considere a importância 

desta mensagem para as almas dos homens. Então você entenderá porque vim falar com você e porque 

minha manifestação ocorreu entre vocês por um tempo. 

33 Oh, se todos vocês soubessem que quando menciono suas religiões e formas de adoração que 

vocês devem seguir, não estou tentando julgá-los ou prejudicá-los! Se ao menos vocês entendessem o 

desejo divino do Mestre de amar uns aos outros e de aplicar o ensinamento do Espírito em sua vida 

humana! Mas eu sei que seu coração ainda está endurecido e que você perseguirá Meus novos 

mensageiros e fará troça de Minhas novas revelações, assim como fez em tempos passados. 

34 Apesar de tudo isso, minha luz piscará como um raio do Oriente para o Ocidente e libertará as 

almas. 

35 Orem, discípulos, e que sua oração seja a indicação de que vocês entenderam esta instrução, para 

que amanhã vocês possam expressar o conhecimento adquirido através da minha palavra de ensino por 

suas obras. 

36 Você deve lutar para compreender o trabalho que lhe confiei, pois esta será a única coisa pela qual 

você conseguirá que seus testemunhos contenham essência e verdade. 

37 Entenda também que se seus conhecimentos em meus ensinamentos não forem suficientes, sua fé e 

convicções estarão em perigo quando os inimigos da luz em você lutarem contra meu trabalho. 

38 Eu lhe disse que você verá aparecer espiritualistas em todo o mundo, embora eles não tenham 

ouvido esta palavra, e que se você observar seus modos de agir e ouvir suas palavras, você ficará surpreso 

quando reconhecer a intuição e a clara idéia que eles têm do espiritualismo. Mas também anuncio isto a 

vocês, que após minha partida, aparecerão grupos e seitas que se chamarão espiritualistas, embora sua vida 

e suas obras sejam a negação da espiritualidade. Eles virão até você em oposição e buscarão suas 

imperfeições para rejeitá-lo e chamá-lo de impostores. 

Embora duvidem disso, mesmo entre vocês - entre aqueles que foram alimentados por esta palavra - 

haverá aqueles que se levantarão contra seus irmãos e assumirão as armas da sedição e da ilusão. 

39 Que armas você poderia usar contra essas forças se sua fé não é firme e seu conhecimento não é 

grande? 

40 Não pense que estou ansioso para lhe dar armas para defender sua fé contra a hostilidade. Não 

quero que discuta com eles, muito menos que os rejeite e feche suas portas para eles. Minha vontade é que 

vocês permaneçam calmos em seus postos para que nunca se surpreendam, e para que quem quer que 

venha procurá-los encontre vocês orando e estudando minha Palavra. 

41 A veracidade de suas obras será a melhor arma que você deve tomar contra aqueles que querem 

destruí-lo. 

42 Quero soldados firmes em minhas fileiras, soldados corajosos que saibam defender a verdade, não 

legiões de fanáticos que, em sua ignorância, profanam meu trabalho em vez de honrá-lo. Não quero 

multidões de pessoas de pouca fé que perdem a coragem diante da batalha e fogem porque se consideram 

incapazes de lutar. 

43 Examinem-se e se, depois de me ouvirem por tanto tempo, se sentirem incapazes de lutar, isto os 

fará entender que não usaram Minha palavra, que não entenderam o propósito de Minha chamada, e que 

dormiram sem ouvir o chamado de despertar que soa incessantemente em Minha proclamação. 

44 Não lhe digo que você está perdido e que deve ser inevitavelmente derrotado por seus 

perseguidores. Não, pelo contrário, estou lhe dizendo que o tempo ainda é favorável para examinar 

minuciosamente suas obras, sejam elas de natureza espiritual ou humana - observar de perto suas ações 

para que você possa descobrir tudo o que é errado, falso e indigno de meu Trabalho. Uma vez que você 

tenha conseguido que suas ações sejam marcadas pela veracidade e pureza, você não terá nada a temer. 
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Pois o verdadeiro espiritualismo o colocará no caminho do cumprimento de todas as leis, razão pela qual 

ninguém será capaz de condená-lo. 

45 Vocês devem saber que as armas da fé não devem ser usadas apenas para se defenderem, mas que 

sua responsabilidade irá além de vocês mesmos. Para cada um de vocês é confiada uma multidão pela qual 

ele deve observar, rezar e lutar até salvá-los dos julgamentos. 

46 Você ainda será capaz de me ouvir em muitas outras devoções matinais e fortalecer seu 

conhecimento e sua fé. Então você sentirá em seu ser uma força desconhecida e uma confiança sem 

limites. Esta autoconfiança e esta calma diante da luta serão dadas a você pela fé, e o conhecimento dará 

valor ao que você encontrou em Minha Palavra. 

47 Eu quero que você forme um povo de paz. Para isso, envolvo vocês no manto do meu amor. 

48 Amados: Hoje vocês me falaram na língua do Espírito e eu lhes respondi com Minha paz. 

49 Quando você pensa que logo não vai mais ouvir esta Palavra que tem sido sua defesa, você está 

cheio de tristeza, e pensa que minha vinda neste momento, embora aparentemente longa, foi na realidade 

curta. Mas eu pergunto a vocês: O que você chama de "meu retorno"? É o período que cobre os anos entre 

1866 e 1950, que marcam a época em que eu lhes dou Minha Palavra? 

50 Em verdade vos digo que esta manifestação através do órgão humano do entendimento tem sido 

apenas a preparação para que entreis no tempo do diálogo Espírito a Espírito, quando tereis o Meu retorno 

completo no "espírito na nuvem", como foi anunciado aos Meus discípulos em Betânia. 

51 Tome esta instrução que lhe dou através do porta-voz como preparação para aquela época em que 

não será mais o intelecto que receberá a luz do Mestre, mas seu espírito. 

52 Esta é a nova promessa e o novo objetivo para você. Não esqueça que a mensagem que você 

recebeu através do portador de voz foi dada através de um ser humano, e que por mais espiritualizado que 

seja, ele não está totalmente livre de imperfeições e impurezas. Assim, você pode agora imaginar a 

perfeição com que receberá o concerto de minha Palavra quando ela chegar diretamente ao seu espírito, 

sem a necessidade de transmissores, sem primeiro ter que passar por sua audição ou por seu cérebro. Ele 

alcançará primeiro o espírito, e o espírito assumirá a tarefa de iluminar a alma e enobrecer o coração. 

53 Durante muito tempo vocês ouviram este ensinamento no qual tiveram que buscar o significado 

para se alimentarem de algo divino. Amanhã, quando você for capaz de receber inspiração de espírito a 

espírito, não serão mais palavras humanas que sua alma receberá, mas essência divina, e você terá a tarefa 

de transmitir essa essência em pensamentos, em palavras e em obras, para que você possa ser o mediador 

entre seu Senhor e a humanidade. 

54 Entendam, discípulos, que este período de proclamação por meus porta-vozes tem sido com o 

propósito de ensiná-los a entender a linguagem divina. Tem sido a lição básica do Mestre para seus 

discípulos. 

55 Enquanto você ouve esta Palavra, hoje você tem a sensação de Minha Presença, e é por isso que 

você teme o dia em que não a ouvirá mais. Mas eu lhes digo: Se você comungar comigo de espírito em 

espírito, Minha presença será sentida por Meus discípulos com ainda mais clareza e pureza. 

56 Grande será o deleite daqueles que me sentem assim em seu coração. Eles nunca dirão: "O Mestre 

logo partirá", ou "O dia se aproxima em que o Senhor nos deixará sem Sua Palavra". Não, então os 

discípulos saberão que o Pai sempre esteve com Seus filhos, que Ele nunca partiu, que foram homens que 

nem sempre souberam estar comigo. 

57 Hoje, diz o senhor: "Deus está dentro de nós", mas você o diz sem senti-lo ou entendê-lo, porque 

sua materialização o impede de sentir minha Presença em seu ser. Mas uma vez que a espiritualização faça 

parte de sua vida, você experimentará a verdade de minha Presença em cada pessoa. Minha voz ressoará 

nas consciências, o juiz interior será ouvido e o calor do Pai será sentido. 

58 Eu lhes ensino muitas coisas e os preparo para que possam receber a chegada do novo tempo com 

alegria. Mas ainda vejo tristeza em muitos corações quando se aproxima o dia da minha última palavra. 

Aqueles que choram e são pesados pela tristeza são aqueles que Me ouviram, mas não Me entenderam, e 

que não estarão preparados na hora do julgamento. 

59 Eu sempre lhe disse: Procure o significado divino no âmago destas palavras que os porta-vozes 

pronunciam em seu arrebatamento. Se você estiver satisfeito com a forma exterior dessas afirmações, você 
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dará um caráter divino a muitas palavras que vêm do humano, e então estará a caminho de cair em um 

novo fanatismo e idolatria. 

60 Vocês devem compreender que estão destinados a levar a Boa Nova à humanidade, que estão a 

caminho para instruir seus semelhantes com o amor, a paciência e a misericórdia com que lhes ensinei, 

repetindo as lições quando necessário e voltando quando for necessário recordar as primeiras páginas. 

61 Lembrem-se de como lhes falei em muitas ocasiões da vida espiritual antes da existência do 

homem - do aparecimento do homem na Terra, de Meus primeiros mandamentos e Minhas primeiras 

revelações. Lembrem-se de quantas vezes lhes falei do caminho da humanidade através dos tempos, de 

seus sucessos e aberrações, de sua evolução ascendente e seu declínio - dos iluminados cujos nomes são 

respeitosamente preservados por causa dos grandes e nobres exemplos que lhes deixaram, bem como dos 

nomes de outros cuja depravação escreveu indelevelmente a história da humanidade, para que vocês não 

ajam como eles. 

62 Eu lhes lembrei os nomes dos meus mensageiros através dos quais vocês receberam mensagens, 

mandamentos, profecias e ensinamentos. 

63 Assim, uni o conteúdo de todos os ensinamentos anteriores em um único ensino. 

64 Espiritismo é o legado no qual os três Testamentos estão unidos em um único livro espiritual. 

65 Todos os meus ensinamentos visam prepará-lo para a luta depois de 1950 - uma época em que 

você não ouvirá mais o mundo espiritual através dos "portadores de presentes". Ela também tem limitado 

seu tempo para esta forma de manifestação. Mas estes seres abençoados, anjos da guarda, conselheiros, 

consoladores e protetores deste povo o prepararam para que depois deste tempo você continue a se lembrar 

deles, sentir sua presença e receber sua ajuda. 

66 O que o mundo espiritual veio buscar neste momento? - Para explicar minha Doutrina através de 

sua palavra e suas obras, para ensiná-los a interpretar minhas revelações e para ajudá-los a entender seu 

significado. 

67 Nunca lhe deram ensinamentos supérfluos, nunca lhe revelaram aquilo que ainda não era hora de 

saber, nunca vieram para despertar sua curiosidade ou para incutir em você ciências ou habilidades 

misteriosas. Sua missão era diferente, sua grandeza de alma e sua luz não podiam permitir que caíssem em 

materializações ordinárias porque tinham feito da lei do amor o ideal de seu espírito. 

68 Este mundo espiritual veio ao comando divino para se comunicar por um curto período de tempo 

de forma humana, para deixar a impressão de sua generosa fraternidade, o testemunho de sua existência e 

a prova de sua presença entre os homens. 

69 Eles lhe disseram que quando não falarem mais com você através dos lábios humanos, eles não se 

afastarão de você - pelo contrário. Eles anseiam por sua sensibilidade para permitir que você sinta sua 

presença ainda mais de perto em dias vindouros. 

70 Se vocês, pessoas, aprenderem a usar seus dons, se realmente entrarem em sintonia com o mundo 

espiritual - verdadeiramente, eu lhes digo, vocês deixarão um rastro de maravilhas em seu caminho. 

71 É necessário que neste tempo apareça o coração robusto destas multidões, os bons profetas, os 

bons conselheiros - aqueles que por sua vida e palavras sabem conduzir o povo no caminho marcado por 

Mim - aqueles que sabem manter as páginas de Minha instrução sem manchas. 

72 Quem são esses de espírito forte de quem falo com você? Digo-lhes apenas que estou atualmente 

preparando-os com Minha palavra, para que quando o fim desta manifestação chegar, eles possam se 

levantar e encorajar o povo, e através de sua fé não permitir que as multidões se dispersem. 

73 A palavra que vem de seus lábios sempre vos lembrará que vos deixei como testemunhas de Minha 

comunicação com os homens, e eles vos dirão incessantemente que estais destinados a proclamar à 

humanidade que eu vim em Espírito. 

74 Não virei mais para me tornar humano ou para me materializar entre os homens, não virei mais 

para encarnar nesta terra. Você deve falar disto a seus semelhantes, faz parte de sua cruz. Mas eu sei que 

você será capaz de suportar isso. 

75 Fique à vontade, pois já lhe disse que o que Cireneu fez por Jesus quando O viu esgotado pelo 

fardo da cruz, faço hoje por todos os que precisam da Minha ajuda, acompanhando-os passo a passo até o 

cume da montanha que é a sua vida, onde você se elevará até a cruz do seu destino. 
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76 Você então experimentará como é gratificante completar uma obra permitindo que seu coração se 

abra naquele momento, assim como o lado do Mestre se abriu para derramar sangue que falava de amor, 

vida, perdão. 

77 Este é o ensinamento que estou semeando atualmente no coração do povo espiritualista trinitário-

mariano. 

78 "Povo espiritualista" porque recebem a luz do Espírito Divino; "Trinitário" porque reconhecem 

Deus nas três fases da revelação em que Ele se fez conhecido da humanidade; e "Mariano" porque 

reconhecem esta ternura divina como a escada que vos conduz ao Pai, como o Advogado que vos 

fortalece, vos conforta e vos purifica, removendo vossa arrogância e transformando-vos em filhos cheios 

de mansidão e humildade diante do Senhor. 

79 Não se esqueça deste amor terno, pois você nem sempre está suficientemente preparado para 

chegar até Mim. Mas se você confiar nela, logo sentirá a assistência dela. 

80 Lembre-se: "A menos que vocês se tornem como crianças, não poderão entrar no reino dos céus". 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 266  
1 Eu sou o Mestre. Venha desfrutar da palavra de ensino da instrução eterna. Mesmo quando não 

estou me fazendo conhecido através destes cérebros, Minha palavra de ensino está presente. 

2 A vocês dou minha palavra apenas por breves momentos, porque vocês são tão imaturos que não 

suportariam ouvir a instrução eterna que ressoa incessantemente no infinito e fala a todos os seres, a todas 

as almas em seus diferentes mundos de vida. 

3 Falo-vos apenas a verdade. Por que muitos duvidam do que eu revelo a você? Você também é uma 

verdade. Como você acredita em sua verdade e em sua existência, mas não acredita na minha? Você não 

sabe que a verdade é uma só? 

4 Aqui lhe dou um pequeno e breve discurso didático para que você possa compreendê-lo, 

compreendê-lo. Mas mesmo nesta forma você só o guarda por um curto período de tempo para depois 

esquecê-lo. 

5 Lá no reino espiritual, onde a luz da verdade é sempre acesa, minha palavra de ensino é eterna, e 

aqueles que a ouvem nunca se cansam de ouvi-la, porque para eles meu ensino é a vida deles, assim como 

para vocês é o ar que vocês respiram. Ai daqueles que vivem aqui no mundo sem a minha palavra de 

ensino em sua alma, só porque não se preparam para ouvi-la! Quantos são aqueles que, por falta de 

sucesso, caem na esperança extinta - sem idéias de Deus em seus corações, perdidos, cegos, surdos. Mas 

eu pergunto a vocês: Para onde vão aqueles que apagaram de seu ser os mandamentos divinos que são o 

caminho e a luz da alma? 

6 Pobres criaturas que estão naufragadas porque seu navio está desorientado e são incapazes de 

descobrir a luz do farol. 

7 Eu vos procuro e vos dou minha luz, para que possais entrar no caminho e dele compreender qual é 

o ensinamento que o Mestre vos dá incessantemente através da vida. 

8 De que adianta uma pessoa ser fisicamente forte se não é mentalmente forte? 

9 Eu os aproximo da realidade, da verdade, da qual vocês se afastaram. Pois quando vocês 

desdenharam a vida superior, que é a do espírito, vocês se entregaram à vida inferior, que é a do mundo 

material. 

10 Retorne ao caminho da verdadeira vida e você estará mais uma vez perto de seu verdadeiro ser. O 

caminho do qual lhe falo é aquele que você encontrará quando equilibrar o espiritual com o físico, quando 

souber a verdade que carrega dentro de si mesmo. Pois então sua parte superior do ser, que é o espírito, 

dirá: "Eu sou aquele que traz a luz, que conhece o caminho, que possui a lei". Portanto, serei eu quem 

determinará e governará as ações do meu corpo". Uma vez que você fala desta maneira, é porque a luz 

brilhou em seu ser e seu reflexo atingiu o coração humano. 

11 Oh, se ao menos seu corpo pudesse absorver o que sua alma espiritual recebe devido a sua 

capacidade visionária! Pois a alma espiritual nunca deixa de ver, mesmo que o corpo, devido a sua 

materialização, não perceba nada disso. Quando você saberá como interpretar sua alma espiritual? 

12 Ouça minha palavra, abrace meu ensinamento que ensina a lutar e vencer a adversidade, a não 

fugir das provações, a não desesperar diante do sacrifício. 

13 Estou sempre dizendo a meus discípulos: Não tenha medo, entenda que eu lhe dei o poder do 

espírito para ser vitorioso em todas as provas. O poder do espírito é maior do que o do corpo. Mas se a 

densa névoa de seus problemas humanos não lhe faz ver nada, dissipe e dissipe essa névoa através da luz 

da fé. Então, além desta névoa, você verá um horizonte que se une ao infinito e o convida a seguir em 

frente e a se encher de paz. 

14 Aqueles que aprendem a superar seus próprios problemas enfrentarão então os de seus semelhantes 

a fim de ajudá-los em sua luta. 

15 Saiba que esta vida é uma batalha, mas que você está destinado a vencer. Pois minha luz, que está 

em cada um de vocês, nunca será derrotada pelas forças escuras do mal. 

16 Você deve ser vitorioso, pois somente em sua vitória você receberá a revelação dos mistérios que 

lhe serão revelados nesta vida e no espiritual. 
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17 Lutando contra as pessoas através dos tempos: Chegará o momento em que você não mais lutará 

desta maneira. As "névoas", tribulações, problemas e provações chegarão ao fim - tanto as suas como as 

dos outros. 

18 Não se preocupe quando lhe digo que você deve ajudar seu vizinho no caminho doloroso da vida 

dele. As almas fortes podem carregar sua cruz e a dos outros e de bom grado ajudar as almas pequenas e 

fracas. Eles estão sempre à procura de feridas para curar. 

19 Bendita seja a palavra daquele que, quando fala aos que sofrem, cura as feridas, as fecha e as faz 

esquecer. Este conhece a tarefa do bálsamo que coloquei em seu coração. 

20 Forte é aquele que, quando se encontra rodeado de dificuldades ou perigos, implora o poder de seu 

espírito, vence o medo da alma centrada no corpo, luta, conquista e triunfa porque a fé o fez saber do que o 

espírito é capaz. 

21 Gostaria de lhes dizer que onde a luta os chama, vocês devem se colocar com absoluta confiança 

de que a sabedoria, a justiça e a fé sempre superarão as dificuldades e as paixões impuras que se interpõem 

em seu caminho. 

22 Você sabe o tempo que levou para que seus dons se desdobrassem? Eu lhes digo que eles estão em 

vocês desde o momento em que o espírito ganhou vida. Quão grande será o deleite do espírito quando ele 

puder dizer ao corpo e ao mundo: Eu os conquistei! 

23 Discípulos, eu lhes dei todos os ensinamentos que a alma precisa em seu desenvolvimento. 

24 Bem-aventurados aqueles que reconhecem a verdade, pois rapidamente encontrarão "o caminho". 

Outros sempre rejeitam os ensinamentos divinos porque suas obras parecem superiores às minhas. 

25 Eu amo a todos vocês. Eu sou o pastor que chama suas ovelhas, que as une e conta e quer mais a 

cada dia - que as nutre e as acaricia, cuida delas e se alegra quando vê que são muitas, embora às vezes 

chore quando vê que nem todas são obedientes. 

26 Estes são seus corações: muitos de vocês vêm até Mim, mas poucos são aqueles que 

verdadeiramente Me seguem.  

27 Eis os porta-vozes por cujos lábios eu lhes dou minha palavra: Eles assumiram a cruz de sua 

missão. Eles sabem que muitos duvidam de seu dom, mas continuam a caminho do mesmo modo. Eles 

lembram que as pessoas da Segunda Era também duvidavam de Mim quando diziam que eu não era o 

Messias, que eu não era Cristo. Eles se lembram que fui levado à cruz por aqueles que não aceitavam a 

verdade. Portanto, eles assumiram a cruz de sua missão com a rendição. 

28 Pessoal, eu tenho estado com vocês, meu manto de amor está espalhado além do lugar de reunião 

onde vocês estão me ouvindo. Todos vocês, sem exceção, têm estado cheios de Meu Espírito e Meu amor. 

29 Minha palavra é um lugar tranqüilo de paz. Procure-o quando se sentir cansado, triste, cansado ou 

doente. Nele você encontrará encorajamento, saúde e fé para viver e lutar. 

30 Quero que vocês sejam fervorosos, humildes e obedientes à minha vontade e nunca sejam como 

aqueles que testam meu poder ou desconfiam de minha justiça. Pois você sabe que aquele que o faz se 

submete a julgamento. 

31 Quer você acredite ou não que eu me manifeste desta forma: Ouça com respeito e gentileza até 

estar plenamente convencido de que o que existe no cerne desta manifestação é verdade ou mentira. 

32 Se você soubesse quantas lágrimas de arrependimento foram derramadas por aqueles que negaram 

a verdade desta manifestação, que blasfemaram contra aqueles que acreditam na palavra que você ouve, e 

aqueles que zombaram dos portadores da minha voz. Hoje eles não sabem com que palavras poderiam 

apagar aquelas frases insultuosas e desrespeitosas que vinham de seus lábios, nem sabem com que obras 

poderiam reconciliar seu Mestre. 

33 Quero que você aprenda a não ser descuidado em seus julgamentos, nem deixar que suas primeiras 

impressões o determinem precipitadamente. Dou-lhe esta dica para que quando interpretar minha Palavra, 

e também quando tiver que julgar doutrinas, religiões, filosofias, cultos, revelações espirituais ou ciências, 

você possa perceber que o que você sabe não é tudo o que existe, e que a verdade que você conhece é 

apenas uma parte mínima da verdade absoluta, que se revela aqui de uma maneira, mas que pode se 

revelar de muitas outras maneiras desconhecidas para você. 
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34 Explicarei a vocês por que falei desta maneira neste dia. A razão é que entre esta multidão há um 

coração que me pergunta persistentemente por que, embora fale tanto a este povo, e esta palavra vem da 

"Palavra", não consegui a renovação completa, nem a espiritualização destas multidões. 

A isto lhe respondi com uma instrução detalhada, acrescentando que se eu quisesse isto por Meu puro 

poder, em um momento transformaria todos estes pecadores em anjos, mas que este trabalho não 

envolveria nenhum mérito aos Meus olhos, e que esta palavra foi feita precisamente por esta razão de 

forma sábia e extremamente paciente, a fim de moer o coração deste povo até que a fé, o amor e o 

arrependimento brotassem deles. 

35 As pessoas destroem o mundo ao usar a violência. Você acredita que a violência deles é superior 

ao meu poder? No entanto, é minha vontade que eles mesmos reconheçam seus erros, os corrijam e depois 

reconstruam tudo o que destruíram e profanaram, para que seus méritos possam ser verdadeiros aos meus 

olhos. 

36 Você ainda é um povo pequeno. No entanto, não considerei decisivo o pequeno número que se 

reuniu em torno da minha manifestação até hoje. A prova disso é a multiplicidade de ensinamentos e 

revelações que eu lhes dei. 

37 Depois de 1950, quando vocês não receberão mais Minha Palavra nesta forma, haverá um aparente 

vazio em seus corações, haverá algumas devoções matinais de silêncio, de tristeza. Mas depois disso, você 

se sentirá forte novamente e confessará que tudo foi planejado por Mim com sabedoria, e que eu o fiz 

subir grandes alturas em meus últimos ensinamentos, culminando no último e mais inesquecível que eu 

tenho para lhe dar. 

38 Quem poderia extinguir sua lâmpada ou murchar a oferta espiritual que você me faz quando ela 

não é visível ao olho humano? Quem se atreverá a extinguir o selo que você imprimiu em sua alma desde 

a eternidade? A fé criou raízes profundas em seu coração e continuará a crescer e a iluminar tudo ao seu 

redor. 

39 Então, depois de suas lutas, depois das grandes provações a que o submeti, haverá um descanso e 

você receberá sua recompensa. Não lhe prometi nenhum outro Consolador, pois Aquele que lhe anunciei 

está entre vocês. Foi Ele quem falou hoje através de sua mediação e veio a cada homem para ajudá-lo em 

suas tribulações. Ele é Meu Espírito revelado neste tempo e o Mundo Espiritual, que é formado por anjos 

que o acompanham em sua jornada pela vida, que o protegem em suas grandes batalhas, o curam e o 

consolam. 

Toda a legião de seres de grande virtude se uniu a Mim para consolá-los nesta hora de provação que 

vocês estão passando, como foi anunciado. Considerem-se muito afortunados porque foram escolhidos 

entre as numerosas pessoas que povoam a Terra para entrar nesta revelação, nesta Obra, e para possuir 

seus grandes dons. 

40 Deixarei vocês preparados para o cumprimento de sua missão como meus discípulos, e logo verão 

se tornar realidade o que lhes anunciei durante meus ensinamentos. Haverá muitos eventos no mundo que 

falarão de Minha presença em espírito, e as pessoas sentirão o quanto estou perto deles. Pois quando 

minha manifestação através do homem terminar, continuarei esperando sua preparação, sua verdadeira 

adoração, para reinar na alma de todos os Meus filhos. Ali haverá o templo, ali a Lei e os dons do Espírito 

a serem revelados, e eu receberei sua adoração e seu amor. 

41 Há muito tempo eu lhes disse que daria Minha palavra em diferentes nações, que Meu raio também 

se manifestaria em outros povos através do intelecto humano, e na verdade é Minha vontade que vocês 

saibam que eu falei lá no seio de pequenas comunidades através de homens e mulheres. Quando me 

ouviram, alguns me tomaram como Mestre, outros apenas como um ser espiritual superior. Mas eu cumpri 

a minha palavra. 

42 Quando falei e disse que eu era o Mestre, alguns acreditavam e outros duvidavam. Mas quando 

perceberam o significado e a sabedoria revelados por Minhas palavras proferidas através de criaturas 

simples e humildes, eles se perguntaram se esta manifestação de Meu Espírito era possível. 

43 Também fixei ali a hora em que essa proclamação terá seu fim, e quando vocês chegarem com seu 

testemunho aos pontos da terra onde Minha Palavra foi ouvida, vocês confirmarão a eles a verdade dessas 

proclamações. Quando aqueles homens e mulheres que duvidam hoje ouvirem seu testemunho claro, 

descobrirão que eu estive com eles. 
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44 Quão poucas comunidades eu encontrei preparadas! No entanto, tenho estado presente, iluminando 

cada alma e dando testemunho de Mim, para que alguns instruam outros e sejam seus guias. 

45 Quando você receber um visitante, um estrangeiro, que lhe fala de minha manifestação, de minha 

palavra também recebida em sua pátria, não o rejeite. Ao contrário, ordeno-lhes que o recebam para que 

juntos possam estabelecer com alegria que minha palavra se tornou realidade, e que todos que assistiram e 

rezaram em antecipação ao meu retorno me tenham recebido neste momento. Chamei a todos vocês para 

fazer de vocês Meus discípulos. 

46 Assim, eu lhes dou antecipadamente indicações para que não se surpreendam quando alguém lhes 

disser que mesmo fora desta nação Meu Raio Divino se tornou palavras para alimentar os famintos. Saiba 

que Meu amor abraça tudo e que Meu trabalho de restauração é universal, para que você possa entender 

que eu não me limitei a conceder graças somente à sua nação, mas que tudo forma Minha família, que eu 

quero unir e levar a um ponto: a espiritualização. 

47 Pela instrução que lhes dei neste tempo, uni as revelações das eras anteriores em uma só. Tomai o 

ensinamento de cada um deles e chegareis à conclusão de que nas profecias e no ensinamento do Mestre 

com suas revelações tendes o resumo de toda a Lei, e que eles vos mostram o caminho que conduz à 

espiritualização. 

48 Séculos e eras passaram, mas somente hoje você entende o propósito da lei e da vida. 

49 Se eu lhe concedi muitos "milagres" em seu caminho - como você chama minhas obras - é para 

alegrar sua fé, e se eu lhe dei muitos benefícios, foi com a intenção de que você compreenda que só há paz 

no caminho do bem. Os milagres encorajaram o povo em sua travessia do novo deserto. 

50 Em meio a esta paz, você foi preparado para ser forte quando chegar a hora da batalha. Eu os 

ensinei a rezar de espírito em espírito para que vocês possam usar a oração como arma, como escudo, 

como meio de inspiração, como baluarte e como consolo. 

51 Vocês me perguntaram não uma vez, mas muitas vezes, se quando eu ensinava aos meus apóstolos 

a oração do Pai Nosso, eu lhes fazia uma oração por todas as vezes, e eu lhes digo que quando eu fazia 

essa oração, eu o fazia com a intenção de ensinar-lhes uma maneira sublime de falar ao Pai, uma 

invocação que contivesse amor, humildade, fé, reverência, rendição, confiança. 

52 Aqueles que agiram mal se contentaram em repetir minhas palavras mecanicamente, e também 

aqueles que não usaram essa oração como modelo para suas próprias orações. 

53 Quando lhe digo hoje para elevar sua alma, não apago de seu coração aquele modelo de oração, 

aquela oração perfeita. Eu só quero que vocês, em vez de falar comigo com seus lábios, o façam em seus 

pensamentos, e em vez de se limitarem a repetir as frases que compõem essa oração uma após a outra, que 

se inspirem nelas, para que os pensamentos que vocês formam em seu espírito, como o Pai Nosso, 

expressem amor, humildade, fé, reverência, rendição e confiança no Pai. 

54 Por enquanto, sua tarefa é pensar e estudar o que acabo de lhe dizer, e não tentar ensiná-lo a 

ninguém até que você possa explicá-lo corretamente. 

Considere: Se você entendesse que um ensinamento espiritualista acabou com a oração que Cristo ensinou 

ao mundo, você seria julgado como herege, e este ensinamento seria considerado contrário aos 

ensinamentos do Mestre Divino. 

55 Se, por outro lado, você espera até que seus pensamentos tenham clarificado e as palavras saiam 

fluentemente de seus lábios, você facilmente convencerá até mesmo aqueles que, sem ter sondado meus 

ensinamentos, repetem minhas palavras, das quais fizeram um hábito, uma rotina, uma prática inútil, 

porque nunca se deram ao trabalho de refletir sobre as belas e profundas palavras que seus lábios 

pronunciam sem que suas mentes as compreendam. 

56 Discípulos: Em espírito à oração espiritual, que é o objetivo de meus ensinamentos, todo seu ser se 

concentra nesse ato para falar ao Criador - com uma voz que brota de todo o seu ser, usando o espírito 

como mensageiro e como intérprete. 

57 Esta é a maneira pela qual você pode oferecer a seu Pai uma verdadeira homenagem de adoração, 

de amor, de apreciação, de humildade, de reverência. 

58 Não será a ciência, nem os ensinamentos destes tempos, que o conduzirão à paz e lhe mostrarão o 

caminho para a espiritualização. É imperativo que uma luz venha do céu para iluminar suas mentes e 

revelar o verdadeiro caminho. 
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59 A ciência, como o homem a concebeu, nunca será capaz de tornar o coração humano sensível de 

tal forma que possa sentir e ver o espiritual. 

60 Devo lhes dizer que os homens poderiam sentir Minha Presença por meio da ciência se fosse sua 

intenção Me buscar no fundo da questão. Mas embora Me vejam em cada maravilha que descobrem, eles 

Me negam como se fossem cegos. 

61 A natureza, que o homem explora avidamente, fala incessantemente de Mim, revelando Meu 

poder, Meu amor e Minha justiça. O homem se esforça apenas para conhecer e acumular poder, sem 

pensar que o amor deve ser a inspiração e a origem de todas as suas obras, como tem sido com as obras do 

Criador. 

62 Você reconhece como a natureza, seus elementos e seus poderes falam de Mim? Pois ela se 

esforçará para abrir os olhos dos homens para a verdade. De seu peito surgirão inúmeras lições contidas 

até hoje. Apelos por justiça ressoarão de dentro dela, haverá tremores nos espaços do mundo, e os mundos 

que circulam longe também lhe entregarão mensagens. 

63 Quando tudo isso acontecer, e o cientista com todo seu poder se sentir demasiado impotente e 

pequeno para parar as forças destrutivas que trazem julgamentos para todos os lados, ele recuará, 

horrorizado com seu trabalho, e finalmente exclamará: "Senhor, é Vós, é Vossa presença, é Vossa voz, é 

Vossa justiça que agora é revelada"! 

64 É um dia de julgamento, medo e arrependimento para muitos. 

65 A dor será tão grande que causará escuridão nas pessoas, como se um manto negro de tristeza e 

tristeza as cobrisse. Então, a oração se desprenderá da alma das pessoas. Esta oração será a súplica 

angustiada do "Filho Pródigo" que se prostra exausto e doente às portas da casa do Pai. 

66 Bendito seja aquele momento em que os homens finalmente abrem os olhos de seu espírito para a 

luz da verdade. Pois seu passado será perdoado e um novo sol brilhará em suas vidas, transformando-as, 

renovando-as, enobrecendo-as! 

67 Com que respeito o homem trilhará os caminhos da ciência quando tiver esvaziado a taça do 

sofrimento até o fundo! E quão nobres serão as intenções e ideais que o inspiram quando ele explora os 

segredos da natureza! 

68 Depois da escuridão, a luz aparecerá novamente, e nesse brilho as pessoas olharão para a vida 

através de um sentido mais espiritual e superior. O curativo do fanatismo religioso cairá e a humanidade 

sentirá minha presença. Este ensinamento, após ter sido rejeitado e perseguido, será tomado como uma 

verdadeira revelação divina e se espalhará pelo mundo, fortalecendo os homens no caminho da luz, fé, 

bondade e justiça. 

69 Por que você duvida de uma felicidade tão grande como a que lhe anuncio? Tudo o que você 

encontra deve acontecer para tornar sua existência indefinidamente pior ou dolorosa? Não, gente. Assim 

como eu prevejo para vocês os dias de tristeza, dor, amargura e miséria, também profetizo para vocês os 

dias em que a luz voltará às mentes, a paz aos corações, o poder do amor às almas. 

70 Você está tão acostumado a receber um mal atrás do outro e um infortúnio atrás do outro que não 

espera mais nada de bom, que não acredita mais em mudanças favoráveis porque perdeu a fé. Mas se você 

tem a viva esperança de que a humanidade retornará ao caminho do bem, da fraternidade, contribua com o 

cumprimento da missão, sem esperar que outros se ponham a caminho para ensinar-lhe como fazê-lo você 

mesmo. 

71 Eu sou seu médico, pessoas queridas, em verdade lhe digo, ninguém se importa com sua saúde 

como eu, e ninguém sente sua dor como eu a sinto. 

72 Você quer sentir meu bálsamo curativo fluindo através de seu corpo e alma neste momento? 

Depois entrem em oração, elevem-se até Mim, purifiquem seu coração e sua mente, e sentirão o bálsamo 

do melhor Médico. 

73 Eu lhes disse que depois desta vida, quando vocês tiverem passado pela longa jornada da alma, 

quando tiverem atravessado o deserto das provações e ascendido seu Calvário, vocês estarão na cidade 

luminosa, a verdadeira Cidade Eterna do Espírito que sempre esperaram por vocês. Lá você não sentirá 

mais dor, pois naquele lugar habitam apenas as almas que alcançaram a perfeição. Não esqueça que a dor, 

a doença, as dificuldades e os infortúnios são peculiares às almas imperfeitas que sofrem para expiar ou 

para aprender. 
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74 Por que vocês não se unem aqui como irmãos e irmãs, para que possam criar, se não uma cidade 

brilhante, ao menos um lar espiritual brilhante onde possam receber seu Pai? Eu iria de coração em 

coração encorajando-o, curando-o, acariciando-o. Então você não diria que é meu sangue que você bebe, 

mas minha essência divina. 

75 Eu amo vocês, humanidade, e por isso nunca deixarei de "cuidar" de seus filhos. Quando eu 

morava entre os homens, eu me retirava para o deserto para rezar, para pensar naqueles que eu amava 

tanto e pelos quais eu mesmo tomei a morte sacrificial para salvá-los. Hoje lhes digo que mesmo no 

invisível - onde ainda não se pode penetrar - descubro a solidão do deserto, de onde rezo, intercedo e 

penso em vocês - vocês que, tendo-os salvo, trarei para Meu Reino. 

76 Homens! Não tenha vergonha de chorar, pois chorar também é um presente. Orem, todos vocês, 

sejam como criancinhas diante de Mim, deixem as lágrimas fluir, deixem a dor desaparecer e a alegria 

entrar. 

77 Mulheres, mães, virgens, meninas, eu estou com vocês e dou meu carinho a cada coração. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 267  
1 Queridos filhos, vocês que unem suas almas para esperar a minha presença entre vocês - sejam 

abençoados. 

2 Vocês procuram o fruto na árvore da vida, e eu dou o fruto a cada um de vocês. 

3 O brilho do meu amor é o sopro de ar que move levemente estas árvores. 

4 A vida, discípulo, é o livro mais belo e substancial que o Criador legou a Seus filhos. Mas é 

necessário aprender a lê-lo para descobrir quantas belezas e maravilhas ele contém. Quem melhor que eu, 

o Divino Mestre, pode lhe mostrar página por página e lição por lição o conteúdo deste livro? 

5 Durante muito tempo permaneceu aberto de um lado porque sua indiferença me impediu de lhe 

oferecer uma nova lição. Você estava parado. Mas chegou o momento em que você voltou seus olhos para 

o livro que falava de vida, eternidade e luz, e viu o Mestre virar a já conhecida página para lhe mostrar um 

novo ensinamento. 

6 O conhecimento que este livro lhe dá prova que seu passado não foi árido para sua alma. Por 

enquanto, iluminados pela luz do conhecimento, você descobre a razão de muitos ensinamentos, você 

encontra o sentido da vida e a essência de Deus que existe em tudo o que é criado. 

7 Abençoadas são as almas que, em sua longa jornada, já atravessaram os vastos desertos das 

provações pelas quais passaram, a encruzilhada do caminho, e que deixaram para trás de si as florestas 

escuras com suas emboscadas e seus perigos. Aqueles que passaram pelas grandes provas serão aqueles 

que entendem minha palavra com a maior clareza e que dificilmente podem cair em um abismo. 

8 O livro que existe em cada um de vocês também é ótimo. Você entende de qual livro eu falo com 

você? Aquela que se refere ao seu passado, a tudo o que sua alma experimentou e cuja história cresce dia a 

dia. Uma vez "no meu seio", você se alegrará em passá-lo mais uma vez por seus olhos espirituais e em 

ver o quanto você lutou para escalar a montanha de sua perfeição. 

9 Agora você está vivendo uma época de dor, e é imperativo que você compreenda seu significado, 

pois desta forma você entenderá que o efeito da dor sobre os pecadores é purificador. Mais tarde, todos 

vocês aprenderão que eu destinei uma roupa para cada um de Meus filhos, mas que para possuí-la, é 

necessário que você limpe "o recipiente" por dentro e por fora até que esteja puro. Você sabe o que é esta 

peça de vestuário? Eu lhe direi: esta peça de vestuário é a verdade. 

10 Quem pode dizer que ele não é capaz de ser meu discípulo, ou que ele não é forte o suficiente para 

levar minha mensagem às pessoas, objectando que ele não tem experiência, que experimentou muito 

pouco, ou que ele não entendeu seus semelhantes? 

11 Não, meus filhos, vocês não viveram muito pouco, nem o que vocês experimentaram muito pouco. 

A dúvida e a falta de confiança vêm da carapaça do corpo, do coração que se desespera porque não 

conhece a força e a luz que sua alma espiritual acumulou no caminho da evolução. 

12 O que você sabe de seu passado e até que ponto suas origens estão distantes? O que você sabe 

sobre de onde você vem, os caminhos que já tomou e para onde está indo? 

13 Que ninguém se julgue imaturo ou ignorante depois de ter chegado a esta Terceira Vez, e muito 

menos a vocês que eu chamei de "primogênitos". 

14 Por que você teme o futuro? Você quer deixar sem uso toda a experiência que sua alma acumulou 

no passado? Você quer abandonar a semente sem colher a colheita? Não, discípulos. Lembre-se que 

ninguém pode mudar seu destino, mas ele pode atrasar a hora de sua vitória e aumentar os sofrimentos que 

existem ao longo de cada caminho. 

15 Enquanto vocês não estiverem convencidos desta verdade, não os enviarei para as províncias e 

nações com a Boa Nova, pois assim não teriam poder de persuasão em suas palavras, e o mundo não 

poderia reconhecê-los como mensageiros de Cristo. 

16 Estou atualmente vos aproximando da adoração simples, espiritual e simples de Deus, para que, 

em vez de ocupardes-vos com atos de adoração exterior e, assim, perderdes tempo, possais limitar-vos a 

fazer justiça ao essencial, que é o amor ao próximo ativo, como já vos disse muitas vezes. 

17 Você já viveu a infância e a juventude espiritual, e hoje está diante dos limiares de uma nova era 

na qual alcançará a maturidade que é plenitude. 
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18 Poucos são aqueles que me ouvem, poucos, portanto, são aqueles que o experimentam. Eis esta 

humanidade que vive no tempo da luz e tropeça e cai como se estivesse caminhando na escuridão. 

Examinai seu copo, contemplai suas feridas, sentei sua desolação, fazei-vos conhecer ao espírito deles de 

longe, e se tiverdes piedade e amor por vossos semelhantes, chorai de tristeza e sentireis cheio de 

compaixão. Então um impulso nobre e generoso brotará de seu coração que o levará a ser incansável 

semeador de amor, bálsamo e luz. Mas se vocês continuarem a se esconder temerosamente do olhar do 

mundo, vocês acham que seu coração se tornará sensível e purificado no sentimento de compaixão por seu 

próximo? 

19 Vocês querem ganhar almas para si mesmos? Então venha com o bálsamo de minha palavra e a 

unção de sua misericórdia. 

20 Não tente provar a ninguém que suas crenças ou ritos são imperfeitos, pois o resultado será 

negativo. Vá até a pessoa aflita, procure a causa de sua dor e conforte-a. Então vocês experimentarão uma 

confissão sincera vinda de seus lábios, dizendo-lhes que são portadores da verdade. 

21 Em verdade vos digo que também eu estou mais próximo de meus filhos nos momentos de dor, no 

momento de amargura, do que mesmo nos ritos e cerimônias que eles celebram em minha honra. Pois da 

dor profunda brota a invocação cheia de veracidade, enquanto na cerimônia vem a tradição, o poder do 

hábito, a rotina e até mesmo a vaidade. 

22 Chegou o momento em que todos vocês ouvirão de novo minha palavra, que lhes fala com total 

clareza. Pois minha tarefa é salvá-lo, mas não expor seus erros. 

23 É necessário que tudo volte à sua verdade original e, portanto, a batalha das visões de mundo se 

desencadeará entre os homens. Em meio ao materialismo que prevalece neste mundo, aparecerão pessoas 

com grandes inspirações, e estas luzes serão os sinais precursores do advento do espiritualismo na Terra. 

24 Videntes, profetas, iluminados e inspirados - todos eles proclamarão minha presença no espírito à 

humanidade. Eles terão a tarefa de lançar as fundações para a ereção do templo do Senhor - o templo 

formado de corações, não de pedras, dentro do qual a chama da fé arde. 

25 Este templo será glorioso, e dele você verá o santuário que minha onipotência criou desde o início, 

para que todos os meus filhos nele habitassem. 

26 Hoje, quando você vê tanta dureza nos corações, quando você vê o enraizamento das tradições e do 

fanatismo no coração dos homens, talvez sua renovação, sua transformação, lhe pareça impossível, e que a 

doutrina da espiritualização venha a frutificar. No entanto, eu lhes digo que como todos estão destinados a 

vir até Mim para habitar na luz e conhecer a verdade, Minha vontade continuará a ser cumprida, pois, caso 

contrário, em vez de serem salvos, vocês teriam que perecer. Pense sobre isso e você entenderá que o mal 

em você, que são suas imperfeições, embora sejam permanentes, passarão. 

27 Grande é a prova que pesa sobre a humanidade. Sua intuição lhe diz que o mundo está sob meu 

julgamento divino, que a arrogância do homem foi afligida pelo Pai, e que o poder deste julgamento 

aumenta diariamente. Mas veja como o homem não desiste de sua arrogância, não confessa suas 

transgressões, não se arrepende de suas transgressões cometidas, em uma palavra, não se curva à justiça 

divina. Eles mesmos prolongam o tempo de sofrimento e arrastam muitas pessoas inocentes com eles para 

a ruína. Quanto tempo durará este tempo de sofrimento? Até que as pessoas abram seus olhos para a 

verdade e se curvem diante do único poder existente, que sou Eu. 

28 Vocês não se sentem felizes em saber a razão do que está acontecendo ao seu redor e em ter 

encontrado os meios para contribuir para a salvação e a paz de seus semelhantes? 

29 Se você experimenta esta felicidade, é porque entendeu minha palavra e sabe como realizar sua 

difícil missão com amor. 

30 De 1866 a 1950, minha Palavra, esta luz do Espírito, ressoou entre vocês na mesma forma que 

vocês a experimentam. Durante este tempo muitos porta-vozes desdobraram seus dons, homens e 

mulheres se prepararam para formar a tropa central de meus servos, meus "trabalhadores". 

31 Através das mentes dos meus escolhidos, meu espírito se fez conhecido. Mas você poderia 

acreditar que essas criaturas através das quais o Mestre falou estão plenamente conscientes do que veio de 

seus lábios? Eu lhes digo, embora eles sintam que é algo infinito que desceu sobre suas mentes, não é 

possível para eles avaliar e compreender a grandeza, a magnitude do que seus lábios falaram sem seu 

conhecimento. 
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32 Após 1950, ou seja, após minha partida, este povo tornará meu trabalho conhecido pela 

humanidade, mas não de acordo com a vontade humana, mas de acordo com minha vontade. Os porta-

vozes através dos quais eu falei não conseguiram entender o que saía de suas bocas no momento em que 

expressaram minha irradiação. Amanhã eles ficarão maravilhados quando descobrirem o cumprimento de 

Minhas profecias, de tudo o que anunciei através delas. Então, aqueles que sempre foram fervorosos 

abraçarão sua missão com ainda mais amor, e aqueles que às vezes não tinham fé se ajoelharão 

arrependidos porque duvidaram por momentos. A fé deles será acesa e eles serão fiéis a Mim até o final. 

33 Alguém no meio da multidão que Me ouve me pergunta: "Mestre, é possível que alguém que é Teu 

portador de voz e em cujo órgão de entendimento repousa Teu raio, duvide que seja Tu que te fazes 

conhecido através de sua mediação? 

A isto lhe respondo: Sim, há aqueles que viveram na dúvida, embora sejam portadores da minha voz e 

tenham duvidado mesmo no momento da manifestação. No entanto, quão grande tem sido a palavra, a luz, 

a verdade e o consolo que aqueles lábios desajeitados têm dado, que se transformaram no momento em 

que a inspiração se derramou neles. 

34 Por que você acha que a instrução tem sido ótima quando eu mesmo me derramei neles? Porque 

eles têm sido os mais atormentados, os que mais se esforçaram em muitas ocasiões para se levantar e 

encontrar a melhor maneira de me agradar - porque são eles que se aproximam de mim com mais pureza e 

sempre procuram se fazer dignos do cargo que ocupam. 

35 Quantas vezes suas dúvidas decorrem de sua humildade, porque são eles que, desde o momento em 

que os consagrei para este serviço, se sentiram confusos e se perguntaram: É possível que eu, uma criatura 

pequena, um pecador indigno, um ser insignificante, deva ser escolhido por Deus para uma tarefa tão 

grande? 

36 Além desta dúvida, você reconhece o amor e a reverência daqueles de Meus filhinhos? Você 

entende agora por que algumas dúvidas, e por que eu me dou a conhecer através de sua transmissão? 

37 Quantas vezes o portador da voz, que acredita na minha presença, já se contenta com isso e não 

coloca em sua preparação o sentimento necessário para ser inspirado, do qual resulta sua expressão fria ou 

monótona, assim como aquele que se deixou dominar pela vaidade sempre foi o mais pobre em essência e 

o menor em luz. 

38 Vocês tiveram Minha manifestação mais perfeita, mais completa através daqueles porta-vozes que, 

numa entrega total a seu Mestre, num êxtase de fé, amor e humildade para com Ele, descartaram o mundo 

e a concha corporal com o ideal de ser útil, com um pensamento voltado para seus irmãos e irmãs que 

precisam de luz. Quão poucos foram capazes de se preparar e Me receber desta maneira! 

39 Você não descobriu uma transformação no porta-voz inspirado? Você não teve a sensação 

espiritual da luz divina brilhando através desses lábios nos momentos mais altos do discurso de ensino? 

Estas são as horas em que as páginas mais gloriosas do Terceiro Testamento foram escritas. 

40 Sejam abençoados - vocês que unem suas almas em tempos de provação. Do primeiro ao último, 

todos vocês foram aflitos para que não dormissem nem caíssem em tentação. 

41 Já se aproxima a hora em que lhe darei minha última instrução, e você deve estar preparado para 

esse dia, pois então lhe exigirei sua primeira colheita, e ao mesmo tempo lhe darei a semente e a instrução 

para que você continue a cultivar Meus campos. 

42 Enquanto alguns entendem o significado das provas e abençoam minha vontade, outros não sabem 

o motivo e se revoltam contra eles. 

43 Lembrem-se de que anunciei a vocês há muito tempo, nestes dias, quando os redemoinhos são 

desencadeados e o caos reina no seio de seu povo. 

44 Eram muito poucos aqueles a quem minha palavra permanecia presente e que "vigiavam", o que os 

tornava como as virgens sábias da minha parábola. A maioria deles esqueceu minhas profecias e se deixou 

surpreender, permitindo assim que a consternação se apoderasse delas. 

45 Este é o vento tempestuoso que eu anunciei, assim como o Batista, em quem Elias encarnou, e que 

viria para derrubar todas as árvores ruins e arrancar das árvores boas as folhas escanzeladas ou os frutos 

não cultivados. 

46 "Será que esta confusão vai passar?" você me pergunta com medo, e eu digo: Sim. Mas antes disso 

você terá muito que lutar e chorar. 
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47 Àqueles que desejam verdadeiramente a vitória da luz e da união, eu lhes digo que permaneçam 

em oração, no estudo de Minha Palavra e na prática do que lhes ensinei, que não seja feita a vossa 

vontade, mas a Minha. Então você realmente triunfará. 

48 Darei a vitória àqueles que lutam pela espiritualização, que retiram de seus corações até mesmo o 

último traço de materialismo e idolatria - àqueles que obedecem à minha Vontade e interpretam 

corretamente minha Doutrina. Encorajarei uns e outros, e assim, refletindo e preparando-se, eles 

aguardarão o momento oportuno para falar e dizer: "Esta é a obra do Pai, este é o espiritualismo". 

49 Manifestar-me-ei entre eles precisamente nos momentos de estudo e meditação e lhes concederei 

novas revelações como um incentivo para perseverar no caminho da espiritualização. 

50 Durante o tempo de Minha manifestação, vocês realizaram várias tarefas, algumas delas dentro 

destes lugares de reunião e outras onde lhes foi solicitado: A cada uma dessas tarefas dei um nome 

diferente, e assim houve líderes, portadores de voz, portadores de presentes e outras nomeações. 

51 Quero que quando minha manifestação e a do mundo espiritual terminarem no final de 1950, 

aquelas designações que vocês tiveram até então desapareçam entre vocês, e que se aproximem uns dos 

outros, para que ninguém se julgue superior e ninguém se sinta inferior. 

52 Nesse tempo, você não precisará mais necessariamente desses nomes. Você não será menos 

respeitado ou amado porque não mais ocupará oficialmente esses cargos. O essencial é que você 

permaneça na verdade e que suas obras de amor mereçam a gratidão de seus semelhantes. 

53 A todas as pessoas digo que o título mais alto e mais belo que o homem possui é o de ser um "filho 

de Deus", mesmo que seja necessário ganhá-lo. 

Este é o propósito da Lei e dos ensinamentos: inspirar-vos com o conhecimento da Minha verdade, 

para que vos torneis filhos dignos daquele Pai Divino que é a mais alta perfeição. 

54 Com esta palavra, eu os encorajo a prosseguir com perseverança no caminho que lhes tracei. 

55 Assim, eu o conforto nesta hora de julgamento, para que você não desespere nem deixe que sua fé 

se extinga. 

56 Deixem comigo, através de sua oração, a multidão de sofrimentos, preocupações, desejos e 

pedidos que seu coração mantém. 

57 Eu sei de tudo isso, tudo vem até Mim. Mas eu lhe darei de acordo com minha vontade, e quando 

for o momento apropriado. 

58 Se eu enviar o orvalho sobre as flores, como não enviar meu resplendor à sua alma? 

59 Aqui estou com vocês em essência e lhes revelo a nova mensagem. 

60 Ensino-lhes neste tempo a espiritualização que irá substituir o falso amor que os homens me 

asseguraram. 

61 Eu vos dou a oportunidade de verdadeiramente Me amar, servindo-vos e amando-vos, para que 

Meu exemplo vos ensine a amar uns aos outros e vos mostre que não é necessário dar uma moeda para 

exercer misericórdia, porque vos faz compreender que aquele que se considera mais pobre tem uma 

inesgotável riqueza de bens para oferecer a seus semelhantes. 

62 Esse campo, tão grande, no qual você pode semear a semente do amor, recebeu o nome de "campo 

espiritual", no qual convido a todos vocês a trabalhar, para que vocês possam ver seus dons aparecer à 

medida que os desdobram na prática do bem. 

63 Eu o presenteei com inspiração, com bálsamo curativo, com intuição, com força de alma e paz. 

Mas também tenho distribuído entre meus ouvintes diferentes tarefas. Alguns receberam a tarefa de 

receber minha luz em suas mentes e transmiti-la através da Palavra. Outros receberam o dom de receber o 

mundo espiritual através da mente. Outros ainda foram dados para ver algo do além e do futuro através do 

dom da concessionária, ou seja, através da visão espiritual. 

64 Alguns também receberam o dom do discernimento e outros o dom da palavra. 

65 Desde que Minha proclamação começou através do intelecto humano, eu queria que você 

colocasse seus dons em uso e começasse sua missão espiritual, para que quando chegasse o dia de Minha 

partida, você já tivesse percorrido parte do caminho e não se sentisse muito fraco para iniciar o 

cumprimento de uma missão tão difícil. 
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66 Alguns foram capazes de interpretar corretamente o desejo divino e se esforçaram para realizá-lo. 

Mas também há aqueles - e eles são a maioria - que entenderam mal o significado deste trabalho. 

67 Estes são os erros com os quais reprovo este povo, porque não quero que as pessoas zombem 

daqueles que foram ensinados por tanto tempo. 

68 Por que me materializar enumerando um por um cada uma de suas falhas que foram e estão sendo 

cometidas em seus atos de adoração? Sua consciência e os conselhos do mundo espiritual são suficientes 

para que não lhe falte correção e instrução. 

69 Eu lhes digo que aqueles que mais amam meu Trabalho sem egoísmo serão os que mais 

rapidamente abandonarão suas práticas cultas inspiradoras de sentido, e que mais facilmente corrigirão 

seus erros, porque sempre ansiaram pela melhoria espiritual, e não é sacrifício para eles abolir suas 

práticas habituais, porque sabem que ao fazê-lo estão dando um passo à frente. Por outro lado, aquele que 

procurou criar uma personalidade dentro de meu Trabalho, um sustento ou elogio para sua vaidade por 

meio de formas de culto, práticas de culto e ritos, terá que lutar muito consigo mesmo para poder desistir 

do que para ele é o Trabalho espiritual sem ser ele. Pois em meu trabalho você só pode admitir aquilo que 

é puro, aquilo que é alto, aquilo que é perfeito. Tudo isso, porém, que contém desonestidade, 

materialização e falsidade, é obra do homem. 

70 Quando você vai entender o significado e o objetivo deste trabalho? Quando você vai entender que 

por ser minha e ter sido confiada a você, você deve respeitá-la como ela é, sem acrescentar nada de seu 

próprio? 

71 Ó povo amado! Eu o tirei da sujeira para a luz. Mas há muitos que estão determinados a continuar 

vivendo na escuridão. Estes terão que ser surpreendidos pelas provas que já estão se aproximando à 

distância. 

72 Como Pai e como Mestre, eu cumpri minha tarefa entre vocês. Cabe ao povo rezar, meditar e agir 

de acordo com a vontade divina. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 268  
1 Amados discípulos: Se Minha Palavra não for mais ouvida no dia designado por Mim, cuidado 

para não adormecer demais no cumprimento de sua missão, pois suas habilidades despertam tarde demais. 

Esteja ciente de que a partir do dia em que você não mais Me ouvir, um novo desdobramento começa para 

você, devido ao qual você alcançará o diálogo de espírito a espírito. 

2 Sua sensibilidade terá que ser maior a cada dia para que você possa sentir minha presença em sua 

inspiração e logo preencher o vazio que a ausência da minha Palavra deixará em você. 

3 Se alguns devem cair nesta fraqueza da qual lhes falo, lembrem-se desta instrução para que se 

dediquem imediatamente à oração. Rezando, você se lembrará de minhas palavras, que serão preservadas 

em sua alma. Então, com alegria, você verá reaparecer seus dons que você pensava ter perdido para 

sempre. 

4 Estejam à vontade, pois se realmente rezarem, vocês se livrarão de toda tentação. 

5 Pessoas: Quando vocês tiverem triunfado nas provas que lhes negam a liberdade da alma, não 

criem para vocês mesmos uma nova prova por sua desobediência que pode deter a elevação de sua alma. 

6 Considerem que a hora de seu testemunho está se aproximando, e que, portanto, vocês devem se 

preparar cuidadosamente para serem minhas verdadeiras testemunhas. 

7 A humanidade não sabe que eu estive entre vocês, que me fiz conhecido espiritualmente no seio de 

uma humilde assembléia de homens e mulheres. Quando eles conhecerem Minha mensagem, será porque 

Minha Palavra já não será mais ouvida através dos lábios dos portadores de Minha voz. 

8 Não é minha vontade que todos os povos Me ouçam nesta forma, pois nem todos estariam prontos 

para Me receber desta forma. Será mais fácil para eles receberem a mensagem através daqueles que 

testemunharam Minha nova revelação e acreditarem em seu testemunho do que se tivessem visto o 

portador da voz em êxtase quando ele entregou Minha Palavra. 

9 Esta é precisamente a missão que espera este povo: falar com veracidade e espiritualidade dos 

ensinamentos, lições e instruções que receberam espiritualmente do Mestre. 

10 Há pessoas cujas mentes esqueceram minhas lições porque se dedicaram apenas a treinar a mente. 

Eles são os povos que adoram a ciência. Outros cujos ensinamentos materialistas fizeram do espírito um 

escravo do mundo são aqueles que sonham com o poder da terra. Há também povos que, embora 

religiosos, não têm a semente cristã que é a base para a espiritualização que lhes estou ensinando neste 

tempo. 

11 Todos estes povos são como grandes campos que o Senhor confia a seus trabalhadores. Mas antes 

que minha nova mensagem chegue ao mundo, cada povo e cada nação terá uma preparação. Alguns serão 

afligidos pela guerra, outros pelo choque de visões do mundo. Mas se eles anseiam por luz, por verdade e 

paz, esta será a hora certa para que meus semeadores venham a espalhar com amor e misericórdia a 

semente Divina que lhes foi confiada. 

12 Há também povos que primeiro devem ter conhecimento do que minha vinda foi na Segunda Era e 

do que minha Palavra e obras revelaram, para que possam receber minha nova mensagem como uma 

revelação da Terceira Era. 

13 Os tempos de luta, confusão e purificação passarão pela humanidade antes que a luz venha a 

espiritualização e a verdadeira liberdade de culto e fé. 

14 Israel: Você está comemorando a entrada triunfante do Mestre na cidade de Jerusalém. Através dos 

tempos, vocês preservaram em seus corações meus exemplos, e isto os ajudou a descobrir hoje, enquanto 

vivem na época da luz, o conteúdo infinito desses ensinamentos. 

15 A terra não conserva nenhum vestígio do meu modo de vida porque apaguei cada marca dela. Eu 

queria que meu traço ficasse impresso no espírito de meus filhos, que esse caminho de amor, luz e 

sacrifício brilhasse no mais puro de todo ser humano. 

16 O Sangue selou Meu Trabalho neste mundo para que a memória dele fosse indelével, e agora 

vocês vêem: passaram cerca de 2000 anos desde que eu estava entre vocês, e vocês se lembram de Minha 

Paixão como se fosse ontem. Eu os abençôo, pois com vocês se realiza aquela palavra que diz que 

"nenhuma semente se perde, porque mais cedo ou mais tarde ela deve germinar". 
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17 Alegres, as multidões me receberam quando entrei na cidade de Jerusalém. Dos vilarejos e vielas 

eles vieram em massa - homens, mulheres e crianças para testemunhar a entrada do Mestre na cidade. 

Eram aqueles que tinham recebido o milagre e a prova do poder do Filho de Deus. - O cego que agora via, 

o mudo que agora podia cantar hosannas, o coxo que tinha deixado suas camas e veio apressado para ver o 

Mestre na Páscoa. 

18 Eu sabia que este triunfo era passageiro, eu já havia previsto aos meus discípulos o que aconteceria 

depois. Isto foi pouco mais do que o início de Minha luta, e hoje, de longe desses acontecimentos, eu lhes 

digo que a luz de Minha verdade continua a lutar contra as trevas da ignorância, do pecado e do engano, e 

é por isso que devo acrescentar que Meu triunfo final ainda não chegou. 

19 Como você pode acreditar que essa entrada em Jerusalém significou a vitória da Minha Causa, 

quando havia apenas alguns que foram convertidos e muitos que não reconheceram quem eu era? 

20 E mesmo que todas essas pessoas tivessem se convertido às minhas palavras, não teriam ainda 

muitas gerações a seguir? 

21 Aquele momento de júbilo, aquela breve e triunfante entrada foi apenas o símbolo da vitória da 

luz, da bondade, da verdade, do amor e da justiça - do dia que deve vir e para o qual todos vocês são 

convidados. Saiba que se um único de meus filhos estivesse então fora da Nova Jerusalém, não haveria 

celebração, pois Deus não poderia então falar de triunfo, Ele não poderia celebrar a vitória se Seu poder 

não tivesse sido capaz de salvar até mesmo o último de Seus filhos. 

22 Agora, neste tempo, vocês que sentiram Minha Presença e ouviram Minha Palavra, preparem e 

adornem sua alma para que eu possa entrar em seu coração como se fosse a cidade que Me recebe. Eu os 

abençôo por sua preparação e lhes digo que se esforcem pela espiritualização, mas que não tomem sua 

comemoração como se já fosse verdadeiramente a celebração da vitória da verdade. 

23 Este é apenas o começo de um novo tempo de luta, uma vitória final para a salvação, libertação e 

elevação de sua alma. 

24 Unam todos vocês para cantar um hino que será uma expressão de alegria, de esperança de vitória 

e de harmonia entre vocês. 

25 Povo, vocês foram os escolhidos neste tempo, para que através de vocês minha Palavra possa 

descer como um orvalho de graça sobre a humanidade. Levante-se e lute pelo seu progresso, para que 

quando sua missão e sua luta terminarem, você possa entrar em minha presença e juntar-se ao Mestre 

naquele canto de triunfo, cujos ecos reverberarão para sempre. 

26 Somente o homem Me encarna na Terra porque foi criado à imagem e semelhança do Meu 

Espírito. Mas para que você possa dizer que é Meu representante, você deve viver em constante 

preparação, seguindo Minha Lei. Se vocês querem ser meus discípulos, levantem sua cruz e sigam-Me. 

Desta forma, sua alma será aperfeiçoada. Quem poderia fazer com que você se tornasse fraco em sua 

determinação se você acreditasse em Mim? 

27 Eu testei sua humildade, seu amor e sua gentileza para que você conheça seu interior. Eu os 

conheço, mas é necessário que vocês aprendam do que são capazes, e somente as provas lhes darão a 

oportunidade de se conhecerem a vocês mesmos. 

28 Você me pergunta frequentemente: Para que serve esta vida, e por que devemos sofrer tanto? E eu 

lhes digo em resposta: A alma deve elevar-se por seus próprios méritos desde o mais baixo nível de vida 

até o cume da perfeição. 

Todos os seres estão sujeitos à lei da evolução. Eu também lhes digo que sua alma está fazendo uma 

reparação neste momento em que meu julgamento no Universo descobriu todas as transgressões que foram 

cometidas - não apenas em seu mundo, mas em todos os mundos da vida onde meus filhos moram. 

Mas não chore, mas agradeça a mim. Pois depois deste tempo, quando a alma for purificada, você 

estará mais perto de Mim e haverá melhores condições para cumprir a lei, pois você terá voltado ao 

caminho. Estou com você como portador da cruz, para que você não desespere no julgamento. 

29 Atualmente você está lembrando minha Paixão, você sente que a morte sacrificial se renova. A 

cada momento que você pensa sobre isso e toma resoluções para superar a fraqueza da carne e superar as 

dificuldades deste mundo, e eu lhe digo: Observe, pois você ainda está fraco. Na Segunda Era, grandes 

multidões Me seguiram, afirmando amar-Me e ser fiel a Mim. Mas quando o mundo condenou Meus atos, 
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passou seu julgamento e perseguiu aqueles que Me seguiram, aquelas mesmas almas que Eu tinha 

transbordado com Meu amor Me negaram e se afastaram de Mim. 

30 Hoje você me diz que me ama e que acredita em Minha Palavra. No entanto, sei que muitos de 

vocês, se submetidos a grandes provações, me abandonariam. Seu destino, porém, é lutar até alcançar a 

elevação da alma, que é a maior felicidade. 

31 Aqui estou eu entre vocês, batendo em seu coração. Você acha que Minha paz está completa 

quando o vejo enredado em inimizades constantes? É por isso que vim como o Grande Guerreiro para 

lutar contra as trevas e o mal, e comigo também vieram os Espíritos do Bem, o Mundo Espiritual, para 

completar minha obra. Quanto tempo durará esta batalha? Até que todos os Meus filhos sejam salvos. Mas 

eu não trouxe dor comigo, eu só quero transformá-lo através do amor. 

32 Quando aqueles que estudaram Minha Palavra de tempos passados testemunham Minha 

manifestação neste momento em que voltei à humanidade, eles Me agradecem porque lhes concedi ser 

testemunhas destes ensinamentos. Mas a tudo o que digo: assim como Me viram aparecer cheio de glória, 

vocês Me verão partir novamente no final de 1950. Você deve subir diariamente a este nível para se unir 

ao seu Mestre. 

33 Mais tarde você terá que enfrentar o mundo, e então verá clérigos e pastores de seitas e igrejas se 

levantarem para lutar contra você. Entre eles haverá alguns que só buscarão a verdade, e quando 

conhecerem Minha Palavra, sua fé se acenderá e acreditarão em Mim. 

34 Quando Me conhecerem, vocês julgarão como é amoroso o Pai, como é sábio como Mestre e como 

é generoso e justo como Juiz. 

35 Amados, o mundo exige de vocês obras de perfeição, pois vocês são discípulos do Divino Mestre. 

Seguir minhas ordens para que este Mestre não seja mal julgado. 

36 Quando o momento de minha manifestação se aproxima 

seu coração se acelera. Para alguns é por alegria, para outros por medo. Mas todos vocês sentem minha 

presença divina. 

37 Venho apenas para trazê-lo em segurança, para dar-lhe uma nova vida, para oferecer-lhe uma 

equipe para se apoiar em todas as suas andanças. 

38 Ele fala a você que, lutando com a morte na cruz, maltratado e torturado pelos verdugos, levantou 

os olhos ao infinito e disse: "Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem". 

39 Nesse perdão divino, incluí todos os homens de todos os tempos, pois pude ver o passado, o 

presente e o futuro da humanidade. Posso dizer-lhes, em verdade e em espírito, que também os vi naquela 

hora abençoada, que ouviram Minha nova Palavra neste tempo. 

40 Hoje eu vim para retirá-lo de sua estagnação espiritual. Há muito tempo esta humanidade dorme 

profundamente em um campo de fanatismo religioso, de idolatrias, de falsas formas de culto e de 

materialismo, com o qual quis substituir a prática do amor recíproco, da misericórdia, do perdão e de tudo 

o que resulta desta única lei. 

41 No significado desta palavra está contido tudo o que o mundo precisa para se renovar, para 

retornar ao verdadeiro caminho e para se erguer por amor a Mim. O que será deste povo se não ouvir 

atentamente e não entender corretamente a lição que lhes trouxe na Terceira Era? Grandes provações a 

esperam se ela não crescer forte em Minha Palavra e se não se refugiar na arca divina de Minha 

misericórdia. 

42 Você acha que me agrada ver você sofrer infortúnios e beber gal e vinagre na terra? Não, gente. 

Não quero que a vida vos trate como criminosos ou exilados, mas como filhos de Deus dignos em todos os 

sentidos. 

43 Vejo que vocês se acostumaram à glória de minha Palavra e ao perdão que dela brota, sem querer 

se conscientizar de que a hora das provas se aproximava e que não queriam se preparar para enfrentá-la. 

44 Vocês afirmam ser humildes, mas ao Pai, vocês se mostram ingratos e orgulhosos. É este o 

exemplo que você quer dar no mundo como testemunhas da minha verdade? Leve tudo isso a sério e 

examine seu comportamento para que não julgue minha palavra duramente. 

45 O tempo é favorável ao mérito, ó povo amado. Em minhas obras você pode encontrar os exemplos 

necessários para corrigir seus modos de agir e embelezá-los pela luz que seu Mestre exala em cada um de 

seus ensinamentos. 
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46 Diga-me: eu já o rejeitei quando você transgrediu? Será que eu o deixei para trás, abandonei-o, 

quando algum tropeço o impediu? Eu me mostrei feroz quando, derrotado pela dor, você caiu? No entanto, 

vejo que aqueles a quem chamo de Meus discípulos com tanto amor abandonam seus semelhantes na 

adversidade, rejeitam aquele que se desvia do caminho certo em vez de atraí-lo para si mesmos com amor 

e ajudá-lo a consertar seus caminhos, e às vezes se tornam juízes quando interferem em coisas que não são 

deles para julgar. Isto corresponde ao meu ensino? Não, digam-me sua consciência, pois quero que vocês 

se julguem com exatidão, para que possam moer as muitas asperezas que afligem seus sentimentos e 

possam começar a se tornar Meus discípulos. 

47 Você quer ensinar Minha Doutrina mesmo que seu coração esteja cheio de paixões, enfermidades e 

misérias humanas? Lembre-se de que eu já lhe disse muitas vezes que um cego não pode conduzir outro 

cego sem o risco de tropeçar ou cair em um abismo. 

48 Esta é a voz que procede do Sexto Selo - o Livro de Deus, cujo penúltimo capítulo se abriu para 

derramar em sabedoria sobre cada alma e mente. 

49 Esta luz é o novo amanhecer sob o qual os filhos de Deus terão coerência espiritual na Terceira 

Era, depois que a grande prova que purifica e renova o mundo tiver terminado. Portanto, eu tive que ser 

detalhado quando dei minha mensagem a este povo. Pois eu quero que eles sejam fortes na luta. É por isso 

que eu os chamei para prestar contas e os julguei. Não quero que seja o mundo que corrige suas 

imperfeições. Pois não vou enviá-lo para aprender, mas para ensinar. 

50 Gente, vocês se assustaram por alguns momentos antes de minha luz virar palavras nos lábios do 

porta-voz? Você tinha motivos para estar, eu abençôo seu presságio. 

51 Minha paz esteja convosco, povo de Israel - o povo que leva em seu espírito a Lei que Jeová vos 

deu através de Moisés; em cujo espírito está escrita a Palavra de Jesus, e que agora recebem a revelação do 

Espírito Santo. Em verdade vos digo que sois os filhos da luz e não podereis, por nenhuma razão, desviar-

vos do caminho. 

52 Este espírito que vocês sentem derramar sobre suas mentes como luz é o Pai - Aquele que vos 

revelou a Lei que vos diz: "Eu sou Jeová, que fiz o céu e a terra e todas as coisas criadas". Este Espírito 

que enche vossas mentes de inspiração e coloca palavras de sabedoria em vossos lábios é o do Mestre que 

fez obras poderosas na terra e vos legou o ensinamento do amor. 

53 Hoje eu venho ao povo para me revelar através de seu espírito. Venho na luz que ilumina a mente, 

no brilho que só o coração é capaz de sentir, na essência que é pão para a alma. 

54 É a hora do despertar, da plenitude espiritual, quando todos serão soldados, todos serão 

"trabalhadores", todos serão discípulos. 

55 Em tempos passados, você se contentou em gostar de comer o pão de Minha Palavra. Vocês Me 

procuraram para tornar seu coração mais amoroso e recuperar sua paz, sem pensar que cada alma traz uma 

mensagem para torná-la conhecida e uma riqueza de bens para distribuir entre seus semelhantes 

necessitados. 

56 Minha palavra neste momento quer tirar você do isolamento de uma vida egoísta, retraída e estéril, 

para abrir caminhos de luz para você e oferecer-lhe campos para semear. Sei que embora você possa 

parecer pouco instruído, ignorante e pobre, espiritualmente você possui uma riqueza de experiência que o 

longo caminho de sua evolução lhe deu. 

57 Uma auréola de luz terá que cercar meu povo quando eles se lançarem como apóstolos para 

difundir o conhecimento que lhes revelei. Nessa época, você já terá conhecido o poder de Minha Palavra e 

terá pleno conhecimento de seus dons que há muito estavam escondidos dentro de seu ser, aguardando o 

tempo apropriado para Me revelar. 

58 Quantos ensinamentos, quantas formas de adoração a Deus e quantas idéias novas sobre a vida 

espiritual e humana você vai encontrar. Se você souber penetrá-los e julgá-los, cada um lhe mostrará uma 

parte boa e correta e outra, errada, longe da verdade, que é a justiça, o amor e a perfeição. 

59 Onde quer que você descubra erro, ignorância ou maldade, espalhe a essência do meu ensino, que, 

por ser meu, não deve conter nenhuma mistura com impureza ou erro. 

60 Minha instrução é absoluta, é abrangente e perfeita. 
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61 Aquele que tem total convicção de minha verdade jamais acrescentará ao meu trabalho liturgias 

estrangeiras que vê em outros, pois reconhece que meu ensino contém tudo o que poderia encontrar de 

bom e de verdade em outros ensinamentos. 

62 Todos os meus ensinamentos, por mais simples que sejam, são páginas de conhecimento para seu 

espírito, que em breve reunirá minha palavra para trazê-la à humanidade como uma semente de vida. 

63 Você ainda não sabe como fazer a chamada para seus semelhantes a fim de ser ouvido por todos. 

Eu lhes digo para não ficarem impacientes. Pois quando eu vir que você é forte, prepararei o caminho para 

você e lhe darei os meios. 

64 Abençoados sejam vocês que, ao rezar, buscam Maria como Advogada e Mediadora. Pois 

espiritualmente Ela é sua Mãe - aquela que deixei aos pés da cruz para que Ela pudesse interceder por 

todas as pessoas, e para que você pudesse amá-la e encontrar conforto em seu seio. 

65 Maria veio do Ventre Divino para se tornar humana no mundo e para cumprir uma missão como 

mulher e como mãe. 

66 Somente de uma flor pura como ela poderia surgir o fruto que daria redenção à humanidade - o 

fruto prometido pelo Pai aos patriarcas dos primeiros tempos, a quem eles deram o nome de "Messias". 

67 Quando a alma espiritual de Maria cumpriu sua missão de amor, mansidão e sacrifício na terra, ela 

voltou ao ventre da perfeição da qual havia vindo. Pois Maria não é um ser sujeito à evolução como as 

outras almas. Maria é uma expressão divina, é a mansidão de Deus. 

68 Este ensinamento acende luz naqueles que não puderam ver a verdade desta revelação. 

69 O espiritualismo abre um campo infinitamente amplo de progresso para a mente e o coração, para 

que você possa se desenvolver no caminho da sabedoria. 

70 Vocês, pessoas que, ouvindo minha palavra, entram nesse mundo do espírito, já começam a ver 

com clareza aquilo que só tinham visto envolto em mistério e enigma. 

71 Neste tempo vocês não serão mais pessoas de fé cega - uma fé que não pensa nem investiga. Sua 

alma cresceu e quer saber, quer sondar, e lá vi que o tempo é favorável para enviar-lhe minha luz como 

espírito de verdade, para esclarecer e explicar-lhe todos os segredos, como eu havia prometido através de 

Jesus. 

72 Amanhã, quando tiverem compreendido os pontos essenciais de Minha Doutrina e forem capazes 

de dar explicações para tudo isso a quem perguntar, verão que este mundo, que retirou Meu Nome de seu 

coração, cego pela vaidade de suas glórias terrenas e pelos triunfos de sua ciência, voltará seus olhos para 

Mim, porque reconhece a Doutrina de Cristo como a chave que abre os portões para a verdade. 

73 Mas esta nova humanidade, intelectualmente desenvolvida e desperta, exigirá a explicação das 

revelações, a elucidação dos mistérios, a interpretação do que vocês receberam figurativamente, e eu quero 

que seja este povo simples a explicar o significado de Minha Palavra e humildemente ensinar o que lhes 

revelei. Eu lhe disse que será este povo que também interpretará corretamente as Escrituras antigas? Pois 

se souber explicar o passado, saberá como apresentar o presente com tal simplicidade que surpreenderá a 

muitos. 

74 Religião mosaica, cristianismo, espiritualismo - estas são três lições diferentes sobre um único 

ensinamento: o do amor. 

75 Pequenos são os números que irão adiante para espalhar esta semente. Mas por que eles não 

deveriam ser suficientes, já que o número de meus discípulos na Segunda Era também era pequeno, e 

ainda assim eles fizeram com que a humanidade conhecesse a Palavra de Jesus? 

    76 Fortalecei vossa alma em meus ensinamentos, ó meus novos discípulos, e anseiai por serdes dignos 

de ser enviados amanhã para as nações. Pois seu desejo será uma prova de amor, fé e boa vontade. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 269  
1 Povo de Israel, que leva gravado em suas almas a Lei de Jeová e a instrução de Jesus - receba 

Minha Palavra, que eu lhe dou através da mediação de um homem. Abra seus olhos e veja os 

acontecimentos deste tempo, para que você possa saber que eu vim em outra ocasião para me fazer 

conhecer a você. Ouça Minha Palavra e estude-a, faça seu próprio significado, para que junto com os dois 

Testamentos anteriores você possa criar um único livro no qual você possa estudar para sempre. 

2 Eu acaricio seu coração, através das provas eu o preparo para os tempos que virão. Pois após 

minha partida, vocês permanecerão em meu lugar. 

Vocês se lembraram de minha Paixão nestas devoções matinais, lembraram e refletiram sobre o 

comportamento daquele Mestre sem retratar estes eventos sagrados. Vocês reviveram esses dias porque 

são as mesmas almas que, naquela época, ficaram surpresas e maravilhadas ao ver minha vida do começo 

ao fim. Você ficou surpreso com minha humildade, refletiu sobre meu nascimento no seio de uma família 

pobre que nem sequer tinha seu próprio teto. Eu só vos ensinei a viver no cumprimento das leis divinas. 

Muitos de vocês entenderam o significado de minhas palavras e minhas obras somente depois de um 

tempo em que se lembraram de mim e meus exemplos foram como um livro aberto em suas vidas. 

Hoje você voltou à Terra e, mais uma vez, estou muito perto de você. Você tem duvidado desta palavra 

que lhe dou através da mediação dos homens. Vocês me perguntaram desaprovadamente porque escolhi 

este meio, e porque meu trabalho se desdobrou nesta forma, longe de qualquer igreja. 

Mas eu lhes digo: Eu desci ao seio do povo de Israel, a maioria do qual está em casa nesta nação. O resto 

está espalhado pelas nações, enviado por Mim, e a eles eu me fiz conhecido espiritualmente. Estes são os 

Meus escolhidos que permaneceram fiéis a Mim. Seu coração não foi infectado e seu espírito pode receber 

Minhas inspirações. Através de sua mediação, estou atualmente dando ao mundo um grande tesouro de 

sabedoria.  

3 Minha voz não cessa de chamar os corações. Minha luz se revela no espírito e lhe dá força para 

despertar e atrair cada alma. Não vou permitir que esta humanidade que tanto amo vá longe demais em seu 

materialismo. As provações vão detê-la, e quando Minha Palavra chegar, os dons dos homens despertarão, 

seus corações se tornarão sensíveis, e seu caminho será marcado. Então eles saberão como Me invocar, 

buscarão de Mim o bálsamo curativo e se transformarão em Meus discípulos. 

4 Criarei uma atmosfera espiritual de bem-estar em seu ambiente que o envolverá, e tudo será 

favorável para sua elevação espiritual. Seja paciente com os descrentes e você experimentará que depois 

de um certo tempo Minhas manifestações serão tomadas como verdades e Minha Palavra será apreciada. 

5 Quanto vos amo, seres humanos, e como anseio por vossa irmandade e concórdia! 

6 Sejam incansáveis, novos discípulos, quando falarem desta verdade. Lábios destreinados, vocês 

que não falam minha palavra por medo, abram-se no momento de sua decisão. Uma única palavra 

pronunciada em meu nome pode salvar um pecador, fechar abismos, deter aqueles que se rebelaram no 

mal em seus rastros. Você conhece o poder da minha palavra? Você conhece o poder de sua autoridade? 

Falem através de atos exemplares e façam justiça à parte de Meu trabalho que lhes confiei. Eu farei o 

resto. 

7 Vejo em vocês meus discípulos da Segunda Era. Entre vocês estão aqueles que encarnam João, 

Pedro, Tomé e também Judas. Embora fossem pouco instruídos, falavam doutrinas admiráveis e 

realizavam milagres, tomando Mim como exemplo. 

8 Abençoados são aqueles que acreditam sem ver. Bendito aquele que não me pediu o dom da 

concessionária para poder acreditar. Pois este me viu com os olhos de sua fé, chegou a conhecer o bom 

sabor do fruto de Minha Palavra e se alimentou com ele. Eu também abençôo aqueles que, tendo recebido 

este precioso presente como uma tarefa, sabem como dar testemunho de Mim. 

9 Vou colher os frutos de sua semeadura. Mesmo o menor que vocês Me oferecem, eu me 

multiplicarei, pois esta é a Minha Vontade. 

10 O livro que foi selado no céu foi aberto no sexto capítulo. É o Livro dos Sete Selos, que contém 

sabedoria e julgamento e foi des selado por causa do meu amor por vocês, para revelar-lhes seus 

profundos ensinamentos. 
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11 O homem viveu na terra durante cinco períodos de tempo, encorajado pelo sopro divino do 

espírito. No entanto, ele não entendia o sentido espiritual da vida, o propósito de sua existência, seu 

destino e o cerne de seu ser. Tudo era um mistério impenetrável tanto para sua mente quanto para sua 

alma, um livro selado cujo conteúdo ele não era capaz de interpretar. Ele sentiu vagamente a vida 

espiritual, mas sem realmente conhecer a escada do desenvolvimento que aproxima os seres de Deus. Ele 

não conhecia sua altíssima missão na Terra e as virtudes e dons que pertencem a seu espírito para ser 

vitorioso nas batalhas, para elevar-se acima das dificuldades humanas e para aperfeiçoar-se 

espiritualmente a fim de habitar na Luz Eterna. 

12 Era necessário que o livro divino fosse aberto e que os homens contemplassem seu conteúdo para 

poderem se salvar da escuridão da ignorância, que é a fonte de todos os males que existem no mundo. 

Quem poderia abrir este livro? O teólogo, o cientista ou o filósofo? Não, ninguém, nem mesmo as almas 

justas puderam revelar seu conteúdo a você, porque o que o livro guardava era a sabedoria de Deus. 

13 Somente Cristo, "A Palavra", somente Ele, o Amor Divino poderia fazê-lo; mas mesmo assim era 

necessário esperar até que os homens pudessem receber a mensagem Divina sem serem cegos pelo 

esplendor de Minha Presença espiritual. Assim, a humanidade teve que passar por cinco etapas de 

provações, ensinamentos, experiência e desenvolvimento a fim de alcançar o desdobramento adequado 

que lhe permitisse conhecer os segredos que o Livro da Sabedoria de Deus guardava para a humanidade. 

14 A Lei de Deus, Sua Palavra divina dada por Cristo, e todas as mensagens dos profetas, 

mensageiros e emissários foram a semente que sustentou a fé da humanidade em uma promessa divina que 

sempre anunciava luz, salvação e justiça para todos os povos. 

15 Agora é o tempo esperado da Grande Revelação, através da qual vocês entenderão tudo o que lhes 

revelei através dos tempos, e aprenderão quem é seu Pai, quem vocês mesmos são, e qual é a razão de sua 

existência. 

16 Agora é o momento em que, por causa do desenvolvimento espiritual que você alcançou, das 

provações que viveu e da experiência que adquiriu, você pode receber do meu Espírito para o seu a luz da 

sabedoria que é guardada em meus tesouros aguardando seu equipamento. E como a humanidade atingiu o 

grau de evolução necessário para receber minha mensagem, enviei-lhe o primeiro raio de minha luz, que é 

este, que fez os incultos e simples falarem em êxtase, servindo de porta-vozes para minha intercessão. 

17 Este raio de luz só foi preparatório, é como a luz do amanhecer quando anuncia o novo dia. Mais 

tarde, minha luz vos alcançará completamente, iluminará vossa existência e removerá até mesmo a última 

sombra da ignorância, do pecado e da miséria. 

18 Desta vez, cuja aurora você admira no Infinito, é o amanhecer da sexta época na vida espiritual da 

humanidade - a Era da Luz, das Revelações, do cumprimento de antigas profecias e promessas esquecidas. 

É o Sexto Selo que, quando liberado, derramará seu conteúdo de sabedoria em sua alma em uma 

mensagem cheia de justiça, esclarecimento e revelação. 

19 Para você é o sexto período, é a "terceira vez" em que eu falei com você de uma maior 

proximidade do que naquela "primeira vez" em que eu fiz minha presença e minha palavra perceptível em 

muitas formas, bem como naquela segunda vez em que eu deixei "minha palavra" se tornar homem para 

falar ao seu coração. 

20 Hoje eu me faço audível mais uma vez. Mas não são mais os sentidos aos quais Eu me manifesto, 

nem mesmo seu coração ao qual Eu falo - é sua alma espiritual à qual Eu me faço conhecer para ensiná-la 

o caminho da ascensão que conduz ao reino da luz, o reino eterno e feliz do espírito. 

21 O que o sexto selo do Livro de Deus contém em seu seio, onde estão escritos seus nomes e seus 

destinos? Contém ensinamentos, provas muito grandes, revelações de sabedoria. 

22 Qual é a tarefa dos meus servidores neste período? Rezar, meditar, renovar, semear a unidade, a 

paz e a luz espiritual, desenvolver suas possibilidades e habilidades, lutar por sua elevação; eliminar a 

ignorância, o vício, o fanatismo - em uma palavra, o mal que se manifesta em tantas formas entre os 

homens. 

Uma vez que os homens tenham cessado de odiar, matar e trair uns aos outros, uma vez que o perdão e 

a misericórdia tenham se espalhado de coração para coração e de nação para nação, e o sangue e as 

lágrimas tenham cessado de fluir, então virá o grande silêncio que é o discurso do espírito para o espírito. 
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Então eu soltarei o último selo, o sétimo, durante o qual os homens se amarão como eu lhes ensinei quando 

eu vim à Terra. 

23 Isto é em termos curtos e simples - como "a Palavra" de Deus sempre se fez conhecida - um pouco 

do que você quer saber sobre o Sétimo Selo do Livro da Sabedoria e da Justiça Divina. 

24 Você já ouviu e agora entenderá, pois mais tarde terá que profetizar, revelar e instruir. 

25 A Árvore Divina espalha seus ramos pelas províncias e cidades e dá sombra aos cansados errantes. 

Portanto, tinha que acontecer neste tempo que eu deixasse que vocês ouvissem Minha Palavra em lugares 

diferentes ao mesmo tempo, já que agora eu venho em Espírito. 

26 Esta área onde agora você está ouvindo Minha Palavra teve que ser preparada para que você 

pudesse Me receber. Testes, dor e amargura foram o que parou seus passos e o fez abrir seus olhos para a 

realidade. Essa dor lavrou o solo seco de seus corações e as lágrimas o regaram. A partir daí, você estava 

preparado em antecipação à semente que é a minha Palavra. 

27 Agora você sabe para o que eu o chamei: Quero que vocês sejam trabalhadores em meus campos e 

que espalhem esta semente por toda parte. 

28 Amados "trabalhadores": Despertai! Veja! O sol se levantou no horizonte, ele o chama para 

trabalhar. 

29 Eu sou aquele sol, e minha chegada desta vez foi um novo amanhecer para vocês. 

30 Que ninguém duvide se ele pode ser útil em Minha propriedade ou não. Desde que eu o chamei, 

lembre-se que não posso errar. 

31 Não é um trabalho além de suas forças que eu lhe confiei. Mas eu lhe digo que quanto maior for 

seu número e sua unidade, menor será sua cruz. 

32 Antes de sua alma ser enviada a este planeta, foi-lhe mostrado os "campos", foi-lhe dito que sua 

missão era semear a paz, que sua mensagem era espiritual, e sua alma esperava ansiosamente por ela e 

prometeu ser fiel e obediente a sua missão. 

33 Por que você está com medo de semear agora? Por que agora você se sente indigno ou incapaz de 

fazer o trabalho que tanto encantou sua alma quando lhe foi designado? Porque você permitiu que as 

paixões obstruíssem seu caminho e assim negar a passagem da alma, procurando justificar sua indecisão 

com motivos infantis. 

34 Não venha de mãos vazias para o "Conto" do qual você veio. Eu sei que seu sofrimento seria então 

muito grande. 

35 O que você deve fazer para dar o primeiro passo certo? Reflita profundamente em minha Palavra e 

depois ore com toda a sua fé e todos os seus sentimentos. A partir dessa preparação, uma força interior 

surgirá gradualmente, que iniciará uma luta incessante com sua concha corporal. A alma espiritual se 

oporá ao corpo material e tentará fazer ouvir a voz da consciência e silenciar a voz da carne. 

36 Desta forma, a alma espiritual poderá gradualmente tomar seu lugar na vida humana, e uma vez 

que você volte seu olhar de volta, você verá aqueles obstáculos que o impediram de tomar sua cruz para 

me seguir muito longe. 

37 Será que meus ensinamentos não os encorajam, filhinhos, minha palavra não os desperta para a 

realidade, não se sentem revividos em sua alma? 

38 Note que minha Palavra não continha uma única censura ou culpa por você, apenas o admoestou 

com frases cheias de luz para cumprir a missão espiritual que você trouxe consigo à Terra, fazendo-o 

compreender que você não deve fazer mau uso de sua liberdade de vontade; que nem a alma deve 

interferir com os deveres do corpo, nem este último deve atrapalhar a alma em sua missão. 

39 Somente meus ensinamentos poderão lhe dar o padrão para alcançar essa harmonia entre a alma e 

o corpo e a única maneira de fazer obras dignas no mundo de seu Pai - obras de discípulos no caminho 

para se tornar mestre. 

40 Quando você será vitorioso nesta batalha interior? 

41 Alguns ainda nem sequer começaram a batalha, outros estão no meio dela, outros ainda - muito 

poucos - triunfaram sobre a carne. Mas também vejo outros que começaram a lutar, mas que se deixaram 

vencer pelos inimigos que carregavam dentro de si e que agora caminham por caminhos que não são meus. 
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42 Continuarei a procurá-los, ainda quero que eles descubram por si mesmos onde está a verdade e a 

essência da vida, e onde estão as pretensões, as lantejoulas, o engano. Eu sei que quando eles voltarem 

para Mim, desorganizados, sangrentos e com almas maltratadas, não terei mais que explicar nada a eles 

porque eles se enganaram. 

43 Quando você vai deixar de ser teimoso e atrevido? 

44 Venham à minha mesa, e enquanto se refrescam com o sabor da minha palavra, deixem sua alma 

se encher de luz. Você experimentará que, de acordo com minha palavra de ensino, sentirá sua alma mais 

forte e a "carne" mais tracionável e disposta. 

45 Meu ensino perde todo o seu significado se você não o aplicar. Vós sabeis muito bem, amados 

discípulos, que o propósito de Minha Lei e Minha Doutrina é fazer o bem e que, portanto, aquele que os 

leva somente em sua memória ou em seus lábios, sem aplicá-los às suas obras, age contrariamente ao seu 

dever. 

46 Antes de começar a ensinar meus princípios de vida e expor seus conteúdos, você deve começar a 

seguir o ensinamento que lhe revelei, amando seu próximo, vivendo uma vida voltada para o espiritual e 

semeando seu caminho com atividade amorosa e luz. Se você não fizer isso, já estou lhe dizendo que você 

não entendeu o espiritualismo. Revela-vos vossa verdadeira natureza, através dela podeis formar uma idéia 

clara de vosso Pai e reconhecer-vos a vós mesmos. 

47 É verdade que, para atingir a espiritualidade, você precisa de uma certa renúncia, esforço e 

sacrifício. Mas quando o anseio por uma existência superior tiver despertado em você, quando o amor 

começar a brilhar em seu ser ou quando o desejo pelo espiritual se instalar, será uma alegria para você, ao 

invés de sacrifício ou renúncia, livrar-se de tudo o que você tem em você que é inútil, prejudicial ou ruim. 

48 Quando você me ouviu, sua alma despertou. Pois não era a liturgia habitual nem a Palavra repetida 

da mesma maneira que você ouviu. Meus ensinamentos impressionaram sua alma, por isso você sempre 

veio com o desejo de saber o que eu diria, o que eu revelaria. Mas que ninguém pense que, ouvindo-Me ou 

aprendendo Minha Palavra, ele já cumpriu sua tarefa. 

49 Durante aquele tempo em que eu era humano em Jesus, eu sempre acompanhei Minha Palavra com 

obras de amor que permaneceram escritas em cada espírito, para que quem quisesse seguir Meus passos 

me tomasse como exemplo à luz da Palavra e na veracidade das obras. 

50 Ouçam-me bem agora, pessoal, e sigam obedecendo a Minha Palavra de forma digna e verdadeira. 

Vejo que vocês carregam tristeza em seus corações porque prevêem que nem todas essas multidões vão 

manter a Lei que escrevi em sua alma. Mas eu lhes digo que hoje, como na "Primeira Era", o povo vai se 

dividir. 

51 Falei muito com vocês e tracei um único caminho para todos. Portanto, eu lhes digo: Se alguns de 

Meus filhos Me desobedecerem, o julgamento será pronunciado sobre este povo quando chegar o dia 

designado pela vontade de vosso Pai para pôr fim a esta manifestação. 

Eu vim até você neste tempo como libertador, mostrando-lhe o caminho através do deserto, o "dia de 

trabalho" espiritual da luta pela libertação e salvação e, no final, prometendo-lhe a nova terra da promessa, 

que é paz, luz e bem-aventurança para o espírito. 

Bem-aventurados aqueles que se lançaram e Me seguem nesta viagem em seu desejo de libertação e de 

espiritualização, pois nunca se sentirão abandonados nem fracos nas provações que o vasto deserto lhes 

trará. 

Ai daqueles, por outro lado, que violam a fé, que amam mais as coisas do mundo do que as espirituais - 

àqueles que continuam agarrados a seus ídolos e suas tradições! Pensando que estão me servindo, serão 

sujeitos do "faraó", que é a "carne", o materialismo, a idolatria. 

Quem quiser vir à Terra Prometida, à Pátria do Espírito, deve deixar um rastro de bondade em sua 

caminhada pelo mundo. Venha por este caminho e não tenha medo. Pois se você deposita sua esperança 

em Mim, é impossível que você se desvie. Se você tiver medo ou falta de confiança, então sua fé não é 

absoluta, e eu lhe digo que quem quiser Me seguir deve estar convencido de Minha verdade. 

52 Eu os abençôo a todos, os perdôo, os uni em meu amor. 

53 Julguem a si mesmos para que em sua consciência tenham absoluta confiança na pisada de cada 

um de seus passos. 
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54 Examinem sua fé e sua maneira de agir para saber se são dignos de se chamar de espiritualistas ou 

se terão que esperar um pouco mais para ter esse nome. 

55 Muitos de vocês se dizem espiritualistas porque acreditam em minha presença durante minha 

manifestação através da mente humana, e porque muitas vezes estão presentes para ouvir minha palavra. 

Mas eu quero que vocês sejam espiritualistas através de 

Prática do bem, através do conhecimento da essência da vida, através de seu amor pelo próximo, através 

de sua adoração por meio de uma existência generosa, frutífera e virtuosa. 

56 Permita que minha Palavra o desperte e eleve, que descubra diante de você todos os dons, 

habilidades, poderes e virtudes que sua alma espiritual possui dentro de si mesma. Pois você está entre 

aqueles que, embora possuam uma herança dentro deles, se consideram pobres por causa de sua 

ignorância. 

Quando seu Senhor viu que você estava vivendo viciado na vida material, embora Ele o tivesse dotado 

de luz e graça espiritual, Ele veio até você para despertá-lo e para dizer-lhe que não é correto que você 

sofra fome e sede espiritual, embora a fonte divina de sabedoria esteja ao seu alcance, para ser alcançada 

pelo caminho da espiritualização. Pois com o início desta era, é como se você também estivesse 

começando uma viagem. 

Mas, em verdade vos digo, tudo o que sua alma colheu em seu passado é luz de experiência e 

siderurgia para resistir às provas e lições que a Terceira Vez traz. 

57 Eu os atraio para mim para que possam aprender Minhas lições. Sejam bem-vindos, todos vocês, 

diante da minha Cadeira, sejam abençoados, perseverantes. Sua presença em minha Palavra tem um 

grande significado, é o de seu desejo de se aproximar de Mim. 

Somente eu poderei revelar-lhe os dons que você possui e fazê-lo sentir a responsabilidade que você 

tem para com seus semelhantes. 

Agora é o momento do julgamento, o momento do pagamento de cada dívida, o momento da 

reparação. 

58 Minha obra divina é a luz que, quando irradia os homens, os ilumina através do espírito. Para 

alguns a mensagem divina virá diretamente na forma de inspiração, para outros através da Palavra por 

meio dos meus discípulos, para outros ainda na forma de escritos cujas páginas contêm o significado dos 

meus ensinamentos. 

59 Passo a passo e pouco a pouco, as pessoas vão despertando para a vida do Espírito. Será como uma 

nova existência para eles, como começar uma nova vida cheia de promessas, semeada de maravilhosas 

surpresas e iluminada pela luz do maior ideal: Deus. 

60 Sim, pessoas amadas, Deus é o ideal das almas quando elas devem se erguer. Pois dizer "Deus" 

significa perfeição, harmonia, sabedoria, bem-aventurança, luz, paz infinita, amor, eternidade. 

Quando a alma escapou do cadinho das provações, quando lutou com a "carne" e com o mundo no 

imenso mar de paixões, ela pára por um momento para refletir sobre tudo o que aconteceu - como um 

náufrago que, depois de lutar desesperadamente com as ondas, finalmente chega ao continente, agarrado a 

um pedaço de madeira, símbolo de sua fé e esperança, e, contemplando o mar ainda tempestuoso, exclama: 

"O navio afundou, mas eu me salvei! Bendito seja o Senhor dos Céus"! 

Tal é o destino da alma que - como um náufrago após a tempestade - pausa, reflete, contempla suas 

paixões, vê suas glórias terrenas e suas vaidades afundarem no passado como o navio naufragado de um 

náufrago. Mas quando encontra a luz da fé que se eleva nele, exclama com alegria: "Pai, eu Te agradeço, 

pois apesar de tantos sofrimentos eu não Te esqueci"! 

61 Esta é a hora de despertar na alma e o momento em que sua elevação começa. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 270  
1 Abençoados sejam aqueles que estão preparados no último dia de Minha manifestação. Pois na 

verdade, eu lhes digo, a alma deles participará do meu novo jantar. Ali, sua alma, enquanto recebe pela 

última vez este pão invisível e verdadeiro sem fermento, se fortalecerá, se saturará de espiritualidade e de 

luz, através da qual logo entenderá o significado desta Doutrina. 

2 Que solenidade reina nesta última hora! Quanta luz brilha sobre este povo! 

3 O Reino dos Céus se aproximará de sua alma com seu convite eterno para morar dentro dele. Os 

grandes, os espíritos fortes, os espíritos da luz, verdadeiros sábios no reino espiritual, estarão presentes 

nesses momentos. 

4 Os desbravadores de caminhos, os profetas que trouxeram mensagens divinas à Terra em outros 

tempos, também estarão presentes. Pois minha palavra tem sido para todas as almas, sejam elas encarnadas 

ou livres de matéria. 

5 Essas entidades serão representantes dos mundos infinitos da vida que existem no universo e 

atenderão à última das minhas manifestações que existem nesta forma neste momento. 

6 O que eles verão entre este povo? O que eles vão descobrir? Só eu sei. Mas eu vos encarrego de 

"vigiar" e rezar, para que sejam daqueles que se sentam à mesa - daqueles que comem e choram com o 

Mestre, daqueles que comem e bebem o pão e o vinho do céu. 

Não venha para a mesa enquanto estiver cometendo traições, pois então você só terá estado comigo na 

aparência. Pois na realidade, sua consciência não permitirá que você desfrute da presença de seu Pai. 

7 Você sabe por que eu falo com você desta maneira? Porque sei o que vai acontecer, porque os 

conheço perfeitamente e sei quem Me negará, e quem Me será fiel porque estudaram Minha Palavra, e 

quem se desviará porque nunca sondaram a essência de Minha Obra. 

8 Enquanto alguns estavam apenas interessados no significado da minha palavra e sempre desejaram 

o progresso e o desenvolvimento da sua alma, outros estavam mais interessados no culto externo. Da 

mesma forma, enquanto os primeiros ficaram felizes em receber ensinamentos sobre espiritualidade, os 

segundos ficaram perturbados quando suas faltas foram mencionadas. 

9 Só eu sei quem terá que responder a mim por causa de tudo o que deveria ter sido conhecido 

através dos meus porta-vozes e o que foi retido.  

10 Entendam, pessoas: Nesta "Terceira Era", vocês, como testemunhas que experimentaram esta 

manifestação divina, têm a tarefa de divulgar esta mensagem com muita fidelidade e verdade. Você foi 

chamado e escolhido para levar a Boa Nova à humanidade, para ensinar aos seus semelhantes o caminho 

espiritual - o único que o conduz à paz, à verdadeira luz e à fraternidade abrangente.  

11 Há muito tempo que me dedico a instruí-los. Mas como aqueles que vieram por último Me 

ouviram, mas pouco, deixo Minha Palavra escrita para eles, para que procurem nela o significado divino e 

todos alcancem o mesmo entendimento e a mesma espiritualização. 

12 Se você seguir este caminho, não tenha outro ideal senão o da perfeição de sua alma - uma 

perfeição que você pode alcançar aplicando meus ensinamentos, vivendo meus ensinamentos, dedicando 

sua existência ao serviço do próximo, às leis divinas e às leis humanas, em incessante devoção ao dever. 

13 Você já lutou muito por sua vida material. Agora é hora de trabalhar em favor da alma. 

14 Ambos os empreendimentos são diferentes em sua natureza. Pois enquanto a luta humana é egoísta 

porque trabalha por si mesma, a luta espiritual deve ser absolutamente abnegada, você deve semear seu 

caminho com amor e misericórdia sem esperar recompensas. 

15 Procure penetrar e compreender meus ensinamentos de tal forma que você entenda que na prática 

de uma vida elevada, pura e espiritual existem maiores satisfações, as maiores alegrias, os verdadeiros e 

eternos triunfos. 

16 Quando a alma se eleva acima da materialização do mundo e acima da indisciplina do corpo, ela 

verá a vida através da luz da verdade. Só então descobrirá o que é real e o que é falso. 

17 É agradável para Mim quando a paz existe na alma de Meus filhos, e Me enche de alegria quando 

o coração humano experimenta alegria. Eu só quero que vocês se esforcem por aquilo que é verdade, para 

o qual eu lhes dou os meios em Minha Palavra. 
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18 Em verdade vos digo: Abençoados sejam aqueles que não estão acostumados à minha palavra. 

Abençoados sejam aqueles que obedecem aos meus decretos e os respeitam. Pois serão eles que darão 

testemunho do meu trabalho. Serão eles que responderão com amor ao amor que eu lhes mostro em minha 

Palavra. São eles que terão compaixão e gratidão para com esses porta-vozes que dão cada vez mais suas 

vidas a esse povo. 

19 Mas quantos já se acostumaram à minha manifestação! Eles estão presentes em meus 

ensinamentos como alguém que freqüenta um rito ou cumpre uma tradição, e este não é o comportamento 

que eu espero de meu povo. 

20 Ainda não chegou a hora de todos vocês compreenderem meu trabalho de uma forma espiritual. 

Preste atenção que enquanto alguns de meus "trabalhadores" se tornam humildes e caridosos na medida 

em que eu lhes concedo benefícios, outros se tornam orgulhosos e egoístas, pensando que estão se 

tornando cada vez mais superiores a seus irmãos e irmãs. 

21 Os primeiros trabalham em silêncio, em humildade, em interioridade espiritual. Estes últimos não 

podem ser satisfeitos a menos que vivam rodeados de lisonjas, de elogios e homenagens e se deleitem com 

a humilhação de seus pequenos e fracos irmãos e irmãs. Estes não são discípulos de Mim, pois nunca 

tiveram meus exemplos de ensino, minha doutrina ou minhas revelações lhes ensinaram tais 

comportamentos. 

22 Para aqueles de vocês que criaram tal pedestal, digo com amor que devem descer dele - por 

convicção, por arrependimento - se não quiserem que os mesmos que amanhã os empurram para baixo e 

que hoje os erguem, como sempre aconteceu com pessoas que se sentaram em um trono de falso poder 

para humilhar seus vizinhos dele. 

23 Àqueles de vocês que trabalharam humildemente, semeando com amor a semente abençoada da 

caridade espiritual - a vocês eu digo para continuar a semear, para continuar a colher as lágrimas daqueles 

que sofrem, para continuar a trazer luz aos caminhos das trevas, da ignorância, do vício e da confusão. 

Este é o caminho, esta é a missão do "trabalhador" de Jesus. 

24 Quero que um e o outro estejam unidos em meu trabalho - unidos pela fé, unidos na 

espiritualidade, caminhando no mesmo caminho sob o peso da mesma cruz. 

25 Não anunciem ao mundo que são mestres na espiritualização, não digam sequer que são discípulos. 

Mas faça com que suas obras correspondam o mais fielmente possível à minha verdade, então elas darão 

testemunho de você. 

26 Chame-me com o espírito nas horas difíceis de sua vida nas grandes provas, sem atrair a atenção 

de ninguém, e eu farei sentir minha presença e meu poder. 

27 Minhas terras são infinitas. Como alguém pode acreditar que estes estão limitados aos lugares de 

reunião onde você ouve minha palavra? 

28 Meus campos de trabalho estão por toda a terra, onde de acordo com minha vontade habita um ser 

humano ou existe uma alma. Minha fazenda se estende além deste mundo e alcança todos os mundos da 

vida onde há um desejo de luz, de paz, de cultura espiritual, de purificação e de perfeição. 

29 Que sua imaginação se expanda, que sua mente quebre o círculo em que se fechou, e que sua alma 

se liberte das correntes com as quais o corpo a subjugou, para que possa contemplar o Infinito e ser 

saciada pelo Eterno. 

30 Aproxima-se o momento em que as pessoas virão até você para investigar este ensino. Não haverá 

então nenhum mérito em mostrar-lhes Minha Palavra para se defenderem, pois, vindo de Mim, ela é pura e 

perfeita em seu significado. Haverá mérito se, ao procurá-lo, eles descobrirem em meu povo uma vida 

simples e pura - homens e mulheres que sabem dedicar uma parte de seu tempo ao exercício da 

misericórdia, que deixam um traço de consolo e luz em seu caminho de vida. Este será o testemunho vivo 

que você deve dar ao mundo - um testemunho dado por obras, não por palavras. 

31 É verdade que o dom da palavra florescerá em seus lábios para mover o coração de seus 

semelhantes. Mas que sejam as obras que confirmem cada palavra sua. 

32 Você acha que meus discípulos da Segunda Era se contentaram em repetir o que haviam ouvido de 

seu Mestre? Não, gente. É verdade que a luz jorrava em abundância na palavra que vinha de seus lábios. 

Mas suas obras, seus atos eram tão numerosos quanto suas palavras. Portanto, suas sementes eram 

frutíferas e produtivas. 
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33 Portanto, eu vos digo: Descansai vossas almas em Minha Palavra, ó povo. Você ainda pode 

desfrutar desta graça por um curto período de tempo. Fazei de vossos corações uma arca na qual 

guardareis toda a essência de meus ensinamentos, e vossa alma será a arca na qual minha sabedoria é 

guardada. 

34 Já está se aproximando o dia em que estes rouxinóis não mais se deformarão nos galhos desta 

árvore, e eu não quero que você derrame lágrimas mais tarde por causa dos tempos não utilizados. 

35 Quando chegar a hora de terminar este período de manifestações, terei lhe dado tudo o que você 

precisa para sua jornada espiritual. Nada faltará. 

36 Eu lhes forneci armas de luz para que vocês possam resistir até este momento que anunciei, 

quando, como já lhes disse, os homens tentarão destruir a fé em si mesmos, quando o amor a Deus será 

combatido como nunca foi antes. Mas deixo com vocês este Pão da Vida para que vocês possam trazer 

bálsamo para aqueles que têm fome de luz, para curar a dor do corpo e da alma - o poder de parar aqueles 

que se desviam do verdadeiro caminho. 

37 Preparem-se para que estes tempos não sejam uma surpresa para vocês. Pois se você estiver 

dormindo, você será sacudido de seu sono por eventos dolorosos. Então não poderão pensar nos outros, 

pensarão em vocês mesmos, na maioria de seus filhos, pais, cônjuges ou irmãos. Mas quero que vocês se 

esqueçam de si mesmos, do que são e do que possuem, para que sua alma possa dedicar-se a sua mais alta 

tarefa, que é amar a Deus em seu próprio próximo. 

38 Quero que você ame seus semelhantes como se os conhecesse, e para isso é suficiente saber que 

eles existem. 

39 Unam-se para formar um povo forte, o Novo Israel, que saiba abrir caminho através de 

perseguições, visitas e oposições, seguindo passo a passo o caminho luminoso de minha Lei, impulsionado 

pela promessa divina de minha paz. 

40 Você é, tanto em espírito quanto em sangue, um povo que luta pela paz e liberdade, que 

experimentou muita opressão, tentação e humilhação. Em verdade vos digo, é através deste cálice de 

sofrimento, tão amargo, que sua alma foi purificada e cozida. 

41 Não deixe morrer o ideal de luz, liberdade e paz. Vocês devem entender que este caminho 

espiritual que lhes aponto trará pessoas de fé e boa vontade ao seu destino com segurança. 

42 Quando minha justiça se manifestar plenamente no mundo, ela o ajudará a testemunhar, a se 

converter e a nivelar os caminhos. 

43 A sede pela verdade se tornará muito grande na humanidade e deve receber as águas cristalinas do 

meu ensinamento para que não pereça. Esteja sempre ciente de que as pessoas deste tempo não podem 

mais ser enganadas por causa de sua evolução espiritual, que o mundo está prestes a abrir totalmente seus 

olhos para a luz para dizer: "Isto é bom e isto é mal, isto é luz e isto é escuridão", e não deseja mais 

caminhar por caminhos tortuosos, nem se perder em ritos e tradições. 

44 O longo caminho da experiência, do livre arbítrio, da desobediência e do mal já foi percorrido pela 

humanidade, e está se aproximando de seu objetivo, onde chegará confusa, mas onde também 

experimentará o amanhecer da luz dentro dela. 

45 O espírito lutará como uma espada afiada de luz contra a escuridão e evitará que a alma caia em 

confusão, e quando se acalmar e puder olhar e julgar seu passado, uma série de visões passará por sua 

mente e a incentivará a nunca mais voltar atrás. 

46 Minha Palavra brilhará nestes momentos como um farol em noites tempestuosas e iluminará o 

caminho dos perdidos. 

47 Estaria certo se até aquele momento você não tivesse conseguido o equipamento necessário? 

48 Você sabe que não é absolutamente necessário para a salvação espiritual da humanidade. Mas o 

que seria então de sua missão? 

49 Eu posso fazer tudo sem você. Mas o que você poderia me responder se eu te chamasse? 

50 Discípulos: Depois de rezar, pense em sua responsabilidade e meça o alcance de sua missão. Você 

o conhece muito bem porque já falei muito sobre isso. 

51 Venho até você para encorajá-lo com palavras de amor e sabedoria. Você está na véspera de 

grandes eventos. Eu lhes anunciei que o mundo será abalado em 1950. Estes eventos marcarão o último 

ano de minha proclamação e minha partida, para que os homens, se estiverem interessados em descobrir a 
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verdade de minha proclamação e as circunstâncias em torno dela, possam descobrir que tanto no início de 

minha proclamação em 1866 como no final dela, em 1950, o céu, a natureza e a vida humana foram 

abalados. 

52 Pensem no mundo de amanhã, pessoas queridas, nas pessoas que procurarão ansiosamente por 

sinais de Minha presença. Lembre-se que você permanece como uma testemunha fiel de tudo o que você 

viu e ouviu de Mim. 

53 Como minhas instruções foram detalhadas, seu testemunho também terá que ser, para que você não 

deixe a menor dúvida ou erro em nenhum de seus semelhantes. 

54 Impressionem profundamente seus corações que não será através de atos exteriores e 

impressionantes com os quais vocês procurarão convencer seus semelhantes - será através da essência 

espiritual de meu ensinamento. 

Você pode realmente impressionar aqueles que, desejando consolo, vêm aqui com seu fardo de 

sofrimento e que, em seu desejo de encontrar alívio para sua dor, não prestarão nem mesmo atenção à 

maneira pela qual recebem o bálsamo. Mas lembre-se que eles abrirão seus olhos e entenderão que o 

bálsamo que os "trabalhadores" receberam de Mim não lhes foi dado em toda a sua pureza. Em verdade 

vos digo que as sementes semeadas desta maneira darão muitos frutos surdos. 

55 O "operário" que baseia seu trabalho no exercício de uma verdadeira caridade, compreendeu 

corretamente - que, além de trazer alívio às doenças do corpo, acende a luz da fé em Deus e transmite 

conhecimento espiritual - que aquele que se esquece e dedica alguns momentos ao serviço do próximo, 

fará sentir o espiritualismo entre seus semelhantes, fará sentir minha presença através de suas obras, e 

conseqüentemente seu campo será frutífero e sua colheita boa e abundante. 

56 Devo lembrar a sua alma da missão que lhe foi dada, para que não se iludam, para que estudem 

antecipadamente suas intenções, o propósito de suas obras e para que entendam qual pode ser o resultado 

que recebem. 

57 Vocês são meus discípulos e devem viver acordados para que possam ouvir a voz da consciência 

antes de realizar um trabalho. Então você determinará a meta que deseja alcançar além desta vida, sabendo 

que aqui você só deve acumular méritos para tornar-se digno de habitar em mundos de luz. 

O que importa que outros cheguem antes de você com sua ajuda. Tanto maior será seu mérito, pois isso 

significa que vocês pensaram mais neles do que em vocês mesmos. 

58 A vida do espiritualista é difícil. Para qualquer um que, depois de receber o ensinamento, nutre 

sentimentos de ódio, egoísmo, hipocrisia ou má vontade, não será capaz de se chamar a si mesmo um 

discípulo deste ensinamento. 

59 No espiritualista deve haver paz, fé, caridade, perdão, sorrisos, compreensão, indulgência e ternura 

para ser aplicado como um bálsamo aos que sofrem. Por outro lado, deve haver fervor, força e severidade 

em seu coração para com aqueles que mudam a verdade, a escondem ou a traem. 

60 Eu lhe dou sementes puras e lhe ofereço campos preparados para semeá-las. Portanto, não há 

motivo para você Me presentear com frutas ruins quando você voltar. 

61 Use minha palavra e pense seriamente e você sentirá que ela se tornará um fino cinzel que 

penetrará na ocultação de seu ser e começará um trabalho de suavização em seu coração. 

62 Entendam, pessoal, que meu chamado foi feito para também tornar conhecida a tarefa que vocês 

devem cumprir na Terra. Seu espírito já sabia para o que era enviado, mas ainda faltava que sua natureza 

material também recebesse esta revelação para que estivesse pronto para trabalhar junto com o espírito e 

ambos formassem um único ser e uma única vontade. 

63 Depois de ouvir estas revelações - qualquer um de vocês poderia recusar sua missão? Seu espírito 

poderia escapar e se recusar a lutar? Seria infantil fugir de seu próprio destino e fugir de vocês mesmos. 

Que lugar você poderia descobrir neste mundo ou em outros mundos aos quais minha voz não chegaria? 

Nenhuma. Pois a minha voz é a sua luz. Além disso, quem poderia escapar deste tempo de provações? 

Para cada lugar que se retirasse, a purificação o seguiria. 

64 Em verdade vos digo que só poderão encontrar segurança e paz na prática e na observância da lei 

que vos confiei. Os méritos que sua alma adquire no caminho do amor, que são misericórdia e 

fraternidade, serão refletidos em sua vida humana como paz, tranqüilidade, confiança e saúde. 
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65 Na Primeira Era, o povo fez um pacto com seu Senhor e jurou cumprir a Lei. Hoje não quero que 

você jure - quero que seu impulso de Me seguir seja espontâneo, que sua realização seja por amor. 

66 Vi todas as igrejas se reunirem neste momento e formar uma multidão para comemorar a data em 

que este povo me jurou obediência e união. Mas eu pergunto a vocês: Você já cumpriu seu juramento? 

Você tem sido obediente às Minhas instruções e tem se unido? Não, pessoal, vocês não mantiveram seu 

juramento, seu juramento era nulo. Por que então você comemora essa data? Eu preferiria muito mais ver 

vocês separados fisicamente, mesmo que nunca se unissem para comemorar essas tradições, mas ao invés 

disso, ver vocês unidos espiritualmente, praticando meus ensinamentos da mesma forma e obedecendo à 

minha palavra. Então vocês estariam unidos em meu Trabalho, e sua união seria forte por amor e 

veracidade, sem a necessidade de cumprir apenas porque carregam em sua alma o fardo de um juramento. 

67 Quero que quando o Novo Povo de Israel se levantar para Me seguir, seu pacto seja de amor e fé. 

68 Você entende por que estou abolindo todas as suas tradições? Porque ao tentar segui-los você 

esquece o verdadeiro sentido de sua vida, que é o de seguir a lei do amor. 

69 Eu lhes digo que se não se unirem, nem se perdoarem antes que minha proclamação termine neste 

tempo, vocês não conhecem as provações que os abalarão e os lembrarão de seus erros e de sua desunião. 

70 Vejo que você se acostumou a Minha Palavra e que fecha seus ouvidos quando lhe falo em tom de 

reprovação ou repreensão, confiando que um pouco mais tarde eu lhe perdoarei e lhe falarei com infinito 

amor. 

71 Ah, pessoal, vocês não quiseram ficar com a semente e só desejam o deleite de comer a fruta! O 

que será de você quando lhe faltar minha palavra? Você então criará algum formulário para preencher seu 

vazio? 

Não, povo, não tente enganar a si mesmo, mas mantenha minha palavra em seu coração já agora, 

acumule-a, e uma vez que você não tenha mais minha proclamação, você será o dono de um tesouro 

inesgotável de sabedoria, uma fonte de saúde e paz, um poço inesgotável de bênçãos. 

72 Minha palavra está se tornando cada vez mais clara à medida que o dia predito se aproxima, 

quando você não mais a ouvirá. Alguns de meus porta-vozes atingiram a maturidade e, como recompensa 

por sua preparação e pela do povo, estou derramando Minha Palavra cheia de clareza e simplicidade. 

73 Antes, era necessário falar com você em sentido figurado, porque os porta-vozes só podiam falar 

dos profundos ensinamentos de minha verdade nesta forma. Atrás de cada parábola ou imagem havia algo 

divino ou misterioso que o porta-voz não era capaz de expressar. 

Mais tarde, quando sua espiritualização e elevação tornou sua tarefa compreensível para ele, o sentido 

figurativo desapareceu de seus lábios, porque seu intelecto era agora capaz de expressar o alto em uma 

linguagem simples, ao alcance de todos os órgãos do intelecto e de todas as almas. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 271  
1 Eu vos abençôo, povo, e em vós abençôo as gerações futuras. 

2 Vejo que vocês se infectaram com as doenças do mundo, que se tornaram doentes como todos os 

seres fracos. Mas eu vos limparei porque uma grande, nobre e difícil missão espiritual vos espera para 

cumpri-la. 

3 Em Minha Palavra eu o chamei de "Israel", e quando você ouviu esse nome, tremeu sob o peso de 

uma responsabilidade que você nunca imaginou suportar. 

4 Este Nome fez você despertar, e desde então você deixou de se alimentar de satisfações imorais, 

prejudiciais ou ruins, a fim de sustentar o coração e a alma com alimentos substanciais, saudáveis e puros. 

5 As paixões inferiores que você gradualmente substitui pelo amor verdadeiro, os prazeres sem 

sentido que você abandona para satisfazer a alma, e tudo isso, que é renovação e purificação, deu 

sensibilidade ao seu coração e permitiu que as faculdades adormecidas da alma espiritual começassem a se 

revelar em sua vida. 

6 Quando minha palavra chegou a sua mente, como um raio de sol iluminando uma propriedade 

rural, você finalmente confessou que sua alma só pode se alimentar com amor pelo Pai e por seus 

semelhantes. 

7 Assim, gradualmente, a luz penetra neste povo destinado a inaugurar a era da espiritualização. 

Portanto, eu lhes digo que uma vez que tenham vencido esta batalha contra vocês mesmos, não descerão 

um único degrau, não recuarão. 

8 Quando você não começar mais a sentir sua própria dor e, em vez disso, sentir o sofrimento dos 

outros, você dará mais um passo no caminho do meu ensino. 

9 Agora são os tempos anunciados à humanidade pelos profetas, quando a dor se tornará muito dura, 

apenas para passar e lentamente se transformar em paz. 

10 A maioria das pessoas não sabe nada de Minha vinda e de Minha presença como espírito de 

consolo, mas dentro de si mesmas eles suspeitam de algo e me esperam. 

11 Estas pessoas aqui se propuseram a dar ao povo a certeza da minha nova revelação. Esta é a razão 

pela qual eu estou derramando minha luz sobre suas almas. 

12 Acabou-se a volubilidade, as pessoas, acabaram-se as dúvidas e a desobediência! Deixe a fé e a 

confiança tomar conta de todo o seu ser. 

13 Não fuja das provações da vida, pois elas são lições que você deve aprender. Saiba que você foi 

enviado neste momento para purificar sua alma no desempenho de uma missão elevada, nobre e preciosa. 

14 Não adie o cumprimento de sua missão dizendo que existem muitos obstáculos hoje para Me 

seguir - que você prefere esperar até o sol de amanhã iluminar totalmente seu caminho e então partir para a 

luta. 

15 Veja como a luz do Espírito Divino brilha incessantemente sobre sua alma para não deixá-la cair 

ou dormir. 

16 Às vezes, no silêncio de suas meditações, eu o surpreendo ao perguntar por que existem obrigações 

tão grandes para com a humanidade. Mas eu lhe digo que sua pergunta vem do fato de que você não 

conhece seu passado espiritual e, portanto, não conhece as dívidas que deve a seus semelhantes. 

17 Quando a certeza de sua responsabilidade para com os povos da terra estiver completa, você 

assumirá sua cruz com muito amor e subirá alegremente a montanha de sua ascensão espiritual. 

18 O passado de sua alma pode ser apagado de sua memória, suas existências anteriores podem ter 

escapado de sua mente, mas o Livro da Vida, no qual tudo é escrito por Deus, não permite que nada se 

afunde no passado, nada é apagado nem esquecido. Lá tudo está presente e eternamente vivo. 

19 Tal é a justiça do Pai: perfeita, amorosa. 

20 Quando o homem se desvia e mergulha na imundície do mundo, o Senhor mostra sua misericórdia 

e salva a alma. Se você pensa que suas obras na terra o estragaram irremediavelmente para a vida eterna, o 

Juiz Eterno lhe dá uma nova oportunidade de reparar seus erros e assim, através do esforço, força de 

vontade e perseverança no bem, alcançar a salvação. 

21 Agora você tem esta oportunidade abençoada, pode refletir sobre tudo isso e fazer um esforço para 

cumprir sua missão, para que - quando retornar àquele "Conto" do qual as almas partem para habitar o 
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mundo material - você possa chegar sem ordens e missões não cumpridas e, em vez disso, experimentar a 

verdadeira felicidade de ter triunfado sobre a miséria e a inépcia da concha corporal na qual você viveu. 

22 Sua alma está acordada como nunca antes. Portanto, eu lhes digo que vocês são responsáveis pelos 

passos que dão neste momento, pelo período de tempo em que eu lhes dei Meus ensinamentos foi muito 

longo, e a Palavra com a qual eu lhes dei Minhas lições foi muito detalhada. 

23 Não se esqueça que a tentação o ludibriou mais nos momentos mais solenes e nas horas de maior 

consequência, o coração desmaia e a coragem se afunda, surgem dúvidas, incertezas e indecisões. 

24 Inspirem-se na pureza do meu trabalho, perguntem-se o que é mais agradável a vosso Pai, o que 

fazem bem e o que fazem mal. 

25 Estude suas próprias obras antes de julgar as dos outros, e você verá aparecerem inúmeras 

imperfeições que seus olhos ignoraram por falta de estudo e de amor. 

26 Expulsar de seu meio tudo o que há de fanatismo, idolatria, superstição, materialização e rituais 

supérfluos e inúteis. Será como se você estivesse limpando o solo de ervas daninhas e depois semeando-o 

com um belo trigo. 

27 Use o tempo que você ainda tem para ouvir meus ensinamentos para que eles possam enchê-lo de 

luz e de graça, para que você possa dar o passo firme em direção à espiritualidade - um passo que você não 

deu porque continuou em um culto ao materialismo e ao erro. 

28 Até hoje, lhe faltou a fé para acabar com suas figuras, ritos e símbolos e buscar-Me espiritualmente 

no Infinito. Faltou-lhe a coragem de ser espiritualista, e você criou uma espécie de espiritualidade fictícia 

por trás da qual você esconde sua disposição materialista e seus erros. 

29 Não quero que vocês sejam hipócritas, mas sinceros e verdadeiros. É por isso que lhes falo com a 

maior clareza, para que vocês possam limpar completamente suas vidas e mostrar ao mundo a verdade 

deste Trabalho. Vocês se chamam espiritualistas? Então, seja realmente assim. Não fale de Meu 

ensinamento desde que você faça o oposto completo dele, pois então você só confundirá as pessoas com 

suas obras. 

30 Acima de tudo, tenham o conhecimento do que é minha Obra - do que significa minha Lei, do que 

é sua tarefa e como deve realizá-la, para que - se não tiverem um guia em seu caminho digno de dirigir 

seus passos - possam se orientar pela consciência e pelo conhecimento que adquiriram em meu 

Ensinamento. Desta forma, você não será capaz de responsabilizar ninguém por qualquer erro ou falha. 

31 Eu também lhes digo: Se aquele que guia seus passos espirituais com seus conselhos caminha de 

acordo com Minha lei, você o seguirá fielmente porque ele se fez digno de sua confiança. 

32 Quando chegar a hora de chamar este povo a prestar contas, minha voz chegará a cada alma com a 

mesma justiça, já que minha palavra foi ouvida por todos da mesma maneira. Então ninguém dirá: 

"Senhor, chama à responsabilidade aqueles que sabem mais e nos perdoa quem só fez o que nos mandou 

fazer". 

33 Você acha que uma criança, diante do mau exemplo de um pai terreno que é perverso ou perverso, 

comete um erro se não segue seu modo de vida? Ou você acha que a criança é obrigada a seguir os passos 

de seus pais? 

34 Em verdade vos digo, deixai que a consciência e a razão sejam vossos guias para o caminho certo.  

35 Mas como você está se afastando do mau caminho marcado para você por aqueles que têm o dever 

de guiá-lo através da vida, você não deve ignorá-los ou deixar de amá-los - pelo contrário. Do lugar onde 

você encontra a salvação, você deve fazer tudo de sua parte para ajudar aqueles que se desviaram. Isto 

significa que sua misericórdia e seu amor nunca devem mudar. 

36 Tentem compreender plenamente minha palavra, amados discípulos, para que não sejam 

atormentados por dúvidas quando as provações os surpreenderem. 

37 O materialismo impede o desenvolvimento da alma como um tremendo obstáculo. A humanidade 

chegou a um impasse diante deste muro. 

38 Você está em um mundo no qual o homem foi capaz de desenvolver seus poderes de intelecto em 

aplicação à ciência relacionada à matéria. Mas seu julgamento sobre a existência do espiritual ainda é 

limitado, seu conhecimento de tudo o que não pertence totalmente à matéria é retardado. 

39 Este século em que você vive mostra dois aspectos: um é o desenvolvimento da mente, e o outro é 

a estagnação espiritual. 
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40 De fato, a luz divina brilha sobre as faculdades do intelecto, e delas brota minha grande inspiração, 

cujos frutos surpreendem a humanidade; pois o intelecto agora exige liberdade e expansão do 

conhecimento. O homem mergulha no estudo da natureza, ele investiga, descobre, se alegra, se maravilha, 

mas nunca está indeciso. Mas sempre que o pensamento surge nele para esclarecer a relação com o 

espiritual, com a verdade que está além da matéria que lhe é conhecida, ele tem medo, tem medo de 

avançar para o desconhecido, para aquilo que ele considera proibido, para aquilo que (em sua opinião) 

pertence apenas aos seres elevados dignos da investigação dos mistérios de Deus. 

41 Lá ele se mostrou fraco e tolo, incapaz de superar por vontade própria os preconceitos que o 

prendem. Lá ele se mostrou um escravo das interpretações distorcidas. 

42 O desenvolvimento da inteligência humana nunca estará completo até que se desenvolva também 

no nível da alma. Percebam quão grande é o atraso de sua alma porque vocês se dedicaram apenas ao 

conhecimento da vida terrena. 

43 O homem é um escravo da vontade alheia, vítima de feitiços, condenações e ameaças. Mas o que 

foi conseguido? Que ele abandone todos os seus desejos de compreender e alcançar o mais alto 

conhecimento que o homem deve possuir; que ele se impeça de poder esclarecer o que ele sempre 

considerou absurdamente um segredo: a Vida Espiritual. 

44 Você acha que a vida da alma será para sempre um mistério para o homem na Terra? Se você 

pensa assim, você está em grande erro. Em verdade vos digo, enquanto não conhecerdes vossa origem e 

não conhecerdes nada daquilo que se relaciona com o espírito, sereis meros seres que habitam em um 

mundo miserável entre plantas e animais, apesar de todo o progresso de vossas ciências. Vocês 

continuarão a lutar uns contra os outros em suas guerras e a dor continuará a governar suas vidas. 

45 Se você não descobre o que carrega em seu ser, nem descobre em seu próximo o irmão espiritual 

que habita em todos - você pode realmente se amar a si mesmo? Não, filhos de homens, mesmo que vocês 

digam que Me conhecem e Me seguem. Se você tomar meu ensinamento superficialmente, sua fé, seu 

conhecimento e seu amor serão falsos. 

46 Hoje minha luz desce sobre cada órgão da mente de uma maneira radiante e inspiradora. Quando 

ela se manifesta através destes porta-vozes na palavra humana, ela se tornou Minha Doutrina para quem a 

ouviu. Mas como tudo isso visa a elevação de sua alma, eu o chamei de "espiritualismo". Mas nunca se 

detenha em nomes ou definições. O que é importante no meu ensino é o significado e a verdade que ele 

contém. 

47 Agora é um momento propício quando a luz de minha Palavra, a moralidade mais elevada e a 

sabedoria da espiritualização derramar sobre os corações - como uma chuva refrescante e benéfica após a 

longa aridez do deserto pelo qual você passou. 

48 Este Ensinamento é perfeito como minha Palavra expressa na Segunda Era tem sido perfeita e 

como cada uma de minhas inspirações é. A perfeição não seria possível se ela brotasse dos órgãos da 

mente através dos quais ela é dada. Mas vem do Espírito Divino que o inspirou. 

49 Este ensino é simples como tudo puro e divino e, portanto, fácil de entender. Mas às vezes vai 

parecer difícil para você aplicá-lo. Os esforços de sua alma exigem esforço, renúncia ou sacrifício por 

parte de seu corpo, e se lhe faltar educação espiritual ou disciplina, você deve sofrer. 

50 Desde o início dos tempos, tem havido a luta entre a alma e a carne para entender o que é certo, o 

que é permitido, o que é bom, para viver uma vida que esteja em conformidade com a lei dada por Deus. 

Nesta luta difícil, parece-lhe que um poder estranho e malévolo o está continuamente tentando a virar as 

costas para a batalha e convidando-o a usar seu livre arbítrio e continuar no caminho do materialismo. Eu 

lhes digo que não há tentação maior do que a fraqueza de seu corpo: sensível a tudo o que o cerca; fraco o 

suficiente para ceder; facilmente derrubado e seduzido. Mas aquele que aprendeu a dominar os impulsos, 

paixões e fraquezas do corpo, venceu a tentação que carrega dentro de si mesmo. 

51 O que o espiritualismo lhe ensina que é novo, já que o ensino do amor trazido por Jesus na 

Segunda Era lhe mostrou o caminho a seguir? Ele o fez entender essa Palavra, explicou-a com o maior 

detalhe e o instruiu a praticá-la espiritualmente. 

52 O ensinamento de Jesus foi perfeito porque lhe foi revelado através do "Verbo" encarnado em 

quem Deus se escondeu. Aquela Palavra que falou ao mundo em Jesus é a mesma Palavra que agora fala a 

vocês no Espírito e lhes disse para aplicar à sua vida aquele ensinamento, aquelas obras e exemplos que 
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deixei para trás quando vivi entre vocês, que porque vocês se consideram muito evoluídos e vivem em 

uma época muito distante daquela, vocês não devem acreditar que minha Palavra não é contemporânea. 

No espiritualismo você pode encontrar a maneira de aplicar meus ensinamentos e meus exemplos à época 

em que você vive e ao desenvolvimento que você tem. 

53 A Palavra de hoje difere da de Jesus na Segunda Era porque é dada através de portadores de vozes 

humanas e estes órgãos de compreensão são limitados em sua capacidade de receber. Mas o significado da 

palavra que vem de seus lábios é perfeito. 

54 Que ninguém veja no corpo humano a presença do Divino, nem em sua voz humana a voz de 

Deus. Deus não tem forma nem expressão de uma voz humana como você. Portanto, aquele que ouvir 

Minha Palavra não encontrará Deus na expressão exterior da palavra humana, mas em seu significado. É 

isto que tenho revelado em todas as igrejas. 

55 O Mestre está novamente com seus discípulos para lembrá-los daqueles ensinamentos divinos que 

Ele trouxe à humanidade na Segunda Era como uma mensagem de amor e paz. 

56 Voltei porque as gerações atuais não usaram minha Palavra como norma e lei de suas vidas e é 

necessário ensinar-lhes o caminho através de novas lições que lhes expliquem o que não tinham 

compreendido. 

57 O ser humano segue teimosamente seu caminho, seguindo os impulsos de seu livre arbítrio, longe 

de muitas realidades da vida. 

58 Já não haveria mais impérios ou povos fortes na Terra para oprimir os fracos, e ainda assim eles 

existem como prova de que as tendências primitivas ainda prevalecem no homem para roubar os fracos 

por abuso de poder e para conquistar pela força. 

59 É verdade que eu coloquei o homem na Terra para que ele pudesse se tornar senhor e governar 

sobre ela, para que pudesse reinar sobre um mundo de paz, compreensão e harmonia, onde ele seria um 

príncipe obediente e fiel ao Rei, que é seu Criador. 

60 Mas o domínio que o homem estabeleceu na terra é diferente - um domínio de falsa grandeza, de 

vaidades, de falsas glórias. Portanto, o mundo não conta entre suas maiores riquezas os tesouros espirituais 

como a paz, a sabedoria e a elevação espiritual. 

61 A humanidade anseia por um pouco de paz, mas nunca a busca através dos meios disponíveis para 

alcançá-la, tais como prudência, perdão, misericórdia, reconciliação e amor. 

62 Agora anuncio a vocês uma grande e feroz batalha entre aqueles que buscam o estabelecimento do 

Reino da Paz e aqueles que lutam para defender ou aumentar o poder de seu domínio terreno. 

63 É a batalha entre o espírito e a matéria, a antiga batalha entre o eterno e o temporal, o espírito em 

oposição ao material. Quem irá derrotar quem? Alguns dizem: o espírito, outros dizem: o material. Digo-

lhes: ninguém sairá vitorioso. 

64 Esta batalha não é sobre o espírito ser vitorioso e humilhar a "carne". Pois se fosse, sua vitória 

seria falsa. A vitória final será para ambos quando corpo e alma caminharem juntos, em harmonia e ambos 

cumprirem seu destino sob um único ideal no caminho da justiça e do amor, que é o caminho traçado por 

minha Lei. O quanto as pessoas se prejudicam com suas guerras assassinas! Dias, meses e anos passam 

sem um pouco de paz em seus corações, vivendo em constante medo, sob a ameaça de seus próprios 

irmãos que se tornaram inimigos. Isto é viver por um ideal elevado, ou pelo menos lutar por ele? Não, 

pessoas: as pessoas matam umas às outras por seus objetivos de poder humano, que valem muito menos do 

que suas vidas. Mas eles não querem reconhecer o valor de uma vida, não querem saber que a existência 

de um ser humano é sagrada e que somente Aquele que a criou pode dispor dela. 

65 O mesmo mundo que você habita atualmente tem sido um campo de batalha por muito tempo. Mas 

o homem não ficou satisfeito com a vasta experiência que lhe foi legada por seus antepassados - uma 

experiência amarga e dolorosa que está diante das pessoas deste tempo como um livro aberto pela 

consciência. Mas o coração do homem é muito difícil de aceitar aquele fruto de experiência que é como 

um legado de luz. As únicas coisas que herdaram de seus antepassados foram o ódio, orgulho, 

ressentimento, ganância, arrogância e vingança que lhes foram transmitidos com sangue. 

66 Será necessário que a terra seja tingida de vermelho pelo sangue de muitos inocentes e que depois 

se torne negra pela dor daqueles que sobrevivem. 
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67 Todos os impérios construídos pelos homens sobre bases de orgulho e arrogância se 

desmoronaram porque suas bases aparentemente sólidas eram falsas e não podiam resistir à minha justiça. 

68 Esses poderes que surpreendem os homens de hoje em dia, vocês verão em breve cair, e quando 

outros se levantarem depois deles, eles cairão da mesma forma. 

69 Quando os homens unirem seus povos e se governarem espiritual e humanamente pelas leis de 

amor e justiça que o Pai lhes revelou desde o início dos tempos, então eles terão lançado as bases firmes 

para um reino de paz no qual, pela primeira vez no mundo, haverá harmonia, fraternidade, progresso real, 

florescimento na alma e no homem, sabedoria, conhecimento e bem-estar. 

70 Amados, concentrem seus pensamentos nesta manhã de graça e escutem seus sentimentos para que 

vocês possam saber quanto poder sua fé tem em relação ao ensinamento que estão recebendo atualmente. 

71 Se você se sentir preparado, forte o suficiente para trabalhar para Meu Trabalho, estabeleça e torne 

Minha Palavra conhecida, que será a base firme de um novo mundo, aquele reino de paz e verdade que eu 

lhe anunciei. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 272  
1 Eu te abençôo, Israel, e em ti abençôo as gerações presentes e futuras. Vós sois Meus amados 

discípulos que experimentaram minhas revelações e Meus mandamentos em todos os momentos. 

Eu os enviei para uma nova reencarnação na Terra. Mas antes disso, eu o preparei e o avisei, dizendo-

lhe em que condição se encontra a humanidade neste momento. Falei-lhes de seu materialismo e de sua 

distração, e vocês se perguntaram se podem cumprir sua missão, e como permitirão que minha palavra, 

que é essência sutil, que é ternura e luz, penetre naqueles corações duramente como rochas. 

O Mestre lhe ensinou a lutar, lhe fez "trabalhadores" e lhe deu corações como campos para preparar, 

cultivar e fazer frutificar. 

2 Quando você ouviu Minha Palavra através do homem e eu o chamei Israel, sua alma estremeceu. 

Seu corpo frágil não conhecia estas revelações, mas a alma espiritual conhece e conhece sua missão. Eu 

lhes digo: Você está destinado a colaborar no meu Trabalho e deve ter cuidado com seus passos. Não 

descer, não se materializar, não se misturar com as multidões, pois você não é superior a seus semelhantes. 

Trabalhe em silêncio, para que somente o amor e a misericórdia para com o próximo o distingam. 

3 Sua presença dissipará as trevas, e se você fechar os lábios porque não deve encontrar uma 

oportunidade adequada para falar de meus ensinamentos, sua alma espiritual falará, e assim você criará luz 

e justiça entre seus semelhantes. 

4 Neste momento de dor, vim para consolá-los. Todas as almas sabem que o dia de sua libertação 

chegará e esperam ver seu Salvador. Eles não sabem de que forma ele virá, mas esperam e consultam a 

sabedoria divina oculta. 

5 Vocês, povo, têm a confirmação de tudo o que foi profetizado, e devem levar esta luz ao povo. 

Dizer-lhes que os amo e que em cada momento da vida que lhes dou, revelo Minha misericórdia e Meu 

poder. Ajude-os a se aperfeiçoarem, diga-lhes para Me buscarem com pureza, para Me buscarem 

espiritualmente. Eu me comunicarei com eles assim que vocês, meus trabalhadores, tiverem preparado 

seus corações. Eu os distribuirei e colocarei Meu Espírito dentro de vocês para deixar Minha Palavra 

alcançar pessoas de todas as raças e credos. Pois eu conduzo os homens a um único objetivo, à única 

verdade. 

6 As pessoas tropeçam nas rochas do caminho, elas lamentam e sofrem. Mas tudo isso obedece à Lei 

da Expiação e à Justiça que veio para transformá-los, assim como é minha vontade. Quero que meus filhos 

me amem como Pai e que se espiritualizem para que possam viver em paz. 

7 Quando uma grande provação atinge seu coração, você me pergunta com rebeldia: "Está escrito em 

meu destino que eu devo esvaziar este cálice de sofrimento? É a minha expiação? É realmente a sua 

vontade, pai?" Mas eu lhe digo: "Nada se move sem minha vontade". Há muitas provas em seu destino que 

você terá que suportar. Algumas serão as conseqüências de suas violações de Minha Lei, outras passarão 

do Meu Espírito para o seu. No entanto, todos são apenas, mesmo se você os considerar desnecessários. Se 

você observar e estudar, eles falarão de minha perfeição e de meu amor. Mantenha a esperança e a fé 

mesmo nos dias de maior amargura e confie que o dia seguinte será melhor, que o sol do meu amor 

irradiará sua alma e seu corpo, e que sua razão e intuição serão claras e você será guiado para um bom 

objetivo. Então, quando você chegar ao fim da jornada de sua vida, haverá paz dentro de você e alegria no 

Pai. Após cada prova você conhecerá sua força e eu receberei o fruto dela de acordo com o amor que você 

me mostra. 

8 Humanidade, bem-vinda à Terceira Era, quando as pessoas encontrarão sabedoria espiritual. É a 

Era em que você me sentirá através da fé, intuição e espiritualização. Não espere Minha presença na forma 

humana e não procure Minhas feridas para cavar seus dedos nelas a fim de acreditar em Mim. 

9 Tudo será espiritual neste momento. 

10 Chegou a hora de você me entender e sentir como Espírito, abandonando todo o seu materialismo. 

11 Ai dos povos que obstinadamente se agarram à sua idolatria, ao seu fanatismo e à sua tradição! 

Eles não serão capazes de ver minha luz, nem sentirão a infinita felicidade do despertar da alma. 
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12 É verdade que meus ensinamentos vão abalar o mundo. Mas quando a batalha terminar, a 

verdadeira paz será sentida na Terra - aquela que brota do meu espírito. Somente os tolos, os teimosos e os 

de coração duro continuarão a sofrer. 

13 Um mundo invisível paira e vive acima da humanidade, um mundo de seres leves precedido por 

Elias, que guia e determina tudo. 

14 Abençoados sejam aqueles que se mostram receptivos a essa influência celestial. 

15 Em todos os povos da Terra há pessoas cujo espírito foi enviado para ajudar o mundo espiritual em 

seu trabalho. O que acontecerá com eles se permitirem que seus corações sejam transformados em uma 

rocha impermeável às inspirações espirituais? Eles teriam que beber um copo muito amargo para retornar 

ao caminho de onde partiram. 

16 Para mim, o arrependimento de um ser humano, sua renovação e sua salvação não pode ser 

impossível. Eu não seria onipotente então, e o homem seria mais forte do que eu. Você considera Meu 

poder inferior ao poder que o mal possui no homem? Você considera que a escuridão no homem é superior 

à luz divina? Nunca! diga-me seu coração. 

17 Lembre-se: Minha tarefa, tendo dado a vocês o ser, é levá-los à perfeição e uni-los em uma única 

família espiritual; e não se esqueçam que Minha vontade está sendo cumprida acima de todas as coisas. 

18 Eu, o Semeador Divino, coloco minha semente de amor imperceptivelmente em cada alma. Só eu 

sei quando esta semente brotará em toda a humanidade, e só eu posso esperar com paciência infinita pelos 

frutos de minhas obras. 

19 Use o significado deste ensinamento e comece a semear a harmonia no seio de suas famílias. A 

partir daí, garanta a harmonia entre as comunidades que compõem seu povo. Então, quando eles estiverem 

unidos por laços espirituais, permita que sua paz e felicidade irradiem para fora de seu meio. 

20 Quando você começa a medir a luta que será necessária para converter toda a humanidade, e 

quando você considera a extensão do pecado que existe e a miséria que está em toda parte, você 

inevitavelmente se sentirá deprimido em suas contemplações. Mas quem lhe disse que só você deve salvar 

o mundo? Contente-se em fazer bem a parte que pertence a cada um de vocês, e deixe os outros fazerem a 

deles, e você verá como, dia após dia e passo a passo, com a ajuda de seu Pai, você se tornará testemunha 

do cumprimento de minha palavra. 

21 Você estava destinado a viver na Terra nestes momentos difíceis para a humanidade - são os 

primórdios da Terceira Era. Mas não se queixe de seu destino, pois isso seria uma reprovação para mim. 

Lembrem-se que cada um de vocês - refiro-me aqui à sua alma espiritual - já esteve na Terra várias vezes, 

e que em algumas dessas existências vocês desfrutaram de tudo o que o coração humano deseja. 

22 Esteja certo de que aqueles que mais sofrem neste momento já esvaziaram a taça do prazer, das 

satisfações humanas e das glórias do mundo até o fundo, afastando-se assim do caminho espiritual e 

contaminando-se a si mesmos. 

23 A época da expiação e purificação tinha que vir, mesmo que séculos tivessem que passar no 

mundo e sua alma tivesse que esperar até aquela hora. Mas agora chegou o momento, é hoje. Entenda-o, 

experimente-o e use-o. 

24 Receber a luz do Espírito Consolador - aquele que teve que vir de acordo com minha promessa 

dada aos homens. 

25 Agora entenda porque minha presença de forma invisível cumpre essa promessa. Hoje eu não sou 

o Cristo que veio em carne e osso, mas Cristo no Espírito que derrama luz, amor, sabedoria e consolo 

sobre todos os que sofrem. 

26 O amor ilumina de novo sua vida, a humanidade. Eu lhes mostro o caminho espiritual e lhes revelo 

a verdade que existe dentro de vocês para que possam conhecer a Luz Divina. Você não sabe que está 

errado quando acredita que é maior do que você? Vocês acreditam em vocês mesmos segundo a "carne", 

segundo a pessoa humana. Mas você sabe que essa crença é falsa porque o humano é transitório? Eu vos 

ensinei a basear vossa fé e vosso progresso nos valores de vossa alma espiritual, porque estes são firmes e 

eternos. 

27 Vocês acreditaram que são apenas matéria, e que só este mundo existe, e é por isso que 

derramaram tantas lágrimas na vida, e sua luta na vida é temerosa e desesperada. 

28 Seu materialismo transformou o Éden que eu confiei ao homem em um inferno. 
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29 Errada é a vida que os homens levam, erram seus prazeres, seu poder e sua riqueza, erram seu 

aprendizado e sua ciência. 

30 Ricos e pobres, todos vocês estão preocupados com o dinheiro, cuja posse é enganosa. Você se 

preocupa com dores e doenças e estremece ao pensar na morte. Alguns temem perder o que têm e outros 

anseiam por ter o que nunca tiveram. Alguns têm tudo em abundância, enquanto outros não têm tudo. Mas 

todos esses esforços, paixões, necessidades e objetivos ambiciosos dizem respeito apenas à vida material, 

à fome do corpo, às paixões inferiores, aos desejos humanos, como se o homem realmente não possuísse 

uma alma. 

31 O mundo e a matéria derrotaram temporariamente a alma, levaram-na gradualmente de volta à 

escravidão e finalmente frustraram sua missão na vida humana. Por que vocês mesmos não percebem 

gradualmente que a fome, a miséria, a dor e a angústia que oprimem suas vidas não são mais do que o fiel 

reflexo da miséria e da dor de suas almas? 

32 Era absolutamente necessário que eu lhe revelasse a verdade que está dentro de você e que você 

não queria ver. Mas agora eu vim, agora estou com você, e basicamente lhe ensinarei a ouvir a mensagem 

de seu espírito que você reteve por um longo tempo. 

33 Logo vocês perceberão que não é a vida que é cruel para vocês, humanos, mas que vocês são 

cruéis para com vocês mesmos. Você sofre e faz sofrer aqueles ao seu redor por falta de compreensão. 

Você se sente sozinho, vê que ninguém o ama e se torna egoísta e de coração duro.  

34 Então deixe-me ouvir Minha voz dizendo-lhe que se levante para que seus sentimentos possam ser 

enobrecidos, que você não olhe para a baixeza e as impurezas, mas para as misérias e dificuldades que 

você deve perdoar e aliviar. 

35 Levante sua mente e seu olhar para o Eterno, para que você possa estar repleto de pensamentos 

puros. 

36 No infinito, que é o espaço vivo da alma, vibra a luz, os pensamentos elevados e a paz eterna. 

Subam até lá e se fortaleçam nessas regiões. Enquanto não ascenderem, continuarão a adoecer, 

continuarão a brigar sem se reconhecerem como irmãos e irmãs. 

37 Este materialismo dividiu as pessoas. A semente da discórdia se multiplicou a tal ponto que não só 

as pessoas se rejeitam umas às outras, mas até mesmo pais e filhos e irmãos e irmãs se rejeitam uns aos 

outros. 

38 Pelo menos vocês, pessoas que se alimentam de meus ensinamentos, se levantam da sujeira, 

aprendem a amar e a perdoar. Não construa toda sua paz de espírito e felicidade no mundo da matéria, 

divida suas aspirações e objetivos entre o espiritual e o material e tente fazer justiça a cada lado. 

39 Pare de acreditar que você pode conseguir tudo através da matéria. Entendam que, para se elevar a 

Deus, vocês só podem fazê-lo com a alma. 

40 Como pode ser correto que você persista em pensar que vai trabalhar a felicidade de sua alma 

através de obras materiais? Perceba todos os seus erros e erros. Se, materializado como você é, você 

acredita que este é o propósito para o qual você foi criado, eu lhe digo verdadeiramente que o despertar de 

sua alma para a verdade será muito amargo. 

41 Deus quer filhos obedientes, não escravos, mas vocês são escravos de suas paixões e das dos 

outros. 

42 Vocês são como passarinhos perdidos que, em vez de chilrear, chilreiam com medo. Você não 

abençoa mais os benefícios que eu lhe dou durante o dia, você não abençoa mais meu nome toda vez que 

meus benefícios chegam até você. 

43 Vocês se sentem desanimados por terem confiado nos poderes do corpo, mas ele é fraco. Você será 

forte se puder ver o grande erro de considerar o mundo como o verdadeiro reino da bem-aventurança. 

No momento da iluminação e do discernimento, a alma sentirá vergonha de tanta miséria porque se 

tornou miserável no corpo. Ela não queria ser um condor que conquistasse as alturas do céu. Ela preferiu 

ser como aquelas aves que precisam da escuridão para habitar, porque a luz as cega. 

44 Meu ensinamento deve ser compreendido corretamente para que vocês entendam que eu não lhes 

ensino a valorizar a vida humana de forma inferior, mas a viver a verdadeira, com o olhar, a mente e o 

ideal voltados para o eterno. 
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45 Hoje sua ignorância espiritual é tão grande que quando você pensa naqueles que faleceram para o 

próximo mundo, você diz: "Pobre homem, ele morreu e teve que deixar tudo para trás e se foi para 

sempre". 

46 Se você só soubesse com que pena esses seres olham para você do mundo espiritual quando o 

ouvem falar assim. Pena é o que eles sentem por você diante de sua ignorância! Pois se você pudesse vê-

los, mesmo por um momento, você ficaria sem palavras e sobrecarregado com a verdade!  

47 Vós chorais diante dos restos sem vida que ficaram na terra, e enquanto plantais flores e água com 

lágrimas o monte que as cobre, aqueles que se libertaram desses corpos e habitam no reino da liberdade e 

da luz dizem: "Ó miserável corpo, quanto eu vos amei e defendi, quanto eu adquiri para vós honras e 

delícias, vaidades e glórias transitórias, e agora vós sois apenas um punhado de pó numa cova escura". 

48 Pensem, todos vocês, na minha palavra de ensino, e verão nela explicados com a máxima clareza 

os segredos que não queriam saber até hoje. 

49 Em que tempo melhor do que agora eu poderia ter vindo para consolá-lo? Certamente você 

também pode dizer que Cristo desceu para os reinos do inferno neste momento. Pois o que é mais infernal 

do que sua vida de pecado em que o mundo está rolando? Eu venho para salvá-lo porque você caminha 

longe do verdadeiro caminho - tão longe que queria viver sem Mim, enquanto a verdade é que sua vida e a 

minha são uma só. 

50 A existência do homem, separada das leis de Deus, é vazia e falsa. Saiba porque vim trazer-lhe a 

luz: para salvá-lo com a mesma palavra que lhe trouxe antes. Pois a verdade é uma só e, portanto, uma só 

doutrina. 

Seus tronos de idolatria autodidatas erguidos para você. Mas convencido de que o rei que você pensava 

trazer era falso, seu coração permaneceu desorientado. No entanto, dentro de seu ser, você pode buscar a 

presença de seu Deus, o verdadeiro Rei. Se você me encontrar lá, não lhe peço que me construa um trono. 

Prefiro um altar de amor e humildade, onde um candelabro de fé dá luz. 

51 Muito é o que sua alma precisa. Considere: Quantas vezes ao dia você nutre seu corpo? Se você 

perder uma dessas refeições, você se sentirá fraco. Mas sua alma, quantas vezes ao dia você a alimenta 

com minhas palavras? 

52 Compreenda como é grande a fome espiritual e a sede da humanidade em meio à aridez de sua 

existência, então você justificará minha presença no espírito para explicar-lhe minha verdade e consolá-lo 

em suas grandes tribulações. 

53 Meu ensinamento e minha vinda neste momento é para que meus novos discípulos, que eu quero 

que todos vocês sejam, possam se tornar espíritos de consolo, como seu Mestre, e tomar os caminhos da 

terra para realizar minha Obra, para semear meu amor, para acender minha luz, para trazer amor e 

compreensão ao coração das crianças, para preencher o imenso vazio de seu ser. Levar bálsamo curativo 

aos doentes derrotados pela dor de sua concha corporal, cujos sofrimentos terminam gradualmente com 

suas vidas; consolo aos pobres e abandonados que não têm ninguém a quem apoiar sua cabeça. 

54 Quando você vir a realidade destes grandes sofrimentos, você os comparará com sua dor e a 

abençoará, que você pensou ser a maior, e dirá: "Senhor, por causa de tudo o que possuo, eu deveria ser 

feliz". 

55 Será necessário que você se familiarize com aquele que sofre, para que seu coração possa receber 

muitas lições que o façam amar, amolecê-lo e afastá-lo dos falsos prazeres para pensar um pouco em vez 

daqueles que têm fome de afeto, precisam de amor e conforto. 

56 Quando você sentir a dor de outra pessoa como a sua, eu não terei mais nada a dizer a você. Você, 

por sua própria vontade, irá em busca dos necessitados que se deitam nos leitos de dor dos hospitais. Sua 

mão, sem sentir qualquer relutância, será colocada sobre o leproso e acariciará ternamente o órfão. Seus 

lábios trarão luz à alma com sua palavra, e você saberá acender uma chama de fé naqueles que passam 

pela vida sem propósito, sem amor e sem Deus. 

57 O espírita não acumulará bens materiais em abundância, mas assegurará que ele seja sempre rico 

nos tesouros da alma. Ele sempre saberá o que eles seguram e como eles estão. Ele sofrerá como todos os 

mortais, mas nunca desesperará nem se rebelará. 

58 Tenha diante de seus olhos a cada oportunidade Meu exemplo - aquela vida que eu dediquei à 

tarefa de amá-lo, confortando-o e mostrando-lhe o caminho para a felicidade eterna. Falei desta maneira 

em todos os meus ensinamentos para que muitos me ouvissem. Eu não tinha nenhum lugar especial para 
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deixar que minha palavra fosse ouvida. Tanto nas praças como nos pórticos, nas ruas ou nos templos, na 

estrada ou nas montanhas, deixei ouvir a mensagem que falava do Reino dos Céus. 

59 Esteja sempre pronto com um pacote de viagens cheio de méritos que você adquiriu na luta da 

vida, para que meu chamado para a outra vida não o surpreenda a qualquer hora. Sempre olhem dentro de 

vocês e examinem-se a si mesmos. Não espere que essa hora passe com uma alma sem mérito. Pois então 

você desejará ter feito muito bem na terra, mas será tarde demais. Esteja sempre em contato com sua 

consciência, pois você não sabe em que momento você vai passar. 

60 Não se desesperem, ó almas a quem eu dirijo minha palavra em particular. Perseverem no meu 

caminho e conhecerão a paz. Em verdade vos digo que todos vocês estão destinados a experimentar o 

êxtase. Eu não seria seu Pai se você não tivesse sido criado para compartilhar o Reino dos Céus comigo. 

Mas não se esqueça: para que sua felicidade seja completa, é necessário que, passo a passo, você contribua 

com seus méritos para que sua alma possa se sentir digna daquela recompensa divina. Saiba que eu estou 

com você, acompanhando-o até o fim. Tenha plena confiança em Mim, sabendo que Minha tarefa está 

unida à sua, e Meu destino ao seu! 

61 Como você não pôde se levantar até Mim, vim até você, dando-lhe assim prova de Minha 

misericórdia e um incentivo para sua fé. A própria idéia de cumprir sua missão o assusta porque você é 

forte nas lutas do mundo, mas fraco na missão da alma do espírito. 

Vocês me dizem que ainda têm muitas falhas para se considerarem Meus discípulos. Mas eu lhes digo 

que cada defeito é como uma pedra, e todos eles juntos como um fardo. Enquanto vocês viverem sob o 

peso desse fardo, é impossível para vocês se erguerem. Mas, na medida em que você gradualmente lança 

fora o pesado fardo de suas deficiências, você começa a sentir que pode se elevar às alturas do espírito. 

62 Permita que Minha Palavra o aperfeiçoe. Sei que nem todos vocês vêm com o coração preparado 

para Me ouvir, que alguns gozam desta manifestação e alguns duvidam, assim como há alguns que pensam 

que embora a Palavra seja exaltada, ela não vem de Cristo, mas de algum outro ser. Mas eu lhes digo que 

meus pensamentos chegam aos respectivos órgãos da mente para se revelarem em sabedoria. 

63 Quem tem o direito de duvidar de minha presença entre os homens, uma vez que eu lhe dei provas 

de que estou a seu serviço por causa de meu amor? Pense em Jesus quando Ele foi espancado na cruz. Mas 

o que representa essa cruz a não ser a humanidade? Em verdade vos digo que ainda estou ligado à Minha 

cruz de amor, que é representada pelo Meu amor por Meus filhos. 

64 Vocês duvidam, julgam e até gozam de si mesmos, mas eu os perdôo e os abençôo porque estão 

doentes de ignorância. Dou-lhe tempo para refletir porque sei que amanhã você estará entre os mais 

fervorosos. Agora você ainda não pode ver a verdade que lhe revelei com total clareza, porque a carne é 

mais forte do que o espírito. No entanto, você estará à altura do ideal de espiritualização, e então você se 

tornará o mais forte espiritualmente. 

65 Lutar contra o que é prejudicial, lutar contra o que é impuro. Saiba que os vícios do mundo 

embotam os sentidos da alma e a impedem de entrar nos mundos altos da vida. Se você aprender a viver a 

verdadeira vida - eu lhe digo, então, onde quer que você esteja e para onde quer que vá, você transformará 

tudo por sua presença em um paraíso de paz. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 273  
1 Vocês afundaram tão baixo e se distanciaram tanto do espiritual que consideram sobrenatural tudo 

aquilo - já que pertence ao espírito - completamente natural. Assim você chama o divino sobrenatural, e da 

mesma forma você vê tudo o que pertence ao seu espírito, e isto é um erro. A razão disso é que você vê e 

percebe apenas aquilo que está dentro do alcance de seus sentidos ou dentro do alcance de sua inteligência 

humana, e você considerou aquilo que está além dos sentidos e da mente como sobrenatural. 

2 Chegou a hora de vocês penetrarem no núcleo de meus ensinamentos que lhes revelam a verdade 

que contém a vida, para que se considerem meus discípulos e logo comecem a ser mestres. 

3 O discípulo é aquele que aprende, o mestre é aquele que aplica meus ensinamentos. É assim que 

você deve ser. Pois se você só aprendesse e escondesse minha sabedoria em seu coração, ou se mudasse 

meus ensinamentos, você seria como aqueles fariseus hipócritas que eu condenei tanto naquela época para 

provar sua falsidade. 

4 O caminho é longo e você deve caminhar atentamente para não cair em um extremo, isto é, que o 

espiritual não se torne comum para você, mas que você também não caia em um fanatismo. 

5 Uma vez alcançado o equilíbrio que deveria existir entre a alma espiritual e a "carne", você verá 

como a existência é fácil e como até mesmo o caminho. Passo a passo você seguirá seu caminho e utilizará 

todas as oportunidades que a vida lhe oferece para o avanço de sua alma. 

Então, quando você atingir os limites da Vida Espiritual, quando a hora se aproximar para se despedir 

do mundo que o protegeu, e do corpo que serviu como seu apoio, não haverá a menor resistência, nem a 

alma desejará prolongar a vida de seu corpo, nem a concha do corpo reterá mais a alma. 

6 Quanta alegria e quanta luz experimentará a alma quando entrar em sua nova casa, e quanta paz e 

compreensão deixará no coração daqueles que lhe pertenceram na Terra! 

7 Vejo que a atmosfera que prevalece no mundo é contrária à espiritualização. Portanto, será muito 

meritório se vocês forem capazes de se libertar dos obstáculos que os impedem de avançar no caminho. 

8 Eu lhe enviei uma mensagem através da qual você pode viver no mundo sem ser infectado. 

9 Aprender com minha força para se elevar acima dela. Esforçar-se para se elevar acima das 

dificuldades humanas. Uma vez que você tenha elevado sua vida e libertado sua alma, não se afunde 

novamente. 

10 Não há armadilhas no meu caminho. Mas é necessário observar e rezar, pois ao lado do caminho 

cresce o matagal, e nele às vezes esconde-se o traiçoeiro lobo. Observe e reze para que você não se 

surpreenda e que, em vez disso, seja você quem surpreende aqueles que se escondem para derrubar aquele 

que quer caminhar no bom caminho ou para roubar-lhe a fé. 

11 Eu anunciei que meu povo apareceria novamente na Terra quando a humanidade bebesse seu 

maior copo de sofrimento. É por isso que estou enviando meus mensageiros, meus trabalhadores, meus 

soldados e profetas à terra, porque o tempo de batalha está se aproximando. 

12 Meu povo não é apenas aquele que me ouviu através dos porta-vozes. Meu povo se espalhará pela 

Terra, e seus filhos serão todos os que testemunharem Minha verdade - todos os que atingirem as brechas 

de luz da alma, todos os que lutarem contra o joio e proclamarem a Terceira Era. 

13 Espiritualizem-se e serão capazes de compreender e cumprir sua missão. Então, quando outros 

emissários da Mina surgirem em outras terras, que um tome nota do outro, una-se e apoie espiritualmente, 

lutando com o poder do pensamento a discórdia, a desunião e a guerra que tem dominado o mundo. 

14 Não se preocupem, pessoal, eu recebi seus méritos adquiridos até hoje. Mas não pare após os 

primeiros passos, não se contente com os primeiros trabalhos que realizou. Ande com calma e com passos 

firmes, e você alcançará a vitória. 

15 Seus méritos nem sempre terão que esperar até que você chegue ao Reino Espiritual para colher 

sua recompensa, mas aqui em seu mundo você também os verá recompensados. 

16 Aqui seu corpo terá saúde e força, e na vida espiritual você terá luz e verdadeira bem-aventurança. 

17 Aqueles que vieram até Mim no desejo de sabedoria nunca se sentiram enganados. Vi que não 

houve nenhum obstáculo para detê-lo em seu desejo de ouvir Minha Palavra. Como eu não poderia 

recompensar seus esforços e seus sacrifícios? Só eu sei o quanto você teve que evoluir para vir a estes 

lugares e ficar comigo para me ouvir. 



U 273 

172 

18 Chegou a hora em que as pessoas quebrarão suas correntes por vontade própria, arrancarão o 

curativo dos olhos e buscarão o verdadeiro caminho. 

19 O homem aspira a possuir uma luz que lhe permita saber o que é lícito para ele, bem como 

conhecer tudo o que lhe é verdadeiramente proibido. 

20 Espiritualmente, o homem é uma criatura ignorante. A miríade de preconceitos que o cercam e as 

ameaças e maldições que pesam sobre ele têm sido a causa da indiferença para com o espiritual. 

21 É somente minha luz que agora desperta as almas, é minha voz que as chama para refletir, e é 

minha força que as faz firmes e as faz lutar para alcançar o objetivo. 

22 A humanidade logo se livrará de seus preconceitos, da mesma forma que alguém se separa de uma 

roupa desgastada e velha, e levantará seu olhar e sua mente longamente acima das barreiras que há muito a 

têm impedido de evoluir. 

23 Os temores incutidos que as pessoas alimentaram em seus corações por séculos também 

desaparecerão quando lembrarem que foi Cristo quem abriu as portas do Reino Espiritual e que - como Ele 

não havia revelado tudo o que tinha para ensinar à humanidade porque o tempo ainda não havia chegado - 

prometeu Seu retorno em uma época que seria cheia de luz, inspiração e revelações espirituais. 

24 Em Mim as pessoas encontrarão a coragem de se libertar do jugo de sua ignorância. 

25 Como você pode esperar que a paz na terra e as guerras cessem, que as pessoas se renovem e que o 

pecado diminua se elas não têm conhecimento espiritual, que é o pré-requisito, a origem e o fundamento 

da vida? 

26 Em verdade vos digo, enquanto Minha verdade não for compreendida nem seguida, vossa 

existência na terra será como um edifício construído sobre areias movediças. 

27 Aqueles que são despertados estão em menor número do que aqueles que permanecem frios e 

indiferentes ao espiritual. Estes não se preocupam nem temem diante do caos prevalecente e atribuem tudo 

a causas superficiais. Eles se contentam com sua pouca compreensão e dizem: "Para que serve desvendar 

mistérios ou tentar penetrar o insondável, já que estou cumprindo todos os deveres impostos por aqueles 

que governam no material e por aqueles que me guiam espiritualmente através das religiões? O princípio 

do bem que Cristo ensinou não existe neste cumprimento do dever"? Com estes pensamentos eles se 

acalmam e se convencem de que estão cumprindo seu dever espiritual. 

28 Mas eu lhe digo que este cumprimento de seus deveres é apenas aparente e não real, que o bem que 

você faz é muito pouco diante de sua consciência e diante de Deus, porque sua vida é superficial, seu 

conhecimento espiritual insignificante, suas obras cheias de egoísmo e vaidade. 

29 Aos olhos de seus semelhantes, a quem você pode facilmente enganar, você pode cumprir 

fielmente seus deveres espirituais e humanos. Mas diante de sua consciência e de seu Pai você não poderá 

ficar de pé com pretensões - porque aí a verdade vem à luz - e é isso que mantém as pessoas 

espiritualmente paradas. 

30 Isto causou conflitos entre alguns e outros. Enquanto os despertados falam de espiritualização, 

dons espirituais, habilidades e revelações, os espiritualistas se levantam e dizem que estes dividem e 

confundem a humanidade, causando dúvida e incerteza nas crenças. 

31 Esta luta será inevitável para que a luz possa aparecer e a verdade possa brilhar. Só então vocês 

tomarão consciência de que a verdade não causa divisão e que meu ensino, por ser baseado na verdade, 

não poderia causar trabalhos de divisão e discórdia entre os homens, mesmo que inicialmente os obrigue a 

lutar entre si a fim de alcançar a luz. 

32 Cada um recorrerá às suas armas - umas para o espiritual, outras para as da mente, outras ainda 

para o material. 

33 Aqueles que confiam apenas no poder de suas armas físicas serão derrotados, pois a vitória estará 

do lado daqueles que utilizam as armas espirituais, cuja natureza e poder são maiores. 

34 Embora os ensinamentos de Jesus tenham revelado tudo na Segunda Era, o Espiritismo explica e 

elucida tudo o que era um mistério entre os homens. Sem sua ajuda, eles nunca penetrariam no núcleo das 

revelações. 

35 Em verdade vos digo que somente o Cordeiro poderia abrir o Livro dos Sete Selos para mostrar 

todo o seu conteúdo. 
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36 Pratiquem este ensinamento, pessoal. Chegou a hora de mostrar ao mundo a verdade de minha 

Palavra. Chamei vocês para torná-los mensageiros que trarão à humanidade a mensagem que tanto precisa 

conhecer. 

37 Não vos digo que quando minha palavra chegar aos povos da Terra, todos os homens se 

transformarão imediatamente em espiritualistas. Não - no início será suficiente para que a espiritualização 

seja aplicada a todas as comunidades religiosas. Então você verá como todos os homens, quando menos 

esperarem, terão se movido para um único ponto, ou seja, para a harmonia, unidade e compreensão, que 

nunca existiu entre eles. 

38 As ervas daninhas serão arrancadas pelas raízes e em seu lugar cultivarão trigo, símbolo de 

abundância, trabalho, progresso e paz. 

39 Dêem as boas-vindas a todos aqueles que vêm em busca da luz que ilumina seu caminho. 

40 Esteja comigo, eu sou o farol que brilha em todos os caminhos. Esta luz não é nova, desde o início 

da vida do homem ela brilhou em sua consciência. Mas como o homem foi criado para penetrar nos 

mistérios da vida espiritual de sua própria vontade, foi necessário que "a Palavra" se tornasse homem em 

Jesus e rasgasse o véu dos mistérios com Sua palavra. 

41 Toda a humanidade, em suas várias gerações, chegou ao cume do Calvário para refletir sobre o 

amor infinito que causou a morte de Cristo nas mãos dos homens? Não, a humanidade não queria saber 

tudo o que a luz do Mestre Divino lhe revelou. Preferiu a luz da ciência, que explora os segredos da 

natureza, preferiu o poder terreno à grandeza da alma. 

42 Minha luz não parou por um momento de brilhar nas consciências. Mas como o homem ainda é 

imaturo e precisa que o Pai se aproxime dele de alguma forma, eu enviei o espírito de Elias com a 

mensagem promissora de uma nova era. 

Elias trouxe ao mundo a revelação da maneira pela qual eu viria me comunicar aos homens, e como 

meu precursor abriu a mente do homem para falar através de seus lábios. Mas ele também se manifestou 

através de visões e inspirações para anunciar-lhes que após a manifestação através do órgão humano do 

intelecto viria o diálogo do espírito para o espírito. 

43 Alguns dirão que meu retorno não foi necessário. Mas aqueles que pensam assim só o fazem 

porque não sabem que Jesus expõe a hipocrisia dos fariseus, expulsa os comerciantes do templo e não se 

curva diante daqueles que afirmam ser grandes. 

44 Sou necessário por aqueles que sofrem, que têm fome e sede de justiça, que anseiam por luz e 

elevação, que entendem que a alma deve progredir sem pausas. Todos eles Me chamam em suas orações, 

Me imploram em suas dores e Me perguntam quando eu irei. Eles sabem que a humanidade precisa 

desesperadamente de Mim, Minha Palavra, Meu Bálsamo e Meus milagres. 

45 Você vê as nações em guerras eternas? Você vê aquelas guerras que são a negação mais resoluta 

do amor que eu ensinei? Você vê as comunidades religiosas que são hostis umas às outras, embora elas se 

chamem cristãs e preguem Meu supremo mandamento de "amar uns aos outros"? 

46 Quanta miséria e quanta dor desceu sobre a humanidade por estas guerras instigadas pela luta 

humana pelo poder e por estas diferenças de crenças. 

47 Eu lhes dei neste tempo uma semente que mal está começando a germinar no coração deste povo. 

Mas, em verdade vos digo, esta Doutrina abalará a humanidade e será acreditada como uma verdadeira 

revelação de Deus. Todos vocês - tantos quantos receberam uma tarefa ou missão em Meu Trabalho - têm 

o dever de apresentar Minha Doutrina em toda a sua pureza. 

48 O espiritualismo não tem nada a ver com ritos, tradições ou cerimônias religiosas, ele está acima 

de qualquer adoração externa a Deus. Portanto, eu lhes digo que quem quer que misture com meu ensino 

os ritos que aprendeu de seitas ou igrejas se torna um profanador. 

49 Como seus semelhantes poderiam admirar a luz desta revelação se você a esconde atrás do véu de 

suas materializações e mistérios? 

50 O espiritualismo não é uma amálgama de religiões, é em sua simplicidade o mais puro e perfeito 

ensinamento, é a luz de Deus descendo para o espírito humano nesta Terceira Era. 

51 Eu lhes digo tudo isso, pessoal, porque vocês são minha primeira semeadura neste tempo, para que 

vocês possam abraçar a verdade e não sejam acusados pela humanidade de serem falsos ou profanos. 
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52 Se você afundar no fanatismo, você será culpado disso. Pois o livro do conhecimento estava diante 

de seus olhos e iluminou a alma. 

53 Você que vem de caminhos diferentes - receba minha palavra, carregue minha semente e semeie 

em seus campos. Conheça a natureza da verdade que o Mestre deixa com você. 

54 Não se julguem perfeitos porque têm o conhecimento de uma doutrina perfeita. Mas se você tentar 

cumprir sua missão com a maior pureza da qual um homem pode ser capaz, colocarei em seu caminho 

todos aqueles que anseiam por uma palavra de verdadeiro consolo. 

55 Esteja ciente de que por mais pura e amorosa que seja a sua obra, você continuará a ser atacado. 

Então você terá a oportunidade de ensinar, com exemplos de perdão, nobreza e misericórdia, como 

defender a verdade que você sente que carrega em seu coração. Você não deve defender seus templos 

materiais, nem defender seus nomes ou sua personalidade, mas a verdade que foi colocada dentro de você. 

56 Vocês, multidões que vêm a Mim com tristeza e cansaço no coração - escutem-Me, pois sei que 

através da essência de Minha Palavra encontrarão o caminho de volta à paz, à fé, à alegria. 

57 Você vem descalço, com os pés doloridos, porque no vasto deserto você desgastou as sandálias 

que o protegiam dos seixos e da areia quente em chamas. Mas aqui você terá de volta tudo o que perdeu, 

porque eu o amo e lhe dou provas disso novamente. 

58 Como você poderia deixar a luz de sua fé tornar-se enfadonha? Como você pode ter se desviado 

tanto do verdadeiro caminho que até o conhecimento interior que você possui se perdeu dentro de você? 

59 Somente minha manifestação divina pode lhe dar o conhecimento de que você está em um novo 

tempo. Pois você tinha afundado no sono. 

60 No fundo de seu ser, uma saudade desconhecida se fez sentir, e uma estranha sede cresceu cada 

vez mais forte sem que você fosse capaz de determinar sua razão. Quando essa necessidade se tornou 

assustadora, foi porque tinha chegado o momento em que você receberia minha nova mensagem. 

61 Fome e sede da alma foi o que atormentou você - fome de verdade e paz, sede de amor e luz. 

62 Eu queria que Minha Palavra fosse como água cristalina e fresca, cuja essência contivesse o 

verdadeiro e eterno alimento da alma - de tal forma que quando vocês viessem Me ouvir, vocês se 

entregariam a Mim como aquele vagabundo cansado que, quando descobre uma fonte, lança fora o fardo 

que carrega e avidamente se atira para o líquido desejado para se refrescar. 

63 Nem todos vocês trouxeram sede espiritual. Aqueles que realmente o sentiram, simplesmente o 

extinguiram com Minhas palavras. No entanto, há muitos que, embora me tenham ouvido repetidamente, 

reclamam que sua dor e seus problemas continuam os mesmos. A razão é que eles não buscam minha 

essência, mas os bens do mundo. 

64 Entendam bem isto para que nunca se enganem a vocês mesmos. 

65 Veja também o fato de que alguns não carecem de necessidades, vivem rodeados de conforto, e 

ainda assim algo escurece suas vidas, algo os assusta, algo está faltando. É a presença do espiritual em 

suas vidas que eles anseiam. É a ausência dessa luz que escurece suas vidas. Quando me ouviram, 

exclamaram interiormente: "Isto é o que eu estava procurando, isto é o que eu esperava, isto é o que me 

faltava! 

Outros, entretanto, vieram aqui reclamando que perderam bens, saúde, afeto e o vazio em seus 

corações não foi preenchido pela minha palavra. Mas quando recuperaram o que haviam perdido, partiram 

sem ao menos se lembrar desta palavra celestial que um dia ouviram. 

66 Nem todos estão prontos para sentir e compreender esta revelação. Enquanto alguns permanecem, 

outros partem, porque nem todos têm sede de Mim, porque o desejo do espiritual não é o mesmo em todos. 

67 Quero dizer-lhes que observem de perto a humanidade, os povos e as nações, para que possam 

tomar consciência de como eles fizeram de suas vidas um deserto agonizante, cujo sol ardente os oprime e 

cuja aridez os domina e os esgota. Você não suspeita da imensa sede que se acumula no coração dos 

homens? Por enquanto também surge o oásis com sombra agradável e frescor delicioso, com água 

cristalina constante, para que nele possam saciar seu desejo de verdade, sua sede de amor e paz. 

68 Muitos virão à fonte, e quando beberem sua água, dirão, como você: "Isto é o que eu procurava". 

Mas muitos outros também chegarão a ele, pensando que encontrarão novamente o que perderam no 

mundo. Mas decepcionados, eles virarão as costas para Mim e negarão que haja a mais pequena verdade 

nesta revelação. 
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Eles irão embora, mas tudo está previsto e preparado para eles retornarem quando, finalmente, a 

verdadeira sede da alma se instalar, e eles Me invocam em seu deserto, dizendo-me: "Pai, perdoa-nos e 

concede-nos uma nova oportunidade de vir ao conhecimento de Tua verdade". 

Então eu, que já os havia perdoado quando eles arrogantemente derramaram a água de Minha fonte e o 

pão de Minha mesa, lhes oferecerei Meu caminho para que eles possam esquecer seu cansaço sobre ela, 

para que se recuperem, se encham de paz e sejam levantados por Minha luz. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 274  
1 Bem-vindos, peregrinos de todas as idades, que param em seu caminho neste dia de graça para 

ouvir minha palavra e para sentar-se espiritualmente à minha mesa. 

2 Eu dou descanso e paz ao seu coração para que você possa me ouvir. Pois verdadeiramente vos 

digo, Minha Palavra é o caminho que conduz à paz e ao bem-estar. 

3 Mas não me procure apenas para me pedir aquilo que diz respeito à matéria. É verdade, tenho o 

bálsamo curativo para todos os males que o atormentam, e possuo as chaves que abrem os portões para 

trabalhar. Mas além disso, trago uma infinita riqueza de bens para o espírito, uma corrente de sabedoria, 

uma fonte inesgotável de alegrias espirituais. 

4 Sei que o significado deste ensinamento surpreende a muitos quando o ouvem pela primeira vez, e 

isso porque meu ensinamento fala à sua alma espiritual. Eu a procuro e recorro a ela para oferecer-lhe um 

reino além deste mundo, dizendo-lhe qual é o caminho que leva àquele lar prometido. 

Mas a pessoa que vive para si mesma, que ama apenas o seu, pensa apenas em si mesma e espera tudo 

do mundo - quando ouve falar de renúncia, de longanimidade, de sacrifício, de abnegação e de 

misericórdia, ele se pergunta: "Se eu der tudo, quem me dará? Já que possuo tão pouco nesta vida - por que 

devo renunciar a isso"? 

5 Perdoo-lhes, pois não podiam pensar o contrário, seu egoísmo vem de sua ignorância. Mas quando 

Me ouvem mais de uma vez, e uma centelha de luz presente em Minha Palavra ilumina sua alma, ela 

desperta como se fosse de um longo sono, e eles se perguntam, maravilhados e confusos: "Onde estou eu, 

quem falou comigo? 

6 Minha Palavra, entretanto, continua a tocar aquela alma e vibra amorosamente os cordões daquele 

coração até que finalmente a dor da alma que há muito se acumulou naquela pessoa quebra sua represa e 

transborda em lágrimas, significando confissão, despertar para a fé, ressurreição espiritual e o início da 

ascensão à Luz, à Verdade e ao Eterno. 

7 Este não é o caso de todos. Mas aqueles que uma vez chegaram à manifestação de minha palavra e 

tinham em seus corações egoísmo, amor ao material, arrogância e argumentos para negar meus 

ensinamentos do espírito, quando ouviram minha lição daquele dia, imediatamente se lembraram do dia 

em que chegaram aqui cheios de escuridão e depois viram uma luz que nunca pensaram que existiria. 

8 Muitos deles são agora meus trabalhadores mais leais e abnegados. 

9 Pessoas: Minha palavra é uma corrente de amor que purificará as pessoas e as preparará para uma 

vida melhor. 

10 Maravilha: Atualmente, dou-lhes minhas instruções, que salvarão os pecadores pelos lábios mesmo 

de tais pecadores. 

11 Você não pode compreender Meu plano universal de salvação, mas eu lhe comunico uma parte 

dele para que você possa participar de Meu trabalho. 

12 Só eu sei o significado do tempo em que o mundo vive. Nenhum ser humano é capaz de 

compreender a realidade desta hora. Desde seus primeiros tempos, os homens se mancharam 

incessantemente até escurecerem suas sensibilidades e suas almas e criarem para si mesmos uma vida 

doente, inquieta e triste. Mas agora chegou a hora da purificação. 

13 Vocês que ouviram esta palavra divina têm uma idéia do que está acontecendo neste momento e 

estarão ansiosos para rezar, para ter cuidado de fazer o mal, e para fazer algo de bom em seu lugar. Mas 

nem toda a humanidade conhece o significado dos acontecimentos deste tempo e, portanto, há confusão 

entre os homens, desespero, sofrimento, ódio, desejo de poder, vício, crime e todas as paixões básicas. 

14 O mundo precisa da minha Palavra, os povos e as nações precisam dos meus ensinamentos de 

amor. O governante, o cientista, o juiz, o pastor, o professor - todos eles precisam da luz da minha 

verdade, e é precisamente por isso que eu vim neste momento para iluminar o homem em sua alma, em 

seu coração e em sua mente. 

15 Você não se sentiria satisfeito se servisse ao meu Espírito como um desbravador de caminhos para 

preparar a minha vinda aos corações, aos povos e nações da Terra. Mas se você deseja fazer brechas e 

preparar maneiras, que exemplos e provas você dará? 

16 Não esqueça que meu trabalho é perfeito, eterno, poderoso, claro e cheio de luz. 



U 274 

177 

17 Vocês ainda são discípulos imaturos: não sabem como os espíritos dos mundos superiores me 

amam - seres que são seus irmãos e irmãs. Se você soubesse como eles Me amam, como Me servem e Me 

obedecem, você sentiria um profundo pesar por seu comportamento para com seu Pai, e se apressaria a 

criar um santuário em seu coração para oferecê-lo a Aquele que o ama com perfeito amor. 

18 Que meu amor esteja em seu coração para torná-lo sensível à dor das pessoas. Você deve aprender 

a compaixão para poder praticar o perdão e confortar aqueles que sofrem. 

19 Que minha palavra abane seu coração para que ele possa bater no amor ao seu próximo. 

20 Tenha em mente minhas palavras de ensino, pois essas mesmas palavras servirão como armas em 

batalha quando vocês devem se tornar verdadeiros semeadores de minha verdade. 

21 Aproximem-se, pois dou consolo aos que choram, e vocês choram - uns derramando lágrimas, 

outros interiormente, sem soluços. 

22 Eu colho suas dores e as transformo em paz - eu que sou o único que penetra até o fundo da alma. 

Venho por causa do fardo de sua alma - aquele fardo que você ainda não pode suportar. 

23 Ó almas encarnadas em seres humanos! Você não veio à terra para que as dores, os problemas, as 

provações possam derrotá-lo. Você chegou a triunfar na adversidade e na adversidade. 

24 Não chore mais, nem durma mais. A alma espiritual do homem está em batalha com tudo - com 

provas, com a dor, com as paixões. 

25 Você conheceu todas as dificuldades da vida, foi assim que você quis. Mas sua fé, sua vontade e 

seu esforço podem elevá-lo acima da matéria e da dor. 

26 Você não entende minha palavra? É tão simples! Mas você está revestido de matéria e muitas 

vezes não alcança o núcleo de seu significado porque não o entende. Chegará o dia em que sua alma - já 

sem corpo - repetirá minhas frases com deleite e entenderá meus ensinamentos, e desta memória brotará 

uma corrente de luz para seu caminho. Mas você lamentará que não foi capaz de compreender meus 

ensinamentos quando caminhou pela terra, onde lhe faltava uma equipe espiritual ou apoio. 

27 Memorize meus ensinamentos sempre que puder. Pois se eles escapam de sua memória, se se 

afastam de seu coração, se você os esquece e renuncia a eles, você os procurará mais tarde e não os 

encontrará mais. É como se você possuísse uma fonte e a deixasse, e então quando a sede o atormenta e 

você a procura, é como se a água tivesse evaporado para você. 

28 Se você quer saber como passar por esta vida sem sede e sem esgotamento, e se você quer ser 

iluminado, se você quer estar no espiritual - se você quer evitar a dor e a confusão, faça uso do meu 

ensinamento, deixe que ele seja impresso de forma indelével em seu ser e faça dele a lei e norma de sua 

vida. 

29 Se o Pai lhe pedisse para dar uma conta hoje, o que você faria? O que você seria capaz de mostrar 

para o benefício de sua alma? 

30 Quando sua consciência lhe diz que você não amou, embora esta seja a lei - você acha que está 

pronto para passar do estado humano para o espiritual? Quantas almas vagando no espaço gostariam de se 

fazer ouvir pelos homens, para dizer-lhes: "Não percam seu tempo como eu o perdi". 

31 Em verdade, eu lhe digo, se você estudasse cada uma de minhas frases, você iluminaria seu 

caminho na vida. Para cada um deles contém essência, sabedoria, eternidade. 

32 Quem agarra minha palavra finalmente sabe o que veio ao mundo - sabe de onde ela veio e para 

onde deve voltar. 

33 Aquele que se senta com esta essência nunca mais dirá que este mundo consiste apenas de dor, 

lágrimas e amargura, porque ele sabe como elevar sua fé e amor acima da dor. 

34 Este mundo, onde o homem sofreu e chorou tanto, é um lugar do qual muitos gostariam de 

escapar. Mas, na verdade, eu lhes digo, eu o destinei para que vocês o preencham com amor. No entanto, 

se nesta hora eu perguntasse a todos vocês quanto amor vocês semearam por ela, o que vocês 

responderiam? 

35 Quero que você me diga que entendeu Cristo - Aquele que um dia lhe disse: "Amai-vos uns aos 

outros". Perceba que estou lhe fazendo esta pergunta depois de muitos séculos de incansáveis 

ensinamentos. 
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36 É por isso que continuo dizendo a vocês que aprendam a Me ouvir, que aprendam a ficar quietos 

quando "a Palavra" fala, para que a semente divina possa germinar e florescer em seus corações. 

37 Tive paciência infinita para esperar que vocês ouvissem minha voz. Por que você não tem um 

pouco de paciência quando é submetido a um julgamento? Eu lhes digo que aquele que não tem paciência 

aprenderá isso neste momento de reparação. Ela também é professora, mesmo que ela ensine com dureza 

por um curto período. Por que não aprender com o Mestre Divino que só ensina com amor? 

38 Para o materialista, o tempo não é o mesmo que para os espiritualizados. Para um, prova-se que é 

justiça, para outro, uma bênção. Mas a luz dos séculos sempre passou sobre as pessoas, acariciando 

algumas e despertando a todas. 

39 Quando você permitirá que essa luz se revele através de sua alma espiritual? Quando vou encontrar 

o homem livre de correntes e pronto para voar até Mim? 

40 Ainda há muitos errantes que perderam o caminho, muitos seres humanos perdidos na escuridão da 

ignorância, porque são mais "carne" que espírito, mais mentira que verdade. 

41 Com eles, a matéria é a vencedora e o derrotado é o espírito. São estes perdidos que convido para a 

festa do espírito, para o banquete do amor onde minha mesa celestial espera a todos para libertá-los de 

tanta amargura e tanta solidão. 

42 Eu lhes darei minha comida - pão, frutas, vinho e mel, que, entendidos no sentido real, são 

cordialidade, conforto, paz, saúde e conhecimento. 

43 A oração que você envia em silêncio é um verdadeiro hino espiritual de louvor, seus tons se 

misturam com os dos justos e dos anjos. 

44 Você traz o fardo de suas dívidas para Minha presença, mostre-me toda a sua vida. Mas eu lhes 

digo: No segredo de seu ser há sofrimentos e deveres de expiação que você não conhece e que só eu 

conheço. Mas não importa que você não me fale de tudo isso, nem me pergunte por causa de tudo o que 

você não conhece de seu passado. Estou em tudo, e nada escapa da Minha misericórdia, assim como nada 

escapa da Minha justiça. 

45 Sinta meu amor paternal, deixe a escuridão, os sofrimentos, as lágrimas desaparecerem nela. 

Fortalecei-vos em Mim, recuperai a saúde e a paz, voltai forte para o caminho da luta. 

46 Esta é a Palavra que você busca, que lhe dá conforto, que lhe incute nova coragem e lhe enche de 

esperança. Por que você me segue apesar do julgamento? Por que você não atira a cruz de seus ombros? 

Porque no significado de Minha Palavra você encontra uma compreensão absoluta para todos os seus 

sofrimentos. 

47 "Israel", eu chamei o povo que estou atualmente reunindo em torno de minha nova revelação, pois 

ninguém sabe melhor do que eu qual espírito habita em cada um dos chamados desta "Terceira Era". 

48 "Israel" tem um significado espiritual, e a você dou este nome para que saiba que você faz parte do 

povo de Deus. Pois "Israel" não representa um povo da terra, mas um mundo de espíritos. 

49 Este nome será conhecido novamente na Terra, mas livre de erros, em seu verdadeiro significado, 

que é espiritual. 

50 Você deve conhecer a origem e o significado deste nome; sua crença de que você é filho deste 

povo deve ser absoluta, e você deve ter pleno conhecimento de quem e por que recebeu esta designação, 

para que possa resistir aos ataques que virão até você amanhã daqueles que dão um significado diferente 

ao nome "Israel". 

51 Vocês são as pessoas espirituais que verdadeiramente compreenderão o mistério da escada que 

Jacob viu com os olhos do espírito em um sonho. Vejo que você já é capaz de compreender minhas lições 

e já o uniu para revelá-las a você. 

52 A capacidade de entender vem do desenvolvimento, do desdobramento e da experiência 

acumulada. 

53 Em verdade vos digo, antes que os mundos fossem criados e antes que o homem aparecesse na 

Terra, sua alma já existia. Eram eras de ignorância para isso, uma vida naqueles lares de preparação - 

tempos em que a alma era ensinada a habitar a terra encarnando no homem. 

54 Sua mente não recebe as impressões ou imagens da memória do passado de sua alma porque o 

corpo é como um véu grosso que não lhe permite penetrar na vida da alma. Que cérebro poderia receber as 



U 274 

179 

imagens e impressões que a alma recebeu no decorrer de seu passado? Que inteligência poderia 

compreender coerentemente com as idéias humanas o que é incompreensível para ela? 

55 Por causa de tudo isso, eu ainda não lhe permiti saber quem você é espiritualmente, nem como foi 

seu passado. 

56 Então você poderia saber de que forma estou formando o povo de Israel? Não, eu só lhe revelei o 

que você precisa saber agora e até onde você pode entender. Assim eu lhes disse que vocês são filhos do 

povo de Deus, que pertencem a ele em espírito e não em carne, que sua tarefa é multiplicar-se 

infinitamente e convidar a todos a entrar no círculo deste povo, e que seu destino é levar a luz para todos 

os lugares do mundo. 

57 Na Primeira Era eu dei o nome Israel a um homem. Era Jacob, para que ele fosse a tribo de um 

povo que seria chamado da mesma forma. Este nome era espiritual, para que as pessoas fossem como um 

livro aberto diante do espírito na história da humanidade. 

58 Que as pessoas ouviram minha voz, revelaram dons inerentes ao espírito. Eles receberam minha lei 

através de Moisés e foram submetidos a grandes julgamentos. Eles não tinham outra missão na Terra além 

de revelar a existência e a lei do Deus vivo e verdadeiro diante das nações pagãs. 

59 Os patriarcas, os profetas, os videntes, os governantes, os legisladores, os juízes e os reis foram 

Meus mensageiros, foram Meus bocais, Meus servos e instrumentos para Me revelar às vezes no amor, às 

vezes na instrução, às vezes na justiça. Através deles eu dei provas de meu poder a outros povos. 

60 Hoje, quando muitos séculos se passaram, e o esplendor desse povo, bem como seu julgamento, 

estão muito atrás, não se deve subestimar sua história. Pois se você o transferir do sentido terreno para o 

sentido espiritual, você receberá infinitos ensinamentos e exemplos de doutrina, através dos quais você 

finalmente entenderá que aquele Israel é um símbolo, um símbolo, uma parábola, e que o Novo Israel, que 

estou formando atualmente, significa sua realização em seu sentido espiritual. 

61 Eis que naqueles dias, quando Israel, tendo obtido sua libertação no Egito e conquistado a Terra 

Prometida com sua fé e perseverança, fundou a capital através de seus filhos e lhe deu o nome de 

"Jerusalém", ergueram ali um templo em honra de Jeová, que era como uma tocha de fé para os corações. 

62 Quem teria dito a essas pessoas, que agradeceram ao Pai porque Ele lhes concedeu o descanso na 

terra da promessa, que naquela cidade que eles chamavam de santa, eles atacariam o Messias contra o 

cadafalso de sangue? 

63 Vocês, que são o novo povo que luta para se libertar do poder do "faraó", que é a materialização, a 

ignorância, o fanatismo, a idolatria, começam a vaguear pelo grande deserto. Mas então, quando você 

sentiu medo da solidão, da fome e dos perigos, você subitamente viu que uma "nuvem" desceu sobre a 

montanha, e que da "nuvem" um raio de luz divina foi liberado, que, quando chegou ao seu entendimento, 

tornou-se a palavra que é sabedoria. 

64 Esta palavra é a lei de Deus, a lei perfeita do amor, da justiça e da paz. É também o novo maná que 

irá alimentá-lo e permitir que você chegue à Nova Jerusalém. 

65 Aquela cidade não está mais nesta terra, não é mais deste mundo: aquela cidade existe no 

espiritual. Mas quando uma vez você a habitar para sempre e eu vier a você como Messias, você não me 

coroará mais com espinhos, nem me dará vinagre para beber, nem me pregará a uma cruz. Irei até você 

como naquele dia em que as multidões cobriam o chão com seus mantos, cantando elogios e acenando 

frondes de palmeira. Vocês Me receberão em seus corações quando celebrarem a entrada triunfante do 

Mestre em Jerusalém. 

66 Quando isto acontecer, eu não mais me afastarei de seu meio. 

67 Você entende o significado divino dessas revelações e o significado terreno que você lhes deu? 

68 Agora estou apenas temporariamente com você, como já estive uma vez. Já se aproxima o 

momento em que eu não falarei mais com vocês, mas a humanidade não sentiu a minha presença. 

69 Da "montanha" da qual vos envio Minha Palavra e vos contemplo, terei de exclamar na véspera de 

Minha partida: "Humanidade, humanidade, vós que não conheceis Quem esteve convosco! Assim como na 

"Segunda Era", pouco antes de minha morte, olhei a cidade de uma montanha e gritei em lágrimas: 

"Jerusalém, Jerusalém, tu que não conheceste o bem que esteve contigo". Não foi por causa do mundo que 

Ele chorou, foi por causa das almas dos homens que ainda estavam sem luz, e que ainda tinham que 

derramar muitas lágrimas para alcançar a verdade. 
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70 Se tudo o que o povo possuía na Primeira Era não tivesse sido apenas um símbolo, minha justiça 

todo-poderosa teria preservado aquela cidade com seu templo e suas tradições intactas. Mas tudo foi 

destruído para que somente a lei continuasse a brilhar nas consciências e todos entendessem que o reino do 

espírito não é verdadeiramente deste mundo. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 275  
1 Eu sou amor, que é a razão pela qual vocês são perdoados e desfrutam de meus dons de graça. Mas 

não espere apenas carícias e presentes de seu Pai. Lembrem-se que eu também vim como Mestre para 

fazer-lhes entender suas falhas e imperfeições e para ensinar-lhes a maneira como vocês devem se corrigir. 

2 Estou com você em seu espírito e brilho Minha luz em sua mente para que você possa apreciar o 

valor do que você está recebendo atualmente e ao mesmo tempo perceber que nem tudo o que você está 

obtendo foi adquirido por mérito. Também faço você entender que o que você recebeu até agora não é 

tudo o que eu tenho para lhe dar, e que o que você anseia por hoje também não é tudo o que o anseio de 

sua alma espiritual terá quando estiver mais plenamente desenvolvido. 

3 Junto com as provas e lições que a vida lhe dá, minha instrução trabalha para explicar e iluminar o 

significado de cada lição. Pois somente o conhecimento, a experiência e a evolução poderão dar a você 

merecidamente a designação de "discípulos de minha Divindade na Terceira Era". 

4 O que você poderia dar a seus semelhantes, quais seriam seus frutos, qual seria o testemunho e a 

confirmação da palavra ou o ensinamento que você quer pregar, se você não tivesse sua própria 

experiência? 

5 Uma vez transmutados e depois encontrando pessoas que estão sofrendo e em desespero porque 

não podem possuir o que aspiram no mundo, vocês verão como seu materialismo contrasta com a elevação 

de meus discípulos, cujo contentamento será grande porque suas aspirações e desejos serão nobres, 

fundados na firme convicção de que nesta vida tudo é transitório. 

6 Meus discípulos falarão ao mundo através de exemplos de espiritualidade - através de uma vida 

que luta para aproximar a alma da divindade em vez de acorrentá-la aos falsos tesouros do mundo. 

7 Sei que os materialistas ficarão indignados nos próximos tempos quando aprenderem este 

ensinamento; mas sua consciência lhes dirá que só a minha Palavra fala a verdade. 

8 Na vida do homem tudo é transitório: sua juventude é uma semblante fugaz, sua fama de curta 

duração, seu prazer de curta duração. Portanto, meus ensinamentos inspiram você com o ideal de alcançar 

o eterno. Pois as delícias do espírito e a glória a ele destinada, uma vez vencida, jamais passarão. 

9 Pessoal, é tão fácil acrescentar um pouco de espiritualidade a suas vidas que eu digo a vocês: Por 

que não o fazem? Por que você não tenta? Não é necessário que vocês se retirem de seus deveres 

humanos. 

10 Basta que você dê um toque de espiritualização a suas obras para deixar de ser meros seres 

terrenos e tornar-se seres da Vida Espiritual superior, capazes de compreender o significado que o destino 

do homem tem. 

11 Digo-lhe novamente que não o afasto de sua tarefa no mundo, pois também lá você tem deveres 

sagrados. Mas eu lhes digo que não devem dar mais importância ao mundo do que ao seu desenvolvimento 

espiritual. 

12 É necessário que vocês mergulhem no conhecimento de minha Obra, que entendam minha Palavra 

e compreendam as implicações de meus ensinamentos. 

13 Atualmente falo às almas, sabendo que minha luz passará delas para os corpos materiais, e que 

estes, uma vez iluminados a mente e os sentidos, se tornarão instrumentos dispostos do espírito. 

14 Vocês, multidões de homens que ouvem esta palavra: Feche seus olhos materiais e ouça a voz de 

seu Senhor no infinito. 

15 Neste momento, não é o homem Jesus que fala com você e que você pode ver em praças e ruas, em 

caminhos ou em vales - é o Espírito de Jesus que está presente em cada espírito e em cada mente, é minha 

luz universal que jorra sobre todos os filhos de Deus. 

16 Não seria um prazer para vocês ver o fruto do meu ensino no mundo? Você não deseja ver este 

vale de lágrimas transformado em uma terra de paz? Então trabalhe cheio de amor e você terá esta 

felicidade em sua alma. Sim, discípulos, em sua alma, pois vocês não sabem o que será sua casa naquele 

momento. Mas não importa que você só verá a vitória da Luz do Vale Espiritual - mais do que isso, de lá 

você apreciará ainda mais o fruto de suas obras e de sua luta. 

17 Seus corações batem mais rápido e você me diz: "Mestre, quando nossa alma será capaz de cantar 

esta canção de triunfo? 
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18 Os líderes das comunidades me dizem: "Pai, nossos esforços não devem ser infrutíferos". No 

entanto, digo a uns e a outros que é bem possível chegar a este objetivo, que não é necessário o sacrifício 

de suas vidas para alcançar este ideal. Mas você deve observar cada um dos Meus mandamentos, para que 

todo o seu trabalho seja fundamentado em Minha verdade, e o esforço de todos seja direcionado para o 

objetivo final que eu marquei para você. 

19 "Espiritualização", "união", "obediência" - esta é a base firme para o santuário que você deve 

construir para seu Pai. Se você viver de acordo com isso, finalmente experimentará o florescimento e a 

produção de frutos do meu trabalho e de sua luta em humanidade. 

20 Desde que Minha Palavra começou a se manifestar através destes porta-vozes, eu os inspirei com a 

espiritualidade, exigi de vocês a união e lhes ensinei a obediência. 

21 Aqueles que vieram primeiro e aqueles que vieram por último conhecem estes ensinamentos, que 

são repetidos incessantemente por meus porta-vozes. 

22 Minha instrução falou-lhes da espiritualização, para que se libertem de toda adoração exterior a 

Deus e aprendam a me amar e me servir de forma espiritual, profunda, sincera, elevada e pura. 

23 De união tenho falado com você com freqüência, porque se você não unir o fruto de seus dons e 

seus poderes em luta, se você trabalhar individualmente, seu trabalho não dará nenhum fruto. 

24 Falei-lhes de obediência para que todas as suas ações estejam sujeitas a uma vontade perfeita, 

como é a minha, e você nunca perca o caminho no cumprimento da mesma. Então, quando a manifestação 

de Minha Palavra chegar ao fim, todos vocês serão capazes de dar ao mundo a prova da verdade de Minha 

revelação. 

25 Aqueles que obedecem a estes mandamentos encontrarão a fé entre seus semelhantes. Mas aqueles 

que passam por cima deles, e que afirmam ensinar as multidões em meio à sua desunião, desobediência e 

falta de espiritualidade - eu lhes digo, mais cedo ou mais tarde seus enganos e hipocrisias serão expostos, e 

eles se encontrarão enredados nas maiores provações e abandonados até mesmo pelos mais fiéis. 

26 Você poderia chamar isso de vitória do meu ensino? Não, pessoal, não é confusão que vocês 

devem encontrar no final da batalha. É paz, alegria, luz, na qual seu dia de trabalho deve culminar. 

27 Você acha que Meu Espírito permaneceria indefinidamente indiferente diante da prova de 

ingratidão e desobediência de uma parte deste povo? Não, pessoal, enviarei Minha justiça e com ela farei 

tremer aqueles que Me desobedecem, assim como os fiz tremer com Minha ternura quando ouviram 

Minha palavra. 

28 Meu ensino não pode ser mais claro e simples. Mas se sua memória falhar e você deve esquecê-las, 

vou inspirar aqueles que devem unir minhas lições para formar a partir delas o livro de minha Palavra 

dado nesta Terceira Era. Este livro o lembrará de tudo que você esqueceu, o fará chorar de remorso 

quando estiver em suas provações e o fará compreender que no final é minha vontade que acontece e 

minha Verdade que triunfa. 

29 Por que Minha Palavra parece dura para você às vezes? Não contém dureza, está cheio do amor 

que tenho por você. Pois seu Pai não quer que seus filhos chorem. 

30 Quando eu falar com você neste tom, procure por trás da palavra do Juiz a presença do Mestre e a 

essência do Pai, e você descobrirá tudo isso. 

31 Quando eu vos previno e vos profetizar, saibam que conheço vosso futuro e que vos conheço 

melhor do que vocês mesmos, porque eu sou a Vida. 

32 Aprendam a se elevar espiritualmente até Mim em seu silêncio. Fale comigo em sua devoção com 

o espírito e você receberá Minha resposta. 

33 Eduquem sua mente fazendo-a renunciar a todo pensamento supérfluo, ensinando-a a se retirar no 

momento de seu diálogo espiritual, de modo que não seja um obstáculo que os impeça de se concentrarem 

e se libertarem naquele momento abençoado. 

34 Quão feliz é a alma que alcança esta preparação espiritual e esta libertação interior. Todos os seus 

dons vêm à luz e se revelam! A inspiração, a revelação, o poder de cura, a palavra interior e muitas outras 

habilidades aparecem e mostram sua essência e sua tarefa. 

35 Reserve alguns momentos de seu tempo todos os dias e use-os para a oração espiritual, então você 

logo experimentará o fruto dessa prática. Não espere o dia em que eu me manifeste para dar-lhe minhas 
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instruções e prepará-lo. Pois então vocês começarão sempre de novo e tropeçarão em distúrbios que não 

lhes permitirão se refrescar espiritualmente. 

36 Dedicar alguns momentos diariamente a esta prática. Você sempre me encontrará pronto para ouvi-

lo e para ajudá-lo. 

37 A verdadeira oração não tem sido praticada pelas pessoas naquele tempo. Portanto, eles tinham que 

formular orações e petições para repeti-las mecanicamente com a freqüência que precisassem. 

38 O homem não sabe mais como se inspirar para falar comigo com a alma. Ele não conhece mais a 

linguagem espiritual que todos deveriam conhecer, pois não conhece o procedimento a ser praticado 

renunciando a cada rito, rejeitando cada materialização e concentrando-se no âmago de si mesmo para 

poder perceber Minha presença e receber a luz da inspiração. 

39 Portanto, eu lhes digo: quanto mais vocês sacrificarem sua inclinação para orar diante dos 

símbolos e para me dedicar cerimônias a fim de buscar o santuário interior, mais vocês experimentarão 

como seu dom de comunicação espiritual se desdobra, cresce e se eleva, aproximando-os passo a passo do 

diálogo do espírito com o espírito, que acontecerá quando o homem souber orar com perfeição. 

40 Entendam agora que se é minha vontade que vocês ensinem a seus semelhantes o caminho para 

alcançar a perfeição na oração, vocês devem se preparar para dar provas da verdade e do poder que existe 

dentro dele. 

41 Você quer ensiná-los que basta fechar os olhos para que o caminho seja perfeito? Você quer 

enganar seus vizinhos fazendo-os aceitar um comportamento sem sentido, quando não há uma verdadeira 

preparação dentro de você? Este não é o caminho, pessoal. Pois não vos enganareis a vós mesmos, nem a 

vossos semelhantes, muito menos a vosso Pai. 

42 Se você ensina a orar, é porque será capaz de provar a verdade, o poder e a eficácia da oração 

espiritual. Você curará os doentes através da oração, fará as pazes onde reina a discórdia, salvará aquele 

que está em perigo. Então você encontrará verdadeiramente a fé e as pessoas vão querer fazer o mesmo. 

Seus ensinamentos despertarão a fé em corações que ficarão espantados com a veracidade das provas que 

você lhes dá. 

43 Não esqueça: para que a oração seja eficaz, sua fé deve ser firme, grande, de modo que a 

misericórdia seja a essência de sua elevação a Mim. 

44 Todos os que realizaram milagres - todos os que produziram provas de poder espiritual - rezaram 

desta forma. Foi assim que os patriarcas dos primeiros tempos rezaram: de espírito em espírito. Foi assim 

que Moisés rezou no deserto e Daniel na cova dos leões. Da mesma forma fiz em Jesus para fortalecer o 

homem no conhecimento da verdadeira oração, provando diante de seus olhos o poder da oração 

espiritual. 

45 Jesus rezou no deserto diante das multidões e multiplicou os pães e os peixes para o espanto do 

povo. Ele rezou no túmulo de Lázaro e deu provas de que a oração nascida da fé e da misericórdia dá 

saúde e vida. Ele orou com os discípulos, revelando-lhes o poder que o homem alcança quando ele sabe 

como comungar com seu Pai. 

46 Quão longe esta humanidade se desviou de minhas instruções! Tudo nele é superficial, falso, 

externo, ostensivo. Portanto, seu poder espiritual é nulo e, para compensar sua falta de força e 

desenvolvimento em sua alma, ele se jogou nos braços da ciência e desenvolveu a inteligência. 

47 Desta forma, com a ajuda da ciência, o homem chegou a se sentir forte, grande e poderoso. Mas eu 

lhes digo que essa força e essa grandeza são insignificantes junto ao poder da alma espiritual que vocês 

não permitiram que crescesse e se manifestasse. 

48 Quando a licenciosidade e o materialismo tinham atingido seu apogeu entre os homens e os fez 

esquecer suas origens - quando a corrente transbordante de suas paixões, seus prazeres e vícios havia 

transformado muitas pessoas em seres frívolos sem conhecimento de seus deveres para com Deus, para 

com sua família e para com seus semelhantes, esta Palavra veio à humanidade como uma fonte de água 

cristalina para os corações sedentos dos homens. 

49 Você está tão acostumado a pecar que sua vida lhe parece a mais natural, normal e permissível, e 

ainda assim parece como se Sodoma e Gomorra, Babilônia e Roma tivessem jogado toda sua depravação e 

pecado sobre esta humanidade. 
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50 Embora pareça absurdo, esta é a hora apropriada para que minha palavra ressoe no coração das 

pessoas. 

51 Lembre-se da Roma pagã, como - enojados de prazer - cansados de desfrutar as delícias da carne - 

eles abriram seus corações para receber minha mensagem. 

52 Esses eventos se repetirão e vocês verão minha semente surgir nas nações onde vocês viram os 

homens mais afastados do caminho da verdade. 

53 Minha Palavra cheia de sabedoria, consolo e promessa de renovação soará os cordões do coração 

que o impuro, o mau nunca alcançou. Os mortos à luz e à verdade da vida serão ressuscitados e a 

moralidade, há muito destruída, será restaurada. 

54 Se naquela época os pagãos que se converteram aos meus ensinamentos buscaram a salvação no 

amor que minha Palavra ensinou, os materialistas desta época buscarão o caminho para sua salvação no 

exemplo que Jesus deixou com sua vida. Mas eles também serão inspirados pela luz espiritual que meu 

Espírito derramou sobre as pessoas durante esse tempo. O que contém esta luz? O conhecimento da vida 

espiritual, a revelação das capacidades da alma espiritual, a elucidação dos segredos que o homem não foi 

capaz de penetrar. 

55 Fiz de vocês, pessoal, curadores de Minha nova Palavra. Por muito tempo eu me dei a conhecer a 

vocês, para que tenham a certeza de que é Minha Presença no Espírito que está com vocês e para que 

tenham tido tempo suficiente para absorver Meus ensinamentos, para escrevê-los e refletir sobre eles. 

56 Para que serve tudo isso? Para que quando minha manifestação entre vocês cesse, vocês não digam 

que foi uma aparição fugaz da qual não têm certeza nem certeza. 

57 Agora que vocês sabem de Mim que o último dia para estes ensinamentos está se aproximando, 

vocês começam a sentir a responsabilidade ao deixá-los, não mais como discípulos ou alunos, mas como 

intérpretes, como mensageiros e como testemunhas da mensagem que vocês ouviram do Mestre. 

58 Alguns de vocês estão cheios de fé, força e zelo e aguardam a hora apropriada para começar o dia 

de trabalho. Outros, porém, duvidam de si mesmos e tremem antes da batalha. A estes últimos pergunto: 

será possível que outros povos, que não ouviram diretamente Minha Palavra, se ponham a trabalhar diante 

de vocês, movidos apenas pelo testemunho do que lhes chegou? 

59 O que é que o deixa ansioso? Seu coração me diz: "Senhor, a incapacidade de provar a verdade de 

forma tangível para os materialistas e os incrédulos".  

Você não me entendeu: Eu não disse que você deveria tornar o espiritual, que é invisível e intocável, 

fisicamente perceptível diante dos olhos dos homens céticos, para que eles possam acreditar no espiritual. 

Eu queria acima de tudo que vocês purificassem suas vidas e se espiritualizassem de tal forma que com 

suas palavras e com suas obras vocês dessem a melhor prova de que o ensinamento que professam é 

verdadeiro. 

60 Parece muito difícil para você produzir provas que satisfaçam aquele que procura uma explicação 

científica para tudo. No entanto, a grandeza que coloquei em meu ensino é tal que você encontrará nele a 

solução para poder dar uma resposta e explicação a cada problema que se apresenta. 

61 Você acredita que eu lhe trouxe um ensinamento retrógrado? Estude minha Palavra e você estará 

convencido de que ela se revelou de uma forma que está em harmonia tanto com o desenvolvimento 

espiritual quanto intelectual desta humanidade. 

62 Nem antes nem hoje eu condeno sua ciência, porque é um caminho pelo qual o homem também 

descobre minha verdade. Aquele que Me procura em todo o conhecimento Me encontra e sente Minha 

presença e descobre Minhas leis. O que eu contesto é o mau uso que você faz daquilo que foi criado 

apenas para bons propósitos. 

63 Hoje os homens são muito mais capazes do que os de outrora de compreender a natureza e o poder 

de Deus. Veja nisto a influência que a ciência tem tido na capacidade de conhecimento do homem. 

64 Quando os homens ainda acreditavam que somente o que podiam descobrir com seus olhos existia, 

e eles mesmos não conheciam a forma do mundo que habitavam, imaginavam um Deus que se limitava ao 

que seus olhos sabiam. Mas à medida que suas mentes desvendavam gradualmente um mistério após o 

outro, o universo se expandia cada vez mais diante de seus olhos, e a grandeza e onipotência de Deus 

aumentava cada vez mais para a inteligência maravilhosa do homem. Portanto, durante este tempo tive que 

dar-lhe uma instrução que está em harmonia com seu desenvolvimento. 
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65 Mas eu pergunto a vocês: É o conhecimento material que minha revelação contém? Não, o 

conhecimento que lhe ensino é sobre uma existência além da natureza que você vê e vem explorando há 

tanto tempo. Minha revelação mostra o caminho que leva o espírito até um nível de vida a partir do qual 

ele pode descobrir, reconhecer e compreender tudo. 

66 Parece-lhe impossível ou pelo menos estranho que Deus se faça conhecer espiritualmente aos 

homens - que o mundo espiritual se faça conhecer e se manifeste em sua vida - que mundos e esferas 

desconhecidas se comuniquem a você? Você quer que seu conhecimento pare e que o Pai nunca lhe revele 

mais do que Ele já lhe revelou? 

67 Não seja habitual e não estabeleça limites ao seu espírito de conhecimento! 

68 Hoje você pode negar, lutar e perseguir a doutrina do espírito; mas eu sei que amanhã você se 

curvará à verdade. 

69 Toda revelação divina foi combatida e rejeitada em sua aparência; mas, finalmente, essa luz 

prevaleceu. 

70 Quando se tratava das descobertas da ciência, a humanidade era igualmente incrédula; mas, no 

final, ela tinha que se curvar à realidade. 

71 Você tem sido infiel por causa de sua materialização. No início, você acreditava apenas no que 

seus olhos viam. Mas você evoluiu e agora você acreditou no que sua inteligência descobriu. Por que você 

não deveria acreditar e reconhecer aquilo que está além de seu universo material, uma vez que seu espírito 

entra nesse reino de conhecimento infinito? 

Você ainda não sabe o quanto a humanidade do futuro saberá. Compare o conhecimento espiritual e 

material do povo de antigamente com o conhecimento que você tem hoje, e isto lhe dará uma idéia de 

como será a vida humana nos tempos vindouros. 

72 Agora é o momento apropriado para despertá-lo para uma nova era, para prepará-lo e anunciar 

profeticamente a você tudo o que você ainda não viu. 

73 Entendam, pessoal, que a minha vinda foi na hora certa. 

Minha paz esteja com vocês! 
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Instrução 276  
1 Entre as multidões de pessoas que vêm para ouvir Meu ensinamento, vejo "os últimos" chegando, 

que ouvem esta Palavra pela primeira vez. Eles haviam recebido o testemunho daqueles que haviam sido 

convidados para meu banquete espiritual antes. Mas eles haviam se recusado a acreditar em minha 

presença e na chegada da Terceira Era. 

2 Mas eles se aproximaram porque superaram obstáculos e preconceitos, e foi suficiente para eles 

ouvirem as primeiras palavras pronunciadas pelos lábios do porta-voz para dizer: "Mestre, és tu, reconheço 

a essência de tua palavra, minha alma treme". 

3 Abençoados sejam aqueles que Me ouvem e acreditam na Minha presença até o final da Minha 

manifestação em 1950. Pois verdadeiramente vos digo que minha essência não se afastará de seus 

corações mesmo depois de minha partida. 

4 Minha voz está chamando grandes multidões de pessoas, porque para muitas almas o fim de sua 

peregrinação na Terra está se aproximando. Esse desânimo, esse cansaço, essa tristeza que carregam em 

seus corações são a prova de que já anseiam por um lar mais alto, um mundo melhor. Mas é necessário 

que eles vivam a última etapa que cobrem na terra em obediência às diretrizes de sua consciência, para que 

o traço de seus últimos passos na terra possa ser uma bênção para as gerações que vêm depois para 

cumprir suas várias tarefas na terra. 

5 A tristeza de muitas pessoas vem do fato de que em suas longas andanças não encontraram uma 

árvore densamente folhosa para descansar em sua sombra. Encontraram árvores em seu caminho, mas 

eram estéreis e suas sementes dormentes. 

6 Todas aquelas pessoas que Me procuraram, que esperaram por muito tempo, logo ouvirão Minha 

voz e se apressarão para ela, porque o último resquício de esperança e a última centelha de fé não se 

apagou em seus corações. 

7 Meu trabalho espiritual os espera, é a árvore poderosa que eles procuram, em cuja sombra querem 

descansar e de cujos frutos querem se alimentar. 

8 Então, quando chegarem, saciam sua fome e sede e se alegram em descansar, verão em sua 

imaginação todo seu passado passando: as marchas tortuosas do dia através do deserto, os tempos 

sombrios com suas tentações, os abismos cheios de perigos, vícios e perigo de morte. Eles se lembrarão de 

todos os copos amargos que beberam e verão dentro de si as cicatrizes da dura jornada da vida. 

9 Aqui eles recuperarão a paz. Eu os espero. Preparem o caminho para que eles não se percam e 

pratiquem um cântico de louvor para que os recebam com alegria festiva em seus corações. 

10 Primeiro eles serão discípulos de minhas novas revelações, depois se tornarão discípulos através de 

seu amor e de suas aspirações, e então, quando sua alma estiver verdadeiramente nutrida e permeada por 

esta essência, eles não procurarão mais por uma árvore para encontrar sombra. Eles sentirão minha 

presença em toda parte, e nela encontrarão sombra, refúgio, frutos, descanso e paz. 

11 Como é importante que os "últimos" encontrem fortemente os "primeiros", para que eles possam 

crescer fortes por seu bom exemplo e tomar o caminho da obediência, zelo e pureza desde seus primeiros 

passos. 

12 Muitas vezes você já me teve como Mestre. Mas quando eu me anuncio como Juiz, você se sente 

tomado de medo. Então vocês querem se limpar da mínima mancha em um instante a fim de se mostrarem 

puros diante de Mim. O pesar de ter Me machucado se transforma em choro e sua alma se volta para Mim 

em oração. 

Quando você então percebe que realizou um bom ato de contrição, você se acalma e agora se sente 

digno de ouvir a palavra do Juiz Divino que aflige as almas com sua luz. 

13 Bem-aventurados aqueles que se arrependem e tomam resoluções firmes de emenda e renovação, 

pois poderão elevar-se acima do que é impuro e prejudicial. Sem arrependimento, introspecção e 

resoluções de emenda, você não terá lançado as bases para o santuário que deve construir em sua alma. 

Mas se você reconhece suas falhas e luta para se livrar delas no futuro, sua consciência o guiará em todas 

as obras de sua vida. 

14 Aqueles tempos em que as pessoas procuravam a purificação através do sacrifício de vítimas 

inocentes, já se foram há muito tempo para você. Você também entendeu a futilidade dos exercícios de 
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jejum e das penitências mal concebidas que você praticou por muito tempo. Hoje você sabe que somente a 

renovação e a espiritualização de sua alma pode lhe dar paz e luz. 

15 Eu preguei Minha verdade na "Segunda Era" como um ser humano através de Meu exemplo. Aboli 

o sacrifício inútil de seres inocentes e inconscientes, oferecendo-me em nome de uma doutrina perfeita de 

amor. "Cordeiro de Deus" você me chamou porque o povo me sacrificou em seus feriados tradicionais. Na 

verdade, My Blood foi derramado para mostrar às pessoas o caminho da salvação. Meu amor Divino foi 

derramado da cruz sobre a humanidade daquele tempo e de todos os tempos, para que a humanidade fosse 

inspirada por aquele exemplo, por aquelas palavras, por aquela vida perfeita, e encontrasse a salvação, a 

purificação dos pecados e a elevação da alma. 

16 Agora vocês entendem que eu vim para dar um exemplo sobre o qual vocês devem ganhar os 

méritos, tomando-Me como exemplo para trabalhar por vocês mesmos um lar de paz eterna, uma 

vestimenta de luz e uma paz inesgotável. 

17 Quero em meus novos apóstolos discípulos fortes, espiritualizados e cheios da luz do 

conhecimento. Eu lhes dei conhecimento através de Minhas revelações que lhes dei nos Três Vezes. Não 

quero que você investigue Meu Espírito, nem nada que pertença ao espiritual, como se fossem coisas 

materiais. Não quero que vocês me estudem à maneira dos cientistas, pois assim vocês cometeriam 

grandes e lamentáveis erros. 

Eu vos ensinei a elevar a alma através da oração para questionar vosso Pai com humildade e respeito. 

Pois então o tesouro secreto se abrirá um pouco para permitir que você veja o que é fornecido para seu 

conhecimento, e você sentirá a luz divina da inspiração chegar a seu entendimento. 

18 A oração é o meio revelado ao seu espírito para chegar até Mim com suas perguntas, suas 

preocupações e seu desejo de luz. Através deste diálogo, você pode dissipar suas dúvidas e rasgar o véu 

que esconde algum segredo. 

19 A oração é o início do diálogo espírito a espírito que florescerá nos tempos que virão e dará frutos 

entre esta humanidade. Hoje revelei tudo isso a este povo que me escuta, para que eles possam ser os 

precursores da época da espiritualização. 

20 Não pense que só então meu espírito começa a vibrar acima do de todos os homens. Em verdade 

vos digo, minha vibração, minha inspiração, minha presença e minha luz têm estado sempre com os 

homens. Mas eles nunca estiveram suficientemente preparados para receber minhas mensagens 

diretamente. 

21 Em todos os momentos que me aproximei de você, sempre falei com você, sempre o procurei. 

Você, por outro lado, nunca me procurou no verdadeiro caminho, nunca falou comigo na língua do 

espírito, nem me procurou onde eu realmente estou. 

22 Não perca a coragem com a Minha palavra quando ela lhe mostrar suas transgressões. Também 

lhes digo que perdoei todas as falhas e defeitos que os homens tiveram, e estou abrindo diante de seu 

espírito uma era de luz na qual reconhecerão suas imperfeições, para que se elevem de sua estagnação e 

venham a conhecer a verdade contida em Minha Obra, que até agora não foram capazes de penetrar. 

23 Você quer que seja minha voz a responder às suas perguntas amanhã? Aprenda a rezar, pois se isso 

não acontecer, será sua mente que responderá. Mas o que será capaz de lhe revelar, já que nunca penetrou 

no reino do espírito? 

Permita que seja a alma que se eleva, que chega até Mim, que bate às portas do Meu amor e da Minha 

sabedoria, através da qual você encontrará a vida maravilhosa que nunca havia descoberto. 

24 Ide ao fundo da minha palavra, ó discípulos, lá vocês encontrarão a essência da lição que lhes dei 

neste dia. 

25 Eu sou seu amigo - aquele a quem você pode confiar seus segredos - aquele que dá tudo por você. 

26 Vejo que você vem para confiar-me uma tristeza para que eu possa libertar seu coração dela, e eu 

vou realmente conceder isto. Mas isto só acontecerá quando você entender que o mal não deve ser curado 

superficialmente, mas em sua origem - que além de rezar e pedir, correção, introspecção, renovação são 

necessários. 

27 Que mérito há em Me curar você de uma doença ou livrá-lo de qualquer aflição se você se apega à 

causa de suas aflições? 

28 Ore para que você possa receber minha luz e através dela descobrir as causas ou origem de suas 

provações e infortúnios. Reze para que você possa se sentir fortalecido em sua humildade. Mas antes 
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disso, use toda a sua vontade para evitar tudo o que possa prejudicar sua alma, bem como sua concha 

corporal. 

29 Venham até mim, todos vocês, e se recuperem de seus sofrimentos. Cuide para que sua fé realize o 

milagre de restaurá-lo à saúde e obter sua salvação. O milagre não está em Mim, mas em você. Mas não se 

esqueça que não é mais Minha roupa que você deve tocar para receber o milagre, mas que você deve vir 

diante de Meu Espírito através de sua fé e elevação. 

30 Quantos encontraram sua saúde desta maneira porque souberam a tempo de descobrir a fonte de 

seu sofrimento e usaram toda sua fé e vontade de lutar até vencerem! Quantos também foram embora 

tristes, confusos ou desapontados, sem ter obtido o que desejavam, porque acreditavam que só indo a um 

desses locais de encontro ou simplesmente perguntando, já tinham conseguido tudo. Eles nunca estiveram 

interessados em descobrir a causa de seu sofrimento e tiveram que partir sem ter alcançado o bem que 

procuravam. São aqueles que vivem sem luz espiritual, que não sabem a razão de seus sofrimentos e o 

valor que a saúde ou a paz têm. 

31 A maior parte dos homens carrega um Tomás no coração, eles querem ver e tocar para acreditar. 

Mas eu lhes digo que essas provas concedidas aos mais incrédulos de Meus discípulos não serão repetidas 

neste tempo, porque o mundo não Me terá como homem em outro tempo, e porque deixei esse exemplo 

diante de cada um de Meus filhos como um livro aberto para que eles pudessem entender essa lição. 

32 Não pense que eu só posso me revelar ao mundo como ser humano. Não, por enquanto eu me faço 

sentir espiritualmente em você, e isto é a prova de que eu posso me fazer conhecer às pessoas de inúmeras 

maneiras. Criei tudo e os conheço, portanto sei como abanar a alma adormecida desta humanidade. 

33 Minha humildade naqueles dias fez o coração do povo tremer de amor. Eles estavam acostumados 

a ver a exibição daqueles que afirmavam representar-Me no mundo. Agora quando o povo viu que o Rei 

dos reis veio sem coroa e não tinha trono na terra, seus olhos se abriram e eles reconheceram a verdade. 

34 Da mesma forma, também neste tempo farei o mundo tremer com Minha humildade, da qual dei as 

primeiras provas escolhendo a simplicidade e o isolamento dos primeiros que sentiram a chegada da Nova 

Era para proclamar Minha mensagem entre eles. 

35 Ai daqueles que usaram meu nome para dominar espiritualmente a humanidade, se ao fazê-lo 

impediram que ela avançasse ou a fizeram errar, pois verão milhares de pessoas saírem de suas fileiras em 

busca da verdade! Ai dos cientistas que - em vez de facilitar a vida - tornaram a vida mais dolorosa para as 

pessoas, pois assim verão os pobres e os ignorantes realizarem milagres que não seriam capazes de realizar 

com toda a sua ciência! 

36 Os milagres desta época também foram escritos como um testemunho para as gerações futuras. 

Mas em verdade vos digo que estes milagres serão realizados mais na alma do que no corpo. 

37 Nesses segundos tempos eu curei uma multidão de pessoas doentes. Eu curei os cegos, os leprosos, 

os possuídos, os surdos, os coxos e os mudos. Todos eles estavam doentes no corpo, mas através do 

milagre realizado em seus corpos, suas almas foram ressuscitadas. 

38 Agora venho em primeiro lugar para dar luz à alma, para dar-lhe liberdade, para acender sua fé e 

para curá-la de todo mal, para que ela possa tomar conta dela depois para fortalecer e curar seu corpo. 

39 Você não acha que eu devo encontrá-lo cada vez mais avançado no decorrer do tempo, e que 

minhas lições devem, portanto, ser cada vez mais altas? 

40 Portanto, o mundo não mais Me verá nascer em um estábulo, nem Me verá morrer em uma cruz, 

mas terá que evoluir para cima para sentir Minha presença espiritual. 

41 Humanidade, a dor, a miséria e o caos que o rodeia neste momento lhe parecem imprevisíveis? Se 

você se surpreende, é porque não estava interessado nas minhas profecias e não se preparou. Tudo foi 

previsto e tudo foi anunciado, mas lhe faltou fé e agora, como resultado, você está bebendo um copo muito 

amargo. 

42 Ainda hoje eu profetizo através da faculdade humana de compreensão. Algumas profecias serão 

cumpridas em breve, outras apenas em tempos distantes. Este povo que os ouve tem a grande 

responsabilidade de torná-los conhecidos da humanidade. Pois eles contêm luz que faz o homem entender 

a realidade em que vive, para que ele possa parar em seu curso frenético em direção ao abismo. 

43 Meus mensageiros farão saber às nações que, se continuarem sua luta tola e insana por grandeza e 

poder, usando tais poderes e elementos que ainda não conhecem nem sabem como usar, esta terra, que foi 

o paraíso criado pelo Senhor e mais tarde um vale de lágrimas devido aos pecados humanos e à 
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desobediência, será transformada em um campo de morte e silêncio como resultado da nefandade dos 

homens. 

44 Você poderia chamar isso de sucesso ou vitória para a ciência? Seria uma vitória para a 

humanidade se ela alcançasse uma vida de paz e harmonia, pois então terá lançado as bases para seus 

maiores sucessos, tanto humanos quanto espirituais, terá cumprido o mandamento que vos aconselho: 

Amai-vos uns aos outros. 

45 De outras terras, multidões virão a este povo que o questionará avidamente sobre os eventos 

espirituais que testemunhou neste tempo, e também sobre as revelações e profecias que eu lhe dei. Pois em 

muitas partes do mundo minhas mensagens foram recebidas de que meu raio divino desceu a um lugar no 

Ocidente para falar à humanidade desta época. Quando chegar a hora, você os verá vindos de outros povos 

e nações para procurá-los. Então os homens das grandes denominações ficarão impressionados por não 

serem eles mesmos a quem me dirigi. 

46 Agora você entende porque quero que você lute contra seu materialismo, para tirar todas as suas 

dúvidas e erros. Pois não quero que seus semelhantes, quando vierem até você, experimentem desilusão ou 

desapontamento. Não quero que eles, ao invés de chamá-los de irmãos, se tornem seus inimigos. 

47 Você não se sente incomodado por uma confusão tão grande como a que existe no mundo? Você 

não sofre diante de uma escuridão espiritual tão grande? 

48 Seja bom discípulo - grande em seu conhecimento e humilde em sua maneira de ensinar. Eu lhes 

digo que aproveitem todas as oportunidades para semear essa vida que lhes oferece. Mas você deve estar 

ciente de que qualquer um que se autodenomina mestre sem ser um será responsável por tudo o que fizer 

em seu caminho, assim como pelas provações que experimentar em seu caminho. 

49 Este é um momento precioso de reflexão para que vocês possam se libertar da rotina, colocar-se 

em um caminho de progresso e conhecer verdadeiramente a pureza deste Trabalho. Pois nem todos vocês 

consideraram sua pureza nem a entenderam. Ainda vejo entre vocês formas tão estranhas de adoração e 

práticas que confundem mais, mesmo se agradam a alguns que têm uma inclinação para os ritos. Estes não 

estão cientes de que, ao fazê-lo, estão dando uma causa para o ridículo no futuro. 

50 Você acha que o Mestre teme que as pessoas destruam sua obra? Não, gente, o Pai não tem nada a 

temer, seu trabalho é indestrutível. O que eu quero é que vocês amem a verdade, que vocês apresentem 

Meu Trabalho em toda sua pureza. Pois se não o fizerem, causarão muita dor, como todos aqueles que, em 

qualquer comunidade religiosa, confundiram, corromperam ou feriram seus vizinhos sem compaixão por 

seus irmãos e irmãs, dando-lhes pedras em vez de pão, escuridão em vez de luz, ou mentiras em vez de 

verdade. 

51 Todos vocês receberam esta Palavra, pessoal, estejam cientes do que ouviram, e ainda assim eu 

lhes digo: Nada o obriga a Me servir, nem a seguir o caminho traçado. Mas aquele que está disposto, que 

não pode resistir ao amor que sente em seu coração, que não tem medo de percorrer o caminho com seu pé 

sangrento - deixe-o pegar sua cruz e seguir seu Mestre, pronto para Me servir em seus semelhantes. 

52 É Elias que tem estado entre as grandes multidões de homens para ensinar-lhes o caminho da 

verdade, para falar-lhes do Reino de Deus, para mostrar aos homens a espiritualidade e para libertá-los da 

confusão, da injustiça e da perversidade. 

53 Elias chama as pessoas ao arrependimento, mostra-lhes as virtudes e o amor a fim de conduzi-las 

como ovelhas para fora do redil até Mim. 

54 Nesta Terceira Era, dirigi meu raio universal sobre o intelecto do homem para transmitir minha 

palavra a vocês. Mas a humanidade ainda não tomou nota de Minha manifestação Divina, porque criou 

muitos deuses de acordo com seu sentido, de acordo com suas idéias. Mas eu lhes digo: existe um só Deus 

verdadeiro, que não tem princípio nem fim, e que deu ao homem uma centelha de seu Espírito Divino, que 

é a luz de sua consciência que o ensina a discernir o bem do mal. 

55 O povo escolhido: Os estudiosos de vários credos e doutrinas, de várias igrejas e seitas estão se 

treinando para explorar os frutos deste ensinamento espiritual. Eles lhe perguntarão qual é a natureza do 

Deus a quem você está se voltando no momento. Se você estiver preparado, você será o povo iluminado 

que sabe como responder a cada pergunta. Quero que você saiba como defender esta causa, porque falará 

palavras de verdade. Quando vocês se tiverem espiritualizado, não precisam temer nada dos homens, 

porque testemunharão minha verdade com suas palavras, pensamentos e obras. 
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56 Se vocês cumprirem a minha lei, as pessoas não farão de vocês um enganador, pois verão sua 

obediência e o considerarão como seus próprios irmãos e irmãs. 

57 Qualquer pessoa que tenha bons princípios dentro de si, que reflita sobre sua maneira de agir, que 

afaste a falsidade de suas palavras, que aja com amor, compaixão e misericórdia pelo próximo, sentirá em 

si a manifestação de minha divindade e será como seu Deus na generosidade de sua maneira de agir e em 

suas resoluções de fazer o bem. 

58 Quão poucos são esses corações! Pequeno é o número daqueles que cumpriram a Minha Lei desta 

forma. Mas vocês, que são o povo escolhido, eu os ensinei a fazer o bem. Você pode fazer isso com seus 

bons pensamentos, com suas orações. Através da oração, você pode elevar sua alma espiritual a Minha 

Divindade. Pois como sou infinito, desço ao seu mundo para acariciá-lo, para lhe dar consolo e para 

ensiná-lo a obedecer à minha lei. 

59 Dia após dia, tenho estado entre vós para ensinar-vos a praticar as virtudes, para confiar-vos ao 

Meu amor, e tenho iluminado vossa alma e vossa mente para que vos levanteis por toda parte com a 

intenção de fazer o bem, com a intenção de renovação. Eu vos ensinei a perdoar para que aquele que está 

na escuridão possa ver que sois filhos da luz. Desta forma, você pode mostrar ao mundo o caminho da 

verdade através de seu bom exemplo e pode testemunhar através de suas obras de amor que você recebeu 

minha palavra. 

60 As pessoas não terão nada de que acusá-lo porque perceberão que você foi inspirado por Mim para 

fazer o bem. 

61 Trabalhem neste trabalho espiritual, como é minha vontade, para que vocês possam mostrar à 

humanidade novos horizontes, para que vocês possam iluminar os caminhos escuros pelos quais ela tem 

percorrido até agora. 

62 Confiem-se diretamente a Mim, pois sou o único que pode penetrar sua alma e ouvir seus segredos 

com infinita compaixão e amor sem limites. 

Minha paz esteja com vocês! 
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