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Palavras do Senhor

A edição original espanhola

…. "Quero que vocês, em cumprimento de
minhas profecias, compilem volumes de livros
com esta palavra que lhes dei e, mais tarde,
façam trechos e interpretações dos mesmos e
os levem ao conhecimento de seus
semelhantes. (U 6, 52 )

Asociación de Estudios Espirituales Vida
Verdadera A.C
Apartado Postal 888 México, D.F. CP 06000
Para informações ou compra de livros, favor
contatar
Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco
03550 Cidade do México
12 Tomos "Libro de la Vida Verdadera"
Nova edição em 6 libros
Cátedras anteriores a 1948 - tomos 1 al 9
Antecedentes del Libro de la Vida Verdadera
A Revelação e sua Interpretação Espiritual
Biografia de Roque Rojas
Consejos del Mundo Espiritual de Luz
Diccionario de Términos Espirituales
María (La Ternura Divina) Elías (El Precursor)
Profecias e outros tópicos
Humanidad I Temas del "Libro de la Vida
Verdadera
Humanidad II Temas del "Libro de la Vida
Verdadera
La Segunda Venida de Cristo (2 tomos)
La Reencarnación
El Tercer Testamento (Compendio de los 12
tomos)

... "Com este livro, que a humanidade
finalmente reconhecerá como o Terceiro
Testamento, você deve defender minha causa.
A humanidade conhece apenas a lei do
"Primeiro Tempo" e o que está escrito no
Primeiro e Segundo Testamento. Mas o
Terceiro agora vai unir e retificar o que a
humanidade mudou por falta de armamento e
compreensão". (U 348, 26)
..."Esta voz que o chama é a voz do Divino
Mestre. Esta palavra é d'Aquele que criou
tudo. A essência deste trabalho se tornará a
pedra fundamental sobre a qual todas as
encomendas descansarão no futuro. Aquele
que tem o poder de fazer tudo, transformará
seus corações de pedra em um santuário de
amor e exaltação e iluminará a luz onde só
havia escuridão.
U em conjunto com um número se refere a
citações nos 12 volumes do "Livro da Vida
Verdadeira
Quando o Senhor menciona repetidamente "o
Livro" ou "Meu Livro" em Seus discursos e
sermões, Ele não está se referindo a um livro
material como este, mas à totalidade de Seus
ensinamentos e instruções nesta Terceira Era
que Ele trouxe à humanidade no México
desde Sua primeira revelação em 1884 a 1950.
Neste chamado "Livro Ele nos trouxe Seu
"Terceiro Testamento", como Ele nos confirma
repetida e explicitamente. Ver também no
capítulo 63, versículos 82 e 83 deste livro.
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7 Passo a passo, a humanidade percorreu
lentamente o caminho de seu
desenvolvimento espiritual, continuando sua
peregrinação, passando de uma idade para
outra, aprendendo algo mais do Mistério
Divino através das revelações que Deus deu a
Seus filhos em todos os momentos.
8 Mas o homem não tinha pleno
conhecimento do amor de Deus, porque não
amava realmente a Deus como um Pai, nem
era capaz de sentir em seu coração o amor
que seu Senhor sempre lhe deu
9 Era necessário que o amor perfeito se
tornasse homem, que a "Palavra" encarnasse
e assumisse um corpo palpável e visível aos
homens; para que eles pudessem finalmente
saber o quanto e de que forma Deus os
amava.
10 Nem todos eles viram a presença do Pai em
Jesus. Como poderiam também reconhecê-lo,
já que Jesus era humilde, compassivo e
amoroso até mesmo para com aqueles que o
insultavam? Eles achavam que Deus era forte
e orgulhoso de seus inimigos, julgador e
terrível para aqueles que O insultavam.
11 Mas como muitos rejeitaram essa palavra,
muitos acreditaram nele, aquela palavra que
entrou no mais íntimo do coração. Essa
maneira de curar o sofrimento e as doenças
incuráveis somente com uma carícia, um olhar
de infinita compaixão, com uma palavra de
esperança. Essa instrução do Pai, que era a
promessa de um mundo novo, de uma vida
cheia de luz e justiça, não podia mais ser
apagada de muitos corações, que entendiam
que aquele homem divino era a verdade do
Pai, o Amor Divino d'Aquele que os homens
não conheciam e, portanto, não podiam amar.
12 A semente dessa verdade mais elevada foi
semeada para sempre no coração da
humanidade. Cristo era o semeador e ele
ainda cuida de sua semente. Depois, ele trará
seus frutos e se alegrará com eles para
sempre. Então ele não dirá mais em suas
palavras: "Tenho fome" ou "tenho sede",
porque finalmente seus filhos o amarão, como
ele os ama desde o início.
13 Quem vos fala de Cristo, discípulos? Ele
mesmo.
14 Sou eu, a "Palavra" que vos fala de novo, a
humanidade. reconhecer-Me, não duvide de
Minha Presença por causa da inconspicuidade

O TERCEIRO
TESTAMENTO
I. A Segunda Vinda de Cristo Terceira Vez do Apocalipse
Capítulo 1 - Esperando o retorno de
Cristo
Visão introdutória do processo de salvação
1 No início dos tempos faltava amor ao
mundo. Os primeiros humanos estavam longe
de sentir e compreender que o Poder Divino aquela essência do Espírito, a fonte de toda a
criação.
2 Eles tinham fé em Deus, mas só Lhe deram
poder e justiça. As pessoas acreditavam
compreender a linguagem divina através dos
elementos da natureza; portanto, quando a
viam suave e pacificamente, pensavam que o
Senhor estava de acordo com as obras dos
homens; mas quando as forças da natureza
foram desencadeadas, pensavam ver nela a
ira de Deus manifestada nesta forma.
3 No coração dos homens havia sido formada
a idéia de um Deus terrível, que tinha nele a
raiva e o sentimento de vingança. Portanto,
quando pensavam que tinham ofendido a
Deus, ofereciam-lhe holocaustos e sacrifícios,
na esperança de reconciliá-lo.
4 Digo-lhes que essas oferendas não foram
inspiradas pelo amor a Deus: foi o medo da
Justiça Divina, o medo do castigo, que levou
os primeiros povos a prestar tributo a seu
Senhor.
5 O Espírito Divino que eles chamavam
simplesmente de Deus, mas nunca de Pai ou
Mestre.
6 Foram os patriarcas e os primeiros profetas
que começaram a fazer o homem entender
que Deus era a justiça - sim, mas perfeita
justiça, que ele era antes de tudo um Pai, e
como um Pai amava todas as suas criaturas.
5

em que Eu me mostro Comigo não pode haver
orgulho
15 Me conheço pelo meu modo de vida no
mundo naquela época, lembre-se que morri
tão humildemente quanto nasci e vivi (296, 416)

"leprosos" - agora o mundo está cheio deles.
Não despertamos mais Tua compaixão?
22 "Você disse a seus apóstolos que voltaria
para o povo e que daria sinais de sua vinda,
que agora acreditamos ver. Por que você não
nos mostra seu rosto"?
As revelações de Cristo em Seu retorno em
palavra, em forma espiritual, que começou em
1866 no México através do pioneiro Elijah.
23 Eis que os homens esperam por Mim sem
sentir que estou entre eles. Estou diante de
seus olhos e eles não Me vêem; estou falando
com eles e eles não ouvem Minha Voz; e
quando eles finalmente Me vêem por um
momento eles Me negam; estou em seus
olhos e eles não Me vêem; estou em seus
corações e eles não ouvem Minha Voz Mas
continuo dando testemunho de Mim, e
aqueles que esperam em Mim, continuarei
esperando.
24 Mas na verdade os sinais da minha
revelação naqueles dias eram grandes, até
mesmo o sangue de homens, derramados em
torrentes e regando a terra, indicou o tempo
da minha presença entre vós como Espírito
Santo. (62,27 - 29)
25 Ninguém deve se surpreender com minha
presença. já através de Jesus, indiquei-lhes os
eventos que anunciariam minha manifestação
como Espírito de Verdade Eu também lhes
disse que minha vinda seria em espírito para
que ninguém esperasse manifestações
materiais que nunca virão.
26 Considere o povo judeu como eles ainda
esperam o Messias, sem que o Messias venha
na forma que eles esperam, porque o Único
Verdadeiro já estava com eles e eles não O
reconheceram.
27 Humanidade, você não vai reconhecer
minha nova revelação para continuar me
esperando de acordo com sua fé e não de
acordo com o que eu lhe prometi? (99,2)
28 Que o mundo não espere um novo
Messias. como prometi voltar, também lhes
avisei que minha vinda seria espiritual; mas os
homens nunca foram capazes de se preparar
para Me receber.
29 Naquele tempo, as pessoas duvidavam que
Deus pudesse estar escondido em Jesus, que
eles tomaram para ser um homem como
qualquer outro, e tão pobre como qualquer
outro. Entretanto, mais tarde, em vista das

Esperanças e expectativas
16 Após minha separação na "Segunda Era",
meu retorno era esperado de geração em
geração entre aqueles que mantiveram a fé
em mim. De pais para filhos, a Promessa
Divina foi transmitida e minha Palavra
manteve vivo o desejo de experimentar meu
retorno.
17 Toda geração acreditava ser a mais
talentosa, esperando que a palavra de seu
Senhor fosse cumprida neles.
18 E assim o tempo passou, e gerações
também passaram, e minha promessa se
tornou cada vez mais suprimida dos corações,
e as pessoas se esqueceram de assistir e rezar.
(356,4- 5)
19 O mundo está sendo posto à prova, as
nações estão sentindo todo o peso de minha
justiça cair sobre elas, e minha luz, minha voz
chamando você, está se fazendo sentir em
toda a humanidade.
20 As pessoas sentem minha presença,
percebem meu Raio Universal que cai e
repousa sobre elas. eles suspeitam de Mim
sem conhecer esta Obra, sem ter ouvido
Minha Palavra, e levantam suas almas para
Mim para me perguntar: "Senhor, em que
tempo estamos vivendo? Essas aflições e
sofrimentos que atingiram as pessoas - o que
eles significam, pai? Você não ouve as
lamentações deste mundo? Você não disse
que viria novamente? Quando virá então, ó
Senhor? E em cada grupo de fé e comunidade
religiosa surge o espírito de meus filhos, e eles
me procuram, me perguntam, me perguntam
e me esperam. (222,29)
21 Homens Me questionam e me dizem:
"Senhor, se Tu existes, por que não Te revelas
entre nós, embora em outros momentos Tu
tenhas descido ao nosso mundo terreno? por
que você não vem hoje? Nossa impiedade
agora é tão grande que está impedindo que
Você venha em nosso auxílio? Você sempre
procurou os perdidos, os "cegos", os
6

poderosas obras de Cristo, as pessoas
chegaram à convicção de que naquela pessoa
que nasceu, cresceu e morreu no mundo era a
"Palavra" de Deus. Mas no tempo presente,
muitas pessoas só diriam sim à minha vinda se
eu viesse como um ser humano, como na
Segunda Era.
30 As provas de que venho no Espírito e me
dou a conhecer à humanidade desta forma
não serão reconhecidas por todos, apesar dos
testemunhos, pois o materialismo será como
uma atadura escura nos olhos de alguns
31 Quantos gostariam novamente de ver
Cristo sofrer no mundo, e receber dele um
milagre, para ter fé em sua presença ou em
seu ser? mas na verdade, digo-vos, nesta terra
não haverá mais um presépio para Me ver
nascer como homem, nem outro Calvário para
Me ver morrer. agora todos aqueles que
ressuscitam para a verdadeira vida Me
sentirão nascer em seus corações, assim como
todos aqueles que persistem no pecado Me
sentirão morrendo em seus corações (88,2729)
32 Veja quantas pessoas neste momento
estão estudando os escritos de tempos
passados, refletindo sobre os profetas e
tentando compreender as promessas que
Cristo fez sobre sua vinda novamente.
33 Ouça como eles dizem: "O Mestre está
próximo" - "O Senhor já está aqui", ou: "Ele
virá logo", e acrescentam: "Os sinais de seu
retorno são claros e evidentes".
34 Alguns me procuram e me chamam, outros
sentem minha presença, outros ainda sentem
minha vinda no espírito.
35 Ah, se essa sede de conhecimento já
estivesse em tudo, se todos tivessem esse
desejo de conhecimento da mais alta verdade!
(239,68 - 71)
36 Veja como as pessoas de todas as
denominações e seitas buscam através do
tempo, da vida e dos acontecimentos na
esperança de descobrir os sinais que
anunciam minha vinda. são pessoas
ignorantes que não sabem que eu me anuncio
há muito tempo e que este tipo de anúncio vai
terminar em breve
37 Mas digo-vos também isto, que muitos
daqueles que me esperam com tanto anseio
não me reconheceriam se testemunhassem a

forma como me manifesto, ao invés de me
rejeitarem categoricamente.
38 Somente os testemunhos chegarão a eles,
e através deles ainda terão fé de que eu estive
entre meus filhos
39 Vós também me esperastes interiormente
com impaciência; mas eu sabia que me
reconhecereis e estareis entre os meus
trabalhadores neste tempo (255,2 - 4)
Promessas bíblicas
40 Em Minha revelação por Jesus, anuncieivos a vinda do Espírito Santo, e os homens
acreditavam que era uma Deidade que, não
reconhecida por eles, estava em Deus, não
percebendo que quando eu falava do Espírito
Santo, eu estava falando-vos do único Deus
que estava preparando o tempo em que Ele se
daria a conhecer aos homens por meio do
intelecto humano (8,4)
41 Por que alguém deveria se surpreender
com minhas novas revelações? em verdade,
eu lhes digo, os patriarcas de outrora já
sabiam da chegada desta Era, os videntes de
outras épocas a tinham visto e os profetas a
anunciaram Era uma Promessa Divina que
havia sido dada aos homens muito antes de eu
nascer em Jesus.
42 Quando anunciei minha renovada vinda
aos meus discípulos e lhes disse a forma como
me daria a conhecer aos homens, muito
tempo já havia passado desde que a promessa
vos tinha sido feita
43 Agora vocês têm diante de seus olhos o
curso daqueles tempos; aqui essas profecias
se tornam realidade. Quem pode se
surpreender com isso? Somente aqueles que
dormiram na escuridão ou aqueles que
apagaram as promessas que eu fiz a eles.
(12,97 - 99)
O termo "escuridão" tem aqui e em outros
lugares o significado de "falta de
conhecimento", "ignorância", enquanto "luz"
no sentido oposto é usado como um símbolo
de "conhecimento", "iluminação".
44 Sabendo que pouco aprofundarias em
Meus ensinamentos e prevendo os erros que
cometerias na interpretação de Minhas
revelações, anunciei Meu retorno dizendo-te
que te enviaria o Espírito da Verdade para
iluminar muitos mistérios e explicar-te o que
não entendeste.
7

45 Pois no âmago de minha Palavra profética
eu vos anunciei que não entraria neste tempo
sob relâmpagos e trovões como no Sinai, nem
me tornaria homem e humanizaria meu amor
e minhas palavras como na "Segunda Era",
mas que viria a vosso espírito no raio de
minha sabedoria, surpreendendo vossa mente
com a luz da inspiração e chamando às portas
de vossos corações com uma voz que vosso
espírito entenderia Essas previsões e
promessas estão se tornando realidade agora
mesmo.
46 Basta preparar-vos um pouco para ver
minha luz e sentir a presença de meu Espírito o mesmo que vos anunciou que viria para
ensinar-vos e para revelar a verdade (108,22 23)
47 Há muitos que, por timidez ou falta de
diligência, não se desenvolveram e só
obedecem à lei de Moisés, sem reconhecer a
vinda do Messias, e outros que, apesar de
acreditarem em Jesus, ainda não esperavam o
prometido Espírito Consolador. Agora eu desci
pela terceira vez e eles não me esperavam.
48 Os anjos anunciaram estas revelações, e
seu chamado encheu a sala. Você já os
reconheceu? É o mundo espiritual que veio
até você para testemunhar minha presença.
Tudo o que está escrito acontecerá. A
destruição que foi desencadeada derrotará a
arrogância e a vaidade do homem, e ele tendo-se humilhado - me procurará e me
chamará de Pai. (179,38 - 39)
49 Isto é o que eu lhe disse naqueles dias: "o
que eu lhe disse não é tudo o que eu tenho
para lhe ensinar para que você possa
experimentar tudo, devo primeiro ir embora e
enviar-lhe o Espírito da Verdade para explicar
tudo o que eu disse e fiz. Prometo-vos o
Consolador em tempos de julgamento". mas
esse Consolador, esse Explicador, é Mim
mesmo que retorna para iluminá-lo e ajudá-lo
a entender os ensinamentos passados e este
novo que estou lhe trazendo agora (339,26)
50 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 mas é
essencial ter fé para não parar no caminho
nem sentir medo diante das provações
(263,10 - 11)

Sinais preenchidos
51 São poucos os homens que reconhecem os
sinais do amanhecer de uma nova era e que
eu estou me revelando espiritualmente à
humanidade Em sua maioria dedicam sua vida
e esforços ao progresso material e nesta luta
implacável e às vezes sangrenta para alcançar
seus objetivos vivem como homens cegos,
perdem sua direção, não sabem mais o que
estão lutando, não conseguem ver o brilho
brilhante do novo amanhecer, não percebem
os sinais e estão longe de adquirir
conhecimento de minhas revelações
52 Esta humanidade tem acreditado mais nos
ensinamentos e nas palavras dos homens do
que nas revelações que eu lhe dei ao longo
dos tempos você está esperando que o Pai em
sua retidão lhe envie sinais ainda maiores do
que aqueles que você vê a cada momento
para que você possa sentir e acreditar que
este é o tempo predito para minha
manifestação como Espírito de Verdade? Ó
vós de pouca fé! agora vocês entenderão,
discípulos, por que eu lhes digo de tempos em
tempos que Minha Voz grita no deserto
porque não há ninguém para ouvi-la e
realmente prestar atenção a ela (93, 27 - 28)
53 Para que todos os homens da Terra
acreditem na verdade desta mensagem, fiz
com que esses sinais profetizados nos tempos
antigos fossem sentidos em todo o mundo profecias que falavam do meu retorno
54 Por isso, quando esta Boa Nova chegar às
nações, os homens estudarão e investigarão
tudo o que lhes foi dito nestes tempos, e
descobrirão com surpresa e alegria que tudo o
que foi anunciado e prometido a respeito do
meu retorno foi fielmente cumprido, de
acordo com a vontade d'Aquele que só tem
uma vontade, uma palavra e uma lei. (251,49)
55 Na "Segunda Era" anunciei Minha nova
revelação aos meus apóstolos, e quando me
perguntaram que sinais anunciariam aquele
tempo, anunciei-lhes um a um, assim como as
provas que lhes daria
A história da salvação é dividida por Cristo em
3 grandes períodos, idades ou "tempos", em
que a "Segunda Era" é a da revelação de Deus
através de Jesus e do tempo depois (para mais
detalhes ver capítulo 38)
56 Os portentos apareceram até o último; eles
proclamaram que este é o tempo predito por
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Jesus, e agora eu vos peço Se esta
manifestação espiritual, na qual vos deixo
participar, não seria verdade - por que então
Cristo não apareceu (na forma esperada pelos
crentes) embora os sinais tenham chegado?
Ou você acredita que o tentador também tem
poder sobre toda a criação e sobre as forças
da natureza para enganar você?
57 Eu os adverti uma vez, para que não
sucumbissem ao engano de falsos profetas,
falsos cristos e falsos redentores. mas hoje eu
lhes digo que o espírito encarnado, devido a
seu desenvolvimento, seu conhecimento e
experiência, despertou a tal ponto que não é
fácil oferecer-lhe a escuridão como luz, por
mais deslumbrante que ela tenha à sua
disposição
58 Por isso vos disse, antes que vos
abandonásseis a este caminho em fé cega,
verificai o quanto quiserdes reconhecer que
esta Palavra foi dada para todos e que eu
nunca reservei nenhuma parte dela apenas
para certas pessoas Veja que não existem
livros neste trabalho nos quais eu procuro
manter qualquer ensinamento em segredo de
você.
59 Mas também vos disse naquela "segunda
vez" pela boca de meu apóstolo João: "se
alguém ouvir minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e compartilharei a
refeição com ele e ele comigo;" também vos
direi naquela "segunda vez" pela boca de meu
apóstolo João Da mesma forma, eu lhes
ensinei a parábola das virgens para que vocês
a levassem a sério neste tempo. (63,79 - 80)
60 Desde que os portentos e as visitas
chegaram, e eu não apareci na sinagoga ou
em nenhuma igreja - o mundo não suspeita
que eu estou atualmente tendo que me
revelar em algum lugar, já que não posso ir
contra a Minha Palavra? (81,41)

Rojas para lembrá-lo do Caminho que é a Lei
de Deus.
- O nome deste primeiro porta-voz é
pronunciado "Roke Rochas".
2 O momento foi solene, o espírito dos
presentes tremeu de medo e deleite,
enquanto o coração de Israel tremia no Monte
Sinai quando a lei foi proclamada; enquanto
os discípulos tremiam quando viram a
transfiguração de Jesus no Monte Tabor,
quando Moisés e Elias apareceram
espiritualmente para a direita e para a
esquerda do Mestre.
3 Em 1º de setembro de 1866, nasceu uma
nova era, o alvorecer de um novo dia: a
"Terceira Era" que amanheceu para a
humanidade.
4 Desde então, muitas profecias e muitas
promessas que Deus tem dado aos homens
por milhares de anos têm sido cumpridas
incessantemente. Eles foram cumpridos com
vocês, homens e mulheres que habitam o
mundo neste tempo. Qual de vocês deve ter
estado na Terra quando essas profecias foram
ditas e essas promessas foram feitas? Só eu
sei; mas o essencial é que você sabe que eu
lhe prometi e que agora estou cumprindo.
5 Você conhece aquela "nuvem" na qual meus
discípulos me viram ascender quando eu me
dei a conhecer a eles pela última vez? pois,
sinceramente, está escrito que eu voltaria "na
nuvem" e o cumpri Em 1º de setembro de
1866, Meu Espírito veio na nuvem simbólica
para prepará-lo para receber o novo
ensinamento. Posteriormente, em 1884,
comecei a dar-lhe meu ensinamento.
6 Eu não vim como homem, mas
espiritualmente, limitado em um raio de luz,
para deixá-lo repousar em uma mente
humana este é o meio escolhido por minha
vontade para falar com você neste momento e
eu lhe darei crédito pela fé que você tem
nesta Palavra
7 Pois não é Moisés que vos conduz pelo
deserto até a Terra Prometida, nem Cristo
como homem, que vos faz ouvir sua palavra
de vida como um caminho de salvação e
liberdade. agora é a voz humana dessas
criaturas que chega a seus ouvidos e é
necessário espiritualizar para descobrir a
Essência Divina na qual estou presente
Portanto, eu lhes digo que é meritório que

Capítulo 2 - O alvorecer da terceira
idade
O primeiro anúncio
1 Este é um dia de lembrança: em uma data
como hoje, consagrei minhas primeiras vozes
para anunciar através delas minhas novas
instruções e minhas novas revelações. O
Espírito de Elias brilhou através de Roque
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vocês acreditem nesta Palavra, pois ela é dada
através de seres imperfeitos. (236,46 - 50)
8 Em 1866, foi estabelecida a primeira igreja
de espiritualistas, discípulos deste trabalho.
Sob a luz do meu Espírito e ensinados por
Elias, aqueles primeiros discípulos começaram
a receber os raios da mensagem que vocês
agora, em sua conclusão, recebem em
abundância. (255,10)

para criar tronos e glórias, conforto e prazeres
para o corpo e, quando julgavam necessário,
também armas para destruir a vida de seus
semelhantes. Seus olhos estavam cegos pela
intensidade da minha luz, e sua vaidade se
tornou sua ruína. Mas eu lhes digo que
através desta mesma luz eles encontrarão a
verdade, descobrirão o caminho e se salvarão.
-- Isto significa o oposto de "espiritualizado",
ou seja, uma vida e pensamento do homem
que está relacionado apenas com o material e
físico
14 Aqueles que foram capazes de receber esta
luz em suas mentes e a aceitaram como uma
mensagem divina, deixaram que sua
consciência guiasse seus passos e servisse de
guia para seu trabalho. Pois eles tinham o
presságio de que o Senhor tinha vindo
novamente, e que Ele estava com o povo.
15 Os representantes das diferentes seitas e
denominações não quiseram Me receber; seu
coração, sua dignidade e sua falsa grandeza os
impediram de Me aceitar espiritualmente é
por isso que grupos, fraternidades e
associações de pessoas que sentem a
presença da Nova Era, que procuram a solidão
para orar e receber as inspirações do Senhor,
foram formados em toda a terra (37,76 - 81)
16 Há comunidades religiosas que estão
tentando se preparar para meu retorno, sem
saber que eu já estou no processo de
despedida
17 Chamei a todos e, na verdade, meu
chamado e o boato de que estou me tornando
conhecido pelos homens chegou a todos os
cantos da terra, juntamente com testemunhos
e provas que falam de mim: pecadores
renovados, descrentes convertidos, "mortos"
ressuscitados, doentes incuráveis curados, e
os possuídos se libertando de seu mal
18 Mas encontrei muitos surdos, outros
vaidosos em seu prestígio terreno e outros
ainda temerosos demais para dar a conhecer
minha manifestação como Espírito da Verdade
Eu recebi e ensinei a todos que vieram até
Mim e confiaram em Meu Amor. (239,17 - 19)
19 De outros países, multidões de pessoas
virão a este povo, que o questionará
avidamente sobre os eventos espirituais que
testemunhou nestes tempos e também sobre
as revelações e profecias que eu lhe dei

Mensagens e referências em todo o mundo
9 Elias, que teve que vir primeiro para
preparar o caminho do Senhor, se fez
conhecido pela primeira vez em 1866 através
do intelecto humano Você não passará um
pouco de tempo pesquisando os sinais e
eventos que ocorreram em todos os campos e
que coincidiram com o tempo dessa
manifestação? Novamente, serão os
estudiosos que estudam as estrelas e que
foram chamados de mágicos nos tempos
antigos, que testemunharão que os céus
deram sinais que são chamados divinos.
(63,81)
10 Não pense que neste ponto da terra, onde
esta palavra é ouvida, o único lugar onde eu
me coloco com meus filhos pois
verdadeiramente, digo-vos, minha
manifestação em diferentes formas é
universal
11 Elias, que se fez conhecido entre vocês
como precursor de minha palavra através do
intelecto humano, não veio somente a esta
terra onde vocês estão vivendo Ele foi de um
lugar na terra para outro, anunciando a Nova
Era e a vinda do Reino dos Céus.
12 De todos os lados surgiram gritos, que
anunciaram minha chegada a vocês: a
natureza abalada moveu a terra, a ciência se
maravilhou com as novas revelações, o mundo
espiritual se derramou sobre os homens, e
ainda a humanidade permaneceu surda a
esses chamados, os presságios de uma nova
era.
- Esta expressão se refere aos habitantes dos
planos superiores, os espíritos leves do mundo
espiritual de Deus.
13 Uma inundação de luz divina caiu para tirar
as pessoas de suas trevas. Mas estes - egoístas
e materializados, longe de se aperfeiçoarem
do espírito para lutar pela melhoria moral de
sua vida na Terra - usavam essa luz apenas
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20 Pois em muitas partes do mundo minhas
mensagens foram recebidas, dizendo que meu
Raio Divino desceu a um lugar no Ocidente
para falar à humanidade desta época.
21 Quando chegar a hora, você verá como eles
virão de outros povos e nações para vir até
você então os homens das grandes
denominações serão afetados que não são
eles a quem eu me dirigi (276,45)
22 Quão pouco o mundo se importa com
minha nova manifestação! quão poucos são
aqueles que me observam e esperam, e
quantos são aqueles que dormem!
23 Sobre aqueles que vivem na expectativa,
posso dizer-lhes que nem todos suspeitam da
forma real da minha presença neste momento
Pois enquanto alguns, sob a influência de
crenças antigas, pensam que eu volto ao
mundo como homem, outros acreditam que
eu devo aparecer de alguma forma visível a
todo olho humano, e muito poucos adivinham
apenas a verdade e suspeitam que minha
vinda é espiritual.
24 Enquanto alguns se perguntam que forma
tomarei, a que hora ou dia irei aparecer na
Terra, e em que lugar irei aparecer, outros
dizem, sem pensar em manifestações ou
tempos específicos, "O Mestre já está entre
nós, sua luz, que é seu Espírito, está fluindo ao
nosso redor".
25 Quando esta mensagem chegar a todos os
corações, será um momento de alegria para
alguns, pois nele todos os seus antepassados e
sua fé serão confirmados. Outros, por outro
lado, negarão minha mensagem verdadeira
porque não a encontrarão de acordo com o
que acreditavam que aconteceria e com a
forma como ela seria revelada. (279,41 - 44)

27 Desde que cada palavra do Mestre foi
cumprida, Elias veio a mim na "Terceira Era"
para despertar os seres espirituais, para deixálos suspeitar que a Hora do Espírito Santo
abriu seu portão, para dizer a cada espírito
para abrir seus olhos, para se preparar para
cruzar o limiar da Segunda Era em direção à
Terceira Para que a manifestação de Elias
fosse mais compreensível nesta "terceira
idade", eu o fiz manifestar-se através de um
homem justo: Roque Rojas.
28 Elias iluminou este homem
espiritualmente, desde o além, inspirou-o,
fortaleceu-o e guiou-o em todos os seus
caminhos desde o início até o fim.
29 Mas, em verdade vos digo que não, ele
escolheu Roque Rojas entre os homens. Eu o
escolhi, enviei seu espírito preparado por
minha misericórdia. Eu lhe dei um corpo
igualmente preparado por Mim, e vocês
sabem que ele era humilde, que o Pai, através
de sua humildade e virtude, fez grandes obras.
Ele era um profeta, porta-voz, vidente e líder.
De tudo isso, ele deixou um exemplo brilhante
para o povo.
30 Ele foi ridicularizado e ridicularizado por
seu próprio povo, pois Moisés foi perseguido
no deserto, assim como o profeta Elias, e teve
que voltar ao topo das montanhas para rezar
e assumir a causa de seu povo.
31 Ele foi escarnecido e condenado como seu
mestre por padres e escribas. Como
acreditava seu mestre, apenas alguns o
seguiram e o cercaram. Suas mãos exalavam
poderes de cura, realizando milagres que
despertavam a fé em alguns e causavam
confusão em outros. Para alguns, palavras
proféticas saíram de seus lábios que foram
cumpridas à risca. Sua boca dava conselhos
cheios de consolo para os corações doentes.
32 Seu espírito foi capaz de assumir grandes
inspirações e podia cair em êxtase como o dos
justos, apóstolos e profetas. Seu Espírito
poderia romper com este mundo e Seu corpo
para entrar no reino espiritual e
humildemente alcançar as portas do Tesouro
Secreto do Senhor. Por meio desta elevação, o
espírito de Elias se manifestou às primeiras
testemunhas antes da chegada do raio do
Mestre. (345,57 - 58)
33 Roque Rojas reuniu um grupo de homens e
mulheres cheios de fé e boa vontade, e ali, no

O trabalho de Elias como precursor do
Senhor
26 Fiz Elias voltar na "Terceira Era" e eu, como
Mestre, o anunciei nessa "Segunda Era",
dizendo: "Verdadeiramente, Elias tem estado
entre vós e vós não o conheceis Voltarei ao
mundo, mas em verdade vos digo: Elias estará
lá diante de Mim"; "Estarei lá diante de Mim";
"Estarei lá diante de Ti"; "Estarei lá diante de
Ti"; "Estarei lá diante de Ti"; "Estarei lá diante
de Ti".
- ver capítulo 38
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seio de suas primeiras reuniões, Elias se
revelou através da mente do mensageiro,
dizendo: "Eu sou o profeta Elias, o da
transfiguração no Monte Tabor". Ele deu os
primeiros ensinamentos a seus primeiros
discípulos e, ao mesmo tempo, anunciou-lhes
a era da espiritualização e profetizou que logo
o raio do Mestre Divino viria para se
comunicar com seu povo.
34 Um dia, quando o humilde local de
encontro de Roque Rojas estava cheio de
seguidores que acreditavam nas palavras
deste homem, Elias desceu para iluminar a
mente de seu porta-voz e, inspirado por Mim,
ele ungiu sete desses crentes que deveriam
representar ou simbolizar os Sete Selos
35 Depois, quando chegou o momento
prometido do meu anúncio, descobri que
daqueles sete escolhidos, apenas um estava
acordado aguardando a chegada do Cônjuge
puro, e este coração era o de Damiana
Oviedo, a Virgem, cuja mente foi a primeira a
receber a luz do Raio Divino como
recompensa por sua perseverança e sua
preparação
36 Damiana Oviedo representou o sexto selo .
Esta foi mais uma prova de que a luz do Sexto
Selo é a que ilumina esta era. (1,6 - 9)
- Este termo referente ao Apocalipse de João
se refere ao penúltimo dos "sete selos", que
devem ser entendidos como símbolos de sete
épocas dentro das três eras da história da
salvação (para mais detalhes ver capítulo 38)
37 Poucos puderam realmente sentir a
presença do Mensageiro de Deus. Mais uma
vez ele foi a voz que gritava no deserto, e mais
uma vez ele preparou o coração dos homens
para a vinda do Senhor. Assim, o sexto selo foi
quebrado, permitiu que seu conteúdo fosse
visto e derramado como um fluxo de retidão e
luz sobre a humanidade. Desta forma, muitas
promessas e profecias foram cumpridas.
38 Elias, como Jesus e Moisés, deixou claros os
olhos de seu espírito, para que você pudesse
ver o Pai. Moisés lhe ensinou: "Amarás o teu
próximo como a ti mesmo". Jesus lhes disse:
"Amai-vos uns aos outros". Elias ordenou que
você tivesse cada vez mais compaixão pelo
próximo, e imediatamente acrescentou: "e
você verá meu Pai em toda a sua glória".
(81,36 - 37)

39 Quando as trevas que envolvem a
humanidade forem removidas, e ela se tornar
luz nos seres espirituais, eles sentirão a
presença de uma nova era, porque Elias
voltou aos homens.
40 Mas como não puderam vê-lo, foi
necessário que seu espírito se desse a
conhecer através do intelecto humano, e que
ele se mostrasse diante dos videntes naquele
símbolo do profeta Elias: acima das nuvens em
sua carruagem ardente.
41 Elijah chegou neste momento como um
pioneiro para preparar Minha vinda ele veio
como profeta para anunciar-lhes a nova era
com suas lutas e provações, mas também com
a sabedoria de suas revelações Ele vem com
seu veículo leve para convidá-lo a escalá-lo,
para levá-lo acima das nuvens e para levá-lo
ao lar espiritual onde reina a paz. Confie nele
como o Bom Pastor, siga-o espiritualmente,
como o povo seguiu Moisés nos "Primeiros
Tempos". Reze para que ele o ajude no
cumprimento de sua missão, e se você quiser
imitá-lo, faça-o. (31,58 - 59)
42 Elijah, um espírito de grande poder, que
não foi reconhecido pela humanidade, sempre
foi meu precursor Hoje ele veio mais uma vez
para reunir os marcados - para mim e para
todos os homens.
- Aqueles que foram marcados (espanhol:
marcados) ou selados (Rev. Joh., cap. 14,1-5)
são escolhidos por Cristo, que recebeu o sinal
da trindade divina em sua testa. (Para mais
detalhes, ver capítulo 39, último parágrafo)
43 Se vocês se prepararem e estudarem meus
ensinamentos para conhecer minha vontade,
Elijah virá em seu auxílio e será seu apoio e
amigo.
44 Elijah é (a) Raio Divino que ilumina e dirige
todos os seres e os conduz a Mim Ame-o e
adore-o como seu pioneiro e intercessor.
(53,42 - 44)
45 O profeta Elias, o precursor, o precursor da
"terceira idade", intercede por seu rebanho,
reza por aqueles que não sabem rezar, e com
seu manto cobre a mancha do pecador na
esperança de sua renovação. Elias equipa seus
rebanhos, seus exércitos, para combater a
escuridão que foi criada pela ignorância, pelo
pecado, pelo fanatismo e pelo materialismo
da humanidade. (67,60)
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46 Agora é tarefa de todos aqueles que já
estão preparados e acordados para proclamar
a libertação para o mundo. Lembre-se que
Elias, o prometido para esta época, está
atualmente preparando tudo para resgatar as
nações da terra, escravizadas pelo
materialismo, do poder do Faraó, assim como
Moisés fez uma vez no Egito com as tribos de
Israel.
47 Diga a seus semelhantes que Elias já se deu
a conhecer através do intelecto humano que
sua presença tem estado no espírito, e ele
continuará iluminando o caminho de todas as
nações para que elas possam seguir adiante.
48 Seu pastor tem a tarefa de trazer todas as
criaturas de volta ao seu verdadeiro caminho,
seja espiritual, moral ou material. é por isso
que vos digo que as nações serão abençoadas
quem receber o chamado de seu Senhor
através de Elias, pois permanecerão unidas
pela lei da justiça e do amor que lhes trará a
paz como fruto de sua compreensão e
fraternidade Unidos desta forma, eles serão
levados para o campo de batalha onde
combaterão a corrupção, o materialismo e as
mentiras.
49 Nesta luta, as pessoas deste tempo
experimentarão as novas maravilhas e
compreenderão o sentido espiritual da vida aquilo que fala de imortalidade e paz. Eles vão
parar de matar uns aos outros porque
percebem que o que precisam destruir são sua
ignorância, egoísmo e as paixões perniciosas
das quais surgiram suas quedas e dificuldades,
tanto materiais quanto espirituais. (160,34 36)
50 Elias é o raio de Deus, com cuja luz ele
afastará vossas trevas e vos libertará da
escravidão deste tempo, que é a do pecado,
que conduzirá vosso espírito através do
deserto até chegar à "Terra Prometida" no
seio de Deus. (236,68)

mesma humildade que vocês conheceram
sobre Mim.
2 A "Palavra" de Deus não se tornou homem
novamente, Cristo não nasceu de novo na
miséria de um estábulo - não; pois não é mais
necessário que um corpo testemunhe o poder
de Deus. Se as pessoas pensam que este corpo
aqui é o Deus que veio ao mundo, elas estão
erradas. A presença de Deus é espiritual,
universal, infinita.
3 Se tudo o que os homens ganharam neste
tempo estivesse dentro dos limites do que é
justo, do que é permitido e bom, não teria
sido necessário que Eu descesse para falar
com você novamente mas nem todas as obras
que esta humanidade me oferece são boas: há
muitas transgressões, muitas injustiças,
muitas injustiças, muitas aberrações e
iniqüidades Por isso foi necessário que meu
amor carinhoso despertasse o homem quando
ele estava mais absorvido em seu trabalho,
para lembrá-lo de quais deveres ele esqueceu
e a quem deve tudo, o que é e o que será.
4 Para me fazer audível a uma humanidade
materializada que não podia me ouvir de
espírito em espírito, tive que fazer uso de seus
dons e habilidades espirituais para me fazer
conhecer através do intelecto do homem
5 A explicação de porque estou "descendo"
para me comunicar a vocês é a seguinte uma
vez que você não pôde se levantar para
comungar com seu Senhor de espírito em
espírito, tive que descer um degrau abaixo, ou
seja, do espiritual, do Divino, onde você ainda
não pode alcançar Tive então que fazer uso de
seu órgão da mente, que tem seu lugar no
cérebro do homem, e traduzir minha
inspiração divina em palavras humanas e sons
materiais.
6 O homem precisa de um conhecimento mais
amplo, e é Deus quem vem ao homem para
lhe dar sabedoria. se o meio escolhido para
meu breve anúncio através do órgão de
compreensão destes bocais não lhe parece
digno, eu lhe digo, em verdade, que a
mensagem dada através deles é muito grande
Você teria preferido que minha manifestação
fosse feita aos homens com pompa e
cerimônia, o que teria causado uma
impressão, mas na realidade, do ponto de
vista do espírito, eles eram vaidosos e não
continham a verdadeira luz.

Capítulo 3 - O Sol Espiritual do
Retorno de Cristo
A vinda do Senhor
1 Estou presente na humanidade num
momento em que novas descobertas
transformaram a vida dos homens, fazendo
sentir minha presença entre vocês com a
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7 Eu poderia ter passado por raios e
tempestades para tornar meu poder palpável;
mas como teria sido então fácil para o homem
testemunhar que a presença do Senhor tinha
vindo! Mas você não acha que o medo teria
então voltado ao seu coração, e também a
idéia de algo incompreensível? Você não acha
que todo sentimento de amor pelo Pai teria se
transformado apenas em medo de Sua
retidão? Mas você deve saber que Deus,
embora Ele seja todo poderoso, não o
derrotará através deste poder, não
prevalecerá através dele, mas através de
outro poder, e este é o do amor.
8 É o Espírito Divino falando ao universo de
hoje. É Ele que traz luz a tudo o que você não
viu claramente em outros tempos. Ele é o
alvorecer de um novo dia para todos os
homens, pois Ele o libertará de falsos medos,
tirará suas dúvidas para limpar sua mente e
seu espírito.
9 Eu lhes digo: Depois de conhecer a essência
de meus ensinamentos e a retidão de minhas
leis, você também reconhecerá os limites que
suas idéias lhe impuseram e o impediram de ir
além de um pequeno conhecimento da
verdade.
10 Não será mais o medo ou o medo de
punição que o impedirá de procurar, de
descobrir. Somente se você realmente quiser
saber o que é incompreensível para você, sua
consciência lhe proibirá o caminho; pois você
deve saber que ao homem não é dada toda a
verdade, e que ele deve compreender
somente a parte que lhe corresponde.
11 Pessoas: se minha vinda foi anunciada de
tal forma que seria no meio de guerras,
desencadeou forças naturais, epidemias e
caos, não foi porque eu teria trazido tudo isso
até você; foi porque minha presença seria útil
à humanidade naquela mesma hora de crise
12 Agora aqui está o cumprimento de tudo o
que foi dito sobre a minha vinda novamente.
Estou chegando aos homens como uma luta
mundial contra a morte e a terra treme e
treme em seu guizo de morte para dar lugar a
uma nova humanidade. Portanto, o chamado
de Deus na "Terceira Era" é um chamado de
amor - um amor que carrega e inspira justiça,
fraternidade e paz.
13 A palavra de Cristo uma vez germinou em
seus discípulos e nas pessoas que vieram

depois deles sua semente cresceu. Seu ensino
se espalhou e seu significado se espalhou por
todo o mundo. Portanto, este ensino hoje
também se espalhará e será aceito por todos
aqueles que são capazes de senti-lo e
compreendê-lo. (296, 17 - 27, 35)
Todos os olhos Me verão
14 Jesus disse a seus discípulos: "Estarei longe
de vocês por pouco tempo - voltarei". Então
foi-lhes revelado que seu Mestre viria "sobre a
nuvem", cercado por anjos, enviando raios de
luz para a terra.
15 Aqui estou agora "na nuvem", rodeado de
anjos, que são os seres espirituais que se
manifestaram entre vós como mensageiros de
Minha Divindade e como vossos bons
conselheiros os raios de luz são a Minha
Palavra que traz novas revelações que
transbordam toda faculdade da mente com
sabedoria
16 Abençoados são aqueles que acreditaram
sem ver, pois são aqueles que sentem minha
presença. (142, 50 - 52)
17 O homem descobrirá a verdade através de
seu espírito; todos sentirão minha presença,
pois eu já lhes disse naquele momento que
todo olho me verá quando chegar a hora
18 Agora, este tempo em que vocês vivem é
exatamente aquele tempo anunciado por
minha palavra e por meus profetas de
outrora, no qual todos os homens devem me
ver por meio das sensações e habilidades de
seu espírito
19 Não será necessário que eles me vejam
limitado em uma forma humana para poder
dizer que Me viram, mas será suficiente que
seu espírito Me sinta e sua mente Me entenda
para poder dizer com toda a verdade que Me
viram.
20 O amor, a fé e a inteligência podem olhar
infinitamente mais longe do que seus olhos
podem ver. é por isso que lhes digo que não é
necessário que eu limite minha presença à
forma humana ou por meio de qualquer figura
simbólica para fazer com que vocês me vejam
21 Quantos daqueles que Me viram naquela
"segunda vez" ou foram comigo, nem mesmo
sabiam quem eu era. Quantos, por outro lado,
que nem sabiam quando eu nasci como
homem, Me viram no Espírito, Me
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reconheceram por Minha Luz e desfrutaram
de Minha Presença por causa de sua fé!
22 Abra todos os seus olhos e prove por sua fé
que vocês são os filhos da luz. todos podem
Me ver, mas para isso é essencial que você e
tenha fé (340, 45 - 51)
23 Eu lhes digo: se esta humanidade for ainda
mais contra mim por causa de sua
indelicadeza, seu afastamento da justiça e da
bondade, eu aparecerei em seu caminho cheio
de glória, como fiz antes de Saul, e os farei
ouvir minha voz
24 Então você verá quantos daqueles que,
sem perceberem, me perseguiram, se
transformarão e se lançarão a seguir-Me nos
caminhos do bem, do amor e da justiça
25 A eles direi: fique quieto, vagabundo, e
beba desta fonte de água cristalina descansar
da difícil jornada da vida que lhe impus
confiem-me suas preocupações e permitam
que Meus Olhos penetrem profundamente
em seu espírito, pois eu os encherei de graça e
os consolarei (82,46)
26 Meu amor fará tremer suas cordas mais
sensíveis mas será a concordância com sua
consciência que o fará ouvir Meu Divino
Concerto, e muitos de vocês Me verão na
doce aparência de Jesus
27 Devo salientar-vos que a figura de Jesus
não é a forma mais perfeita de Me verdes.
quando em tempos passados eu lhes disse:
"todos os olhos Me verão", fiz-lhes
compreender que todos vocês reconheceriam
a Verdade, embora deva dizer-lhes que me
limitarei de acordo com o desenvolvimento de
cada espírito Mas quando você subir a escada
à perfeição, certamente me verá em toda a
minha glória.
28 Não tente agora me apresentar a você de
nenhuma maneira considere: se seu espírito,
embora limitado, é essência, é luz - que forma
poderia tomar o Espírito Universal de seu
Senhor, não tendo nem início nem fim? Deixe
o insondável dentro do meu Livro da
Sabedoria Divina. (314,69 - 70)
29 Em Minha Palavra da Segunda Era eu vos
informo que viria até vós de novo, que Meus
hospedeiros espirituais desceriam comigo mas
a humanidade não entendeu e interpretou
corretamente o significado da minha palavra
30 Portanto, todas as comunidades religiosas
em seu meio estão Me esperando, portanto

esperam Me ver com seus olhos mortais; mas
aqueles que agora Me esperam dessa forma
são os mesmos que negaram que Jesus era o
Messias e o consideraram um sonhador.
31 Hoje vos digo, meus discípulos, que
chegará o momento em que Me vereis em
toda a Minha glória nessa época a terra e seus
habitantes serão purificados e a virtude e a
beleza do Espírito serão restauradas A dor
desaparecerá, e tudo será felicidade, será um
"dia" sem fim, sem fim para você. Você não
quer ver essas maravilhas? Você não quer que
seus filhos dialoguem com meu Espírito e
sejam livres do pecado para construir um
mundo de paz? (181, 74 , 81)
32 Se a humanidade tivesse sido capaz de
sondar as profecias do "Primeiro" e do
"Segundo Tempo", eles não teriam se
confundido diante de sua realização. A mesma
coisa aconteceu na "Segunda Era" quando o
Messias nasceu entre os homens, assim como
está acontecendo agora onde eu vim em
espírito.
33 O significado do meu ensino é o mesmo em
ambos os tempos. Ele prepara você para fazer
desta vida um lar amoroso, embora
transitório, onde as pessoas se consideram e
se tratam como irmãos e irmãs e oferecem um
ao outro o calor da verdadeira fraternidade.
34 Prepare também o Espírito, depois desta
vida, para entrar naqueles mundos ou lares
que o Senhor preparou para seus filhos. Meu
desejo é que ao alcançá-los, você não se sinta
um estranho para eles, mas que sua
espiritualização e seu conhecimento interior
lhe permitam ver tudo o que você encontra como se você já tivesse estado lá antes.
Haverá muita verdade nisto quando você já
estiver em contato com o espiritual através da
oração. (82,9 - 10)
35 Eu sou o viajante que bate às portas de
seus corações. Eu bato e você não sabe quem
é; você não me abre e me reconhece. Sou
como o viajante que entra numa aldeia e não
tem ninguém que o conheça, como o
estrangeiro que entra numa terra estranha e
não é compreendido em seu idioma. É assim
que eu me sinto entre vocês. Quando você vai
sentir minha presença? Ó povo, quando você
me reconhecerá como José foi reconhecido
por seus irmãos no Egito em seu tempo? (90,
1)
15

os convido hoje é espiritual, o pão e o vinho
também Mas hoje como antes e como sempre
eu sou o caminho, a verdade e a vida. (68,33)

Capítulo 4 - Ensinar através de
anúncios divinos

Os lugares de revelação e os destinatários
dos anúncios
7 Lembrai-vos que eu sou a "Palavra" do Pai;
que a essência divina que recebestes nesta
Palavra é Luz deste Espírito Criador; que eu
deixei uma parte de Meu Espírito em cada um
de vós.
8 Mas quando você vê a pobreza em torno da
multidão que Me escuta e a modéstia da sala
onde você se reúne, você silenciosamente Me
pergunta: "Mestre, por que você não escolheu
para seu comício neste momento um
daqueles grandes templos ou catedrais onde
altares ricos e cerimônias solenes dignos de
você poderiam ter sido oferecidos a você?
9 Eu respondo àqueles corações que pensam
assim de seu Mestre: não foram os homens
que me conduziram a esta pobreza Eu mesmo
escolhi para minha manifestação a humilde
morada no subúrbio pobre de sua cidade para
fazer você entender que não é a homenagem
material ou os sacrifícios externos que busco
com você, mas pelo contrário: voltei
precisamente para pregar humildade mais
uma vez para que você possa encontrar
espiritualidade nela; voltei para pregar
humildade mais uma vez para que você possa
encontrar espiritualidade nela (36, 24 - 25)
10 Alguns não acreditam na minha presença
porque discordam da miséria e modéstia
desses lugares de reunião e da
inconspicuidade das vozes pelas quais me faço
conhecido mas se aqueles que duvidam desta
forma estudassem a vida de Cristo,
perceberiam que Ele nunca procurou
exibições, homenagens ou riquezas
11 Estes lugares podem ser tão pobres e
baixos quanto o estábulo e a palha sobre a
qual eu nasci na época. (226, 38 - 39)
12 Não pense que eu escolhi esta nação
apenas na última hora para meu novo
comício. Tudo foi planejado desde a
eternidade. este solo, esta raça, seus espíritos
foram preparados por Mim, assim como o
tempo de Minha Presença também foi
predestinado por Minha Vontade
13 Escolhi começar minhas manifestações
entre as menores, entre aqueles que

A fonte dos anúncios
1 A "Palavra" que sempre esteve em Deus fala
a você, a mesma Palavra que esteve em Cristo,
e que você conhece hoje através do Espírito
Santo: pois a "Palavra" é palavra, é lei, é
mensagem, é revelação, é sabedoria. Se você
ouviu a "Palavra" através das palavras de
Cristo e agora a recebe através da inspiração
do Espírito Santo - em verdade, eu lhe digo, é
a voz de Deus que você ouviu. Pois só existe
um só Deus, uma só Palavra e um só Espírito
Santo. (13, 19)
2 Você sabe qual é a origem dessa luz que está
nas palavras ditas através dos lábios do
portador da voz? Sua origem está na bondade,
no Amor Divino, na Luz Universal que vem de
Deus. É um raio ou uma centelha daquela
Toda Luz que lhe dá vida - é parte do poder
infinito que move tudo e através do qual tudo
vibra, pulsa e move incessantemente seu
caminho. É o que você chama de radiação
divina, é a luz do Espírito Divino, que ilumina e
anima os espíritos. (329, 42)
3 Aquele que sempre veio para sua salvação
está lhe falando neste momento: Cristo, a
promessa divina, feito homem em Jesus na
"Segunda Era", a "Palavra" de Deus feito
homem; o Espírito de amor, de luz, de
sabedoria, limitado em um raio, que pela
consciência toca o espírito e a mente do
homem, para ensiná-lo a transmitir meus
pensamentos. (90, 33)
4 Eu sou Cristo, a quem eles perseguiram,
blasfemaram e acusaram neste mundo. depois
de tudo o que você me fez em Jesus na
"Segunda Era", eu venho até você para provar
mais uma vez que eu te perdoei e te amo
5 Nua me crucificastes, e da mesma forma que
eu volto para vós, pois não escondo de vossos
olhos meu Espírito e minha Verdade por trás
da roupa de hipocrisia ou falsidade mas para
me reconhecer você deve primeiro purificar
seu coração (29, 27 - 28)
6 Hoje eu lhes digo: Aqui está o Mestre aquele a quem o povo chamou de Rabino da
Galileia. Eu lhes dou o ensinamento eterno, o
ensinamento do amor. o banquete para o qual
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mantiveram a mente e o espírito puros. então
permiti que todos viessem até Mim, pois na
minha mesa não há diferença ou favoritismo
Minha Palavra enviada a este povo era simples
e humilde na forma, acessível a você, mas seu
significado cheio de clareza era profundo para
seu espírito porque, embora eu seja o
repositório de todo o conhecimento, sempre
me expresso e manifesto de uma forma
simples e clara. Eu não sou um segredo para
ninguém; o segredo e o mistério são filhos de
sua ignorância. (87, 11 -12)
14 O primeiro que me ouviu tratou
meu trabalho como uma árvore, cortando os
primeiros galhos para transplantá-los para
diferentes áreas. Alguns interpretaram bem
meus ensinamentos, outros falharam o
caminho.
15 Pequenos eram os grupos que se reuniam
na sombra das pobres salas de reunião. Mas
quando eles se tornaram mais numerosos e as
multidões aumentaram, eu os chamei para se
unirem para que todos se reconhecessem
como discípulos de um Mestre e praticassem
o ensinamento da mesma forma; para que a
semente não fosse lançada a critério dos
"trabalhadores", mas de acordo com a
Vontade Divina.
- Referência à parábola de Jesus sobre os
"trabalhadores da vinha
16 Antes da Arca Espiritual do Novo Pacto, as
multidões de homens juraram submissão,
obediência e boa vontade; mas quando os
furacões e os torvelinhos chegaram com força
e chicotearam os galhos da árvore, alguns
ficaram fracos, enquanto outros
permaneceram firmes, ensinando os novos
"trabalhadores" a lavrar os "campos".
17 Alguns que tinham percebido a grandeza
desta revelação pretendiam penetrar mais nos
meus segredos do que é minha vontade, a fim
de adquirir um conhecimento e um poder que
os tornaria superiores a outros; mas muito em
breve foram confrontados com minha retidão.
18 Outros, que não puderam descobrir a
grandeza desta obra em sua pureza, em sua
simplicidade, adotaram ritos, símbolos e
cerimônias de seitas e igrejas, porque
pensavam estar dando solenidade às minhas
manifestações. (234, 27 - 30)
19 Desde que esta manifestação começou a
ser revelada, suas mentes foram iluminadas

por meus ensinamentos, embora também
tenham surgido descrentes, tanto aqueles que
treinaram a mente quanto os incultos e
ignorantes.
20 Quantos argumentos para negar esta
revelação! Quantas tentativas para destruir
esta Palavra! Mas nada parou o curso da
minha mensagem - pelo contrário: quanto
mais este trabalho era combatido, mais a fé
dos homens se inflamava, e quanto mais o
tempo passava, maior se tornava o número
daqueles através dos quais eu transmitia
minha palavra.
21 O que se deve aprender com isto? que o
poder humano nunca poderá impedir o Poder
Divino de cumprir seus conselhos.
22 Quando as pessoas reunidas dentro desses
locais de reunião, sempre o fizeram sem medo
do mundo, sempre confiando em Minha
Presença e Proteção, e eu lhes provei que sua
fé se baseava na verdade (329, 28 - 30;37)
23 Nasceu nesta comunidade um novo corpo
de apóstolos, constituído de corações simples
e humildes, mas cheios de amor e fé para Me
seguir Naturalmente, entre eles não faltava
um novo Tomé que tinha que ver para
acreditar em Minha Presença - um novo Pedro
que, apesar de acreditar em Mim, Me negaria
por medo dos homens, e um novo Judas
Iscariotes que Me trairia falsificando minha
palavra e verdade por dinheiro e bajulação.
24 As multidões que compõem este povo
continuaram a multiplicar-se, espalhando-se
pelas cidades, terras e aldeias; e deste povo
surgiram apóstolos da verdade e da justiça,
trabalhadores devotados e cheios de zelo nos
ensinamentos de seu Senhor, e profetas de
coração limpo que falavam a verdade. (213,
72 - 73)
25 Em minha nova revelação mudei tudo: os
lugares e os meios de proclamação, a fim de
remover a ignorância, o erro e a má
interpretação dada às minhas revelações
anteriores Assim como o sol nasce no Oriente
e você o vê ao meio-dia no ponto mais alto
para vê-lo pôr-se no Ocidente, assim a luz do
meu Espírito se moveu de Oriente para
Ocidente no tempo, para que você não limite
minha glória e meu poder a certos lugares,
pessoas ou raças. (110, 9)
26 Para mim basta que alguns me ouçam,
porque amanhã darão o testemunho disso a
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seus semelhantes. Eu sei que se eu tivesse
convocado todos os homens, a maioria deles
não teria vindo porque estão ocupados com
os negócios do mundo Eles me negariam e
impediriam que pessoas de boa vontade
viessem me ouvir.
27 Aqui, no isolamento destes lugares
insignificantes onde me faço conhecer, deixo
surgir minha semente Eu unir os corações
simples em comunidades e então, quando eles
estão longe do barulho da vida materialista,
eu lhes falo do Amor, o Eterno, o Espírito,
verdadeiros valores humanos e espirituais,
fazendo-os contemplar a vida através do
Espírito e não através dos sentidos.
28 Estes corações de crianças eu chamo
discípulos, e aqueles que nunca possuíram
nada, que nunca foram notados por seus
vizinhos, estavam cheios de satisfação por
terem sido chamados por Mim e por terem
ressuscitado para uma nova vida Eles se
levantaram com a convicção e a exaltação de
que podem ser úteis ao próximo porque o
Senhor colocou neles Suas revelações e lhes
mostrou o caminho do amor.
29 Alguns podem negá-los e troçar deles
porque se dizem discípulos de Jesus, mas em
verdade vos digo que, mesmo que essa graça
lhes seja negada, eles continuarão a ser meus
discípulos. (191, 33 - 36)
30 O mundo está esperando que minha voz o
chame; o coração dos homens, embora morto
para a fé, está esperando que a voz de Cristo
se aproxime e lhe diga: "Levanta-te e anda".
31 Os "mortos", os "cegos", os doentes e os
párias formam um povo muito grande. Eu irei
até eles, porque aqueles que sofrem mental
ou fisicamente são mais receptivos à minha
presença. O grande do mundo - aqueles que
têm poder, riquezas e glórias mundanas, não
pensam que precisam de Mim e não me
esperam: o que Cristo poderia lhes dar, já que
dizem que já têm tudo? Alguns bens
espirituais, ou um lugar na eternidade? Isso
não lhes interessa!
32 Esta é a razão pela qual tenho procurado
estas multidões de pobres e doentes de corpo
e espírito para lhes dar a conhecer meus
ensinamentos; pois eles estavam ansiosos por
Mim, eles estavam Me procurando por isso
era natural que eles sentissem Minha

Presença quando chegou o momento de Me
mostrar de novo à humanidade (291,32 - 34)
A transmissão de anúncios divinos
33 Aquele que duvida desta manifestação da
mente humana age como se negasse seu
status de superioridade sobre outras criaturas
- como se negasse seu próprio espírito e não
quisesse tomar consciência do nível espiritual
e intelectual que alcançou através de infinitas
provas, sofrimentos e lutas.
34 Negar que estou me manifestando através
de seu intelecto ou seu espírito significa negar
a si mesmo e colocar-se no lugar das criaturas
inferiores
35 Quem não sabe que o homem é um filho
de Deus? Quem não sabe que ele tem um
espírito dentro dele? Então por que não
acreditar que deve haver uma ou mais formas
de comunicação entre o pai e seus filhos?
36 Como sou inteligência, recorro a vós por
meio de vosso intelecto; como sou espírito,
recorro a vosso espírito mas como aqueles
que negam meu anúncio entenderão e
aceitarão esta verdade se nunca quiseram me
ver e me reconhecer como espírito? Em seus
corações desenvolveram muitas visões
errôneas, como aquelas que pensam que eu
sou um ser divino na forma humana, que tem
que ser simbolizada por símbolos e imagens
para entrar em contato comigo através deles.
37 Ao longo dos séculos, as pessoas que Me
procuraram desta maneira se acostumaram à
burrice de suas imagens e esculturas diante
das quais rezam e oferecem ritos, e
finalmente, em seus corações se formou a
percepção de que ninguém é digno de ver,
ouvir ou sentir Deus Dizendo que eu sou
infinitamente alto demais para me aproximar
dos homens, eles acreditam para me oferecer
uma admirável homenagem. Mas eles estão
enganados; porque quem afirma que sou
grande demais para me entregar a criaturas
tão pequenas como o homem é um ignorante
que nega a coisa mais bela que meu espírito
lhe revelou: a humildade.
38 Se você tem fé em Cristo, se diz que é
cristão, não deve ter idéias tão insensatas
como aquelas que o fazem pensar que não é
digno de que seu Senhor se aproxime de você
Você esqueceu que é precisamente sua fé
cristã que se baseia nessa prova de amor
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divino quando a "Palavra" de Deus se tornou
homem? Que abordagem mais tangível e
humana poderia ter sido mais útil para a
compreensão de homens pecadores e carnais
com almas escuras e mentes fracas do que
aquela em que eu os fiz ouvir minha Voz
Divina, tornar-se Palavra do homem?
39 Esta foi a maior prova de amor, humildade
e compaixão pelos homens, que eu selei com
sangue para que vocês sempre se lembrassem
que ninguém é indigno de Mim, pois foi
justamente por causa daqueles que estavam
mais perdidos na lama, nas trevas e nos vícios
que fiz minha palavra se tornar homem e
derramei o sangue vital de meu sangue
40 Então por que aqueles que têm fé em
todas essas coisas agora negam minha
presença e minhas notícias? Por que eles
procuram afirmar que isso não é possível
porque Deus é infinito e o homem é profundo
demais, insignificante demais e indigno? Em
verdade, eu lhes digo, quem nega minha
proclamação neste tempo também nega
minha presença no mundo naquela "segunda
vez" e também nega meu amor e minha
humildade.
41 Para vocês, pecadores, é natural que em
seu pecado vocês se sintam longe de Mim Eu,
por outro lado, sinto que quanto mais você
comete transgressões e quanto mais mancha
seu espírito e alma, mais necessário é que eu
me dirija a você para dar-lhe a luz, para
estender minha mão para curá-lo e salvá-lo;
eu sou aquele que o ajudará a ser salvo.
42 Eu sabia que se eu me fizesse conhecer
novamente aos meus filhos, muitos me
negariam, e é por isso que anunciei meu
retorno já naquela época; mas ao mesmo
tempo deixei claro que minha presença seria
então espiritual. Mas se você duvida disso,
certifique-se pelo testemunho daqueles
quatro discípulos que escreveram minhas
palavras nos Evangelhos.
43 Aqui estou eu no espírito e da brilhante
"nuvem" lhes envio minha palavra e a
humanizo através destes bocais - como uma
instrução preparatória para aquele anúncio ao
qual todos vocês devem chegar: o diálogo de
espírito a espírito. (331, 1 - 10; 13)
44 Os pensamentos divinos são
foram traduzidos em palavras por meus portavozes arrebatados, que, unidos em frases,

formaram e estabeleceram um ensinamento
espiritual cheio de revelações e ensinamentos
perfeitos.
45 Este é o Consolador prometido, este é o
anunciado Espírito da verdade, que lhe
ensinaria todas as coisas. o armamento já está
começando; estão chegando os tempos em
que você precisará dele que, porque ele tem
força em seu espírito, o guiará com nobreza e
simplicidade de coração, com sabedoria e
misericórdia (54, 51 - 52)
46 Meu ensinamento vem a você para trazer
luz à sua mente. mas não se surpreenda com a
maneira como cheguei até você neste
momento; não se confunda com isso, mas
também não deixe que se torne rotina
47 Quando minha Luz Divina alcançar o
intelecto daquele homem que me serve como
portador de voz, ela será condensada em
vibrações que serão transformadas em
palavras de sabedoria e amor Quantos
degraus da escada celestial meu espírito deve
descer para chegar até você nesta forma! E
também meu "mundo espiritual", tive que
enviá-lo para que ele lhe desse uma
explicação detalhada de meus ensinamentos.
(168, 48)
48 Eu me faço conhecido através do órgão da
mente humana porque o cérebro é o
"aparelho" perfeitamente criado pelo Criador,
de modo que nele se revela a inteligência, que
é a luz do espírito.
49 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 das obras de seu Pai.
Então por que você duvida que eu possa usar
o que eu criei? (262, 40 - 41)
50 Em todos os momentos meu amor como
mestre foi cuidadosamente levado em conta o
ensinamento que os homens precisavam, e eu
sempre vim para falar com eles de acordo com
sua maturidade espiritual e desenvolvimento
intelectual
51 Vim até vós porque vi que a palavra do
homem e os ensinamentos que criastes não
saciam a sede ardente de vosso espírito - sede
de luz, sede de verdade, de eternidade e de
amor É por isso que me sintonizei com vocês e
servi homens humildes, ignorantes e sem
instrução e os fiz cair no êxtase da mente e do
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espírito para que a mensagem da Terceira Era
possa fluir de sua boca.
52 Para serem dignos de receber e transmitir
meus Pensamentos Divinos, eles tiveram que
lutar contra a materialização e as tentações do
mundo. Desta forma, reprimindo sua própria
personalidade e castigando sua vaidade, eles
conseguiram uma completa rendição de seu
ser nos curtos períodos de tempo em que
ofereceram seu órgão mental à inspiração
divina, permitindo assim que uma palavra
cheia de sabedoria, ternura, justiça, bálsamo e
paz viesse de seus lábios.
53 Haverá sempre alguns que não conseguem
entender como é que os porta-vozes podem
expressar tanto conhecimento em palavras e
derramar tanta essência de vida nas mentes
das multidões de ouvintes, sem que meu
espírito desça a essas mentes, e apenas um
raio da minha luz os ilumine. Então lhe digo
que mesmo o corpo real celestial - como você
chama o sol - não precisa vir à Terra para
iluminá-lo, porque a luz que ele envia de longe
para seu planeta é suficiente para banhá-lo de
luz, calor e vida.
54 Da mesma forma, como um sol de brilho
infinito, o Espírito do Pai ilumina e anima
todas as coisas pela luz que Ele envia sobre
todas as criaturas, tanto espirituais quanto
materiais.
55 Entenda, portanto, que onde minha luz
está, meu espírito está presente. (91, 12 - 16)
56 Uma centelha de luz de meu espírito, um
reflexo da Palavra Divina é o que cai sobre o
espírito do portador da voz, através do qual eu
faço minha mensagem audível para vocês
Qual portador de voz humana poderia receber
todo o poder da "Palavra"? Nenhuma. E, em
verdade, eu lhes digo, vocês ainda não sabem
o que é a "Palavra".
57 A "palavra" é vida, é amor, é a palavra de
Deus, mas de tudo isso o portador da voz
pode receber apenas um átomo. Mas aqui,
nesse feixe de luz, nessa essência, você
poderá descobrir o Infinito, o Absoluto, o
Eterno.
58 Para falar de mim, posso fazer isso tanto
através de grandes obras como através de
pequenas e limitadas manifestações. Estou em
tudo, tudo fala de Mim, tanto o grande
quanto o pequeno é igualmente perfeito. O

homem só precisa saber observar, refletir e
estudar. (284, 2 - 3)
59 Minha "palavra" não se tornou novamente
homem. Estou neste tempo "na nuvem", o
símbolo para o além, do qual sai Meu Raio,
que ilumina a mente do portador da voz.
60 Agradou-me muito comunicar-me através
do homem, e minha decisão é perfeita.
Conheço o homem, pois fui eu quem o criou.
Eu o considero digno, pois ele é meu filho,
pois ele veio de Mim. Posso fazer uso dele
porque para isso o criei e posso revelar minha
glória através de sua mediação porque o criei
para me glorificar nele.
61 Homem! Ele é minha imagem porque é
inteligência, vida, consciência, vontade,
porque possui algo de todas as minhas
qualidades e seu espírito pertence à
eternidade.
62 Muitas vezes você é mais insignificante do
que imaginava, e em outro momento você é
maior do que imagina. (217, 15 - 18)
63 Se você pensar um pouco e estudar as
escrituras, você verá que em todos os profetas
foi expresso um único conteúdo espiritual,
que eles deram aos homens em suas palavras
Eles deram exortações, revelações e
mensagens para o povo, sem os erros do culto
materializado que o povo praticava naqueles
tempos. Eles ensinaram as pessoas a obedecer
à Lei e à Palavra de Deus, e ajudaram as
pessoas a se comunicarem com seu Pai
Celestial.
64 Pessoas, você não acha uma grande
semelhança entre esses profetas e esses
porta-vozes através dos quais estou falando
com você neste momento? Também estou
colocando nos lábios destes últimos, a
essência de Minha Lei; através de suas
palavras Minha inspiração chega até você, e
irradia deles o ensinamento que convida os
ouvintes a buscar seu Senhor da maneira mais
pura; também estou colocando nos lábios
deles a essência de Minha Lei, através de suas
palavras Minha inspiração chega até você Eles
falam sem medo de que, entre os muitos que
os escutam, haja espiões ou fanáticos. Eles
estão cumprindo com devoção sua tarefa a
serviço de seu Pai para que ele possa falar à
humanidade através deles e dar-lhes estes
ensinamentos que abrirão novos caminhos de
luz aos homens.
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65 Pessoas, não só existe uma grande
semelhança entre esses profetas e esses
porta-vozes, mas também existe uma relação
perfeita entre eles. Aqueles que os
anunciaram e o que aqueles profetas
predisseram há muito tempo atrás, estes
servos agora vêem. (162, 9 - 11)
66 Nem todos os meus voicebeares eram
capazes e dispostos a se preparar para Me
servir, e muitas vezes eu tinha que enviar
Minha Luz sobre órgãos impuros da mente
ocupados com coisas inúteis, se não
pecaminosas Através de sua iniqüidade, eles
invocaram Minha justiça sobre eles, pois suas
mentes foram privadas de toda inspiração e
seus lábios de toda eloquência para expressar
a Mensagem Divina.
67 Nestes casos, a audiência fechou os
ouvidos a estes pobres anúncios, mas abriu
seu espírito para sentir minha presença e
receber minha essência nele. As pessoas
estavam se alimentando da essência que
minha misericórdia lhes enviou naquele
momento; mas o portador da voz impediu que
uma mensagem viesse de seus lábios,
forçando assim os presentes a comungar com
seu espírito mestre por espírito, embora ainda
não estivessem preparados para receber
minha inspiração nesta forma. (294, 49)

estão endurecidos e cujas mentes estão
fechadas. (247, 56)
70 Ó incrédulos! Venha me ouvir com
freqüência, minha palavra irá superar sua
dúvida. se você tem a impressão de que a
expressão de Minha Palavra não é a mesma
que eu tive um dia, eu lhe digo que você não
deve se ater à forma, à aparência exterior,
mas buscar o significado que é o mesmo
71 A essência, o significado, é sempre apenas
um, 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 o
desenvolvimento que você alcançou (262, 45)
A presença de seres de outro mundo nos
ensinamentos de Cristo
72 Em verdade, vos digo, nos momentos em
que minha Palavra brilha através da mente do
homem, milhares e milhares de entidades
desencarnadas estão aqui presentes na minha
manifestação, ouvindo minha palavra; seu
número é sempre maior do que o daqueles
que estão aparecendo na matéria Como
vocês, eles estão emergindo lentamente das
trevas para entrar no reino da luz. (213,16)
73 Esta minha palavra que ouvis na Terra
através do intelecto humano, e num nível de
vida superior ao vosso, os habitantes dos
mesmos, outros espíritos, também a ouvem;
assim como os espíritos de outros níveis de
vida, ainda mais elevados, que estão em casa
lá Para este "concerto" que o Pai realiza com
os espíritos da luz na "Terceira Era" é
universal.
74 Eu o disse: Meu Raio é universal, Minha
Palavra e Minha Essência Espiritual (contida
nele) são igualmente universais, e mesmo no
mais alto nível, que os seres espirituais
alcançaram, eles Me ouvem você me ouve
atualmente nesta manifestação da forma mais
imperfeita, que é através do homem
75 É por isso que agora estou preparando-o
para anúncios superiores, para que quando
você entrar no espiritual e sair
completamente desta terra, você possa então
se unir com uma nova etapa da vida para ouvir
o "concerto" que o pai realiza junto com seu
espírito

A forma dos anúncios
68 O ensino do Mestre começa sempre da
mesma maneira, porque contém o mesmo
amor Ela começa no amor e termina na
misericórdia - duas palavras nas quais todo o
meu ensino está contido. São estes
sentimentos elevados que dão força espiritual
para alcançar as regiões de luz e verdade.
(159, 26)
69 Pode-se dizer que a forma exterior da
língua em que falei na "segunda vez" e a que
estou usando agora é diferente, e em parte
você estaria certo Pois Jesus falou-lhes então
com as expressões e expressões idiomáticas
dos povos em que ele viveu, como eu faço
hoje com relação ao espírito daqueles que
ouvem minha palavra. Mas o conteúdo
espiritual, que essa palavra transmite, que foi
dada então e agora, é o mesmo, é um só, é
imutável. No entanto, isto passou
despercebido por muitos, cujos corações
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76 Hoje ainda estais na matéria, refrescai
vosso coração e vossa mente sobre esta
palavra, e aqueles seres que vos pertenceram
na terra, a quem ainda chamais pai, marido,
mulher, mulher, irmão, filho, parente ou
amigo, estão em outras etapas da vida e
ouvem a mesma palavra; mas para eles seu
significado, sua essência, é diferente, mesmo
que gozem da mesma felicidade, do mesmo
refresco, do mesmo encorajamento e do
mesmo pão. (345, 81 -82)
77 Envio a cada mundo um raio da minha luz.
a você eu deixei que esta luz lhe alcançasse na
forma de palavras humanas, assim como
alcança outros lares por inspiração
78 À luz desse raio divino, todos os seres
espirituais se unirão, fazendo dele uma escada
do céu, conduzindo-os ao mesmo ponto, o
Reino Espiritual prometido a todos vocês que
são partículas espirituais de minha divindade
(303, 13 - 14)

homens, para que logo possam desfrutar do
diálogo de espírito em espírito Pois depois de
1950 eu não me darei novamente a conhecer
aqui ou em qualquer outro lugar através do
intelecto de um portador de voz. (291, 43 - 44)

Capítulo 5 - Motivo da nova
revelação de Deus
A vontade de Deus de redimir
1 Se não houvesse ignorância no mundo, se
não houvesse sangue, se não houvesse dor e
miséria, não haveria razão para que meu
espírito se materializasse fazendo-se
perceptível a seus sentidos. Mas você precisa
de Mim. Sei que somente meu amor pode
salvá-lo nestes tempos e é por isso que vim.
2 Se eu não te amasse - o que significaria para
você estar arruinado e o que significaria sua
dor? mas eu sou seu Pai - um Pai que sente a
dor da criança dentro de si porque cada
criança é uma pequena parte dele É por isso
que vos dou em cada palavra minha e em cada
inspiração a luz da verdade, que significa vida
para o espírito. (178, 79 - 80)
3 Aqui estou eu entre vocês, batendo no
coração. você acha que minha paz é perfeita
quando o vejo enredado em inimizades
constantes? por isso 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 luta? Até que
todos os meus filhos sejam salvos. Mas eu não
trouxe dor comigo, eu só quero transformá-lo
através do amor. 268, 31)
4 Minha palavra será novamente
desconfortável para os homens como em
tempos passados, mas eu lhes direi a verdade
sem expor ninguém, chamei hipócrita ao
hipócrita, adúltero ao adúltero e perverso ao
perverso A verdade tinha sido distorcida e era
necessário que ela brilhasse novamente, como
acontece agora quando a verdade foi
escondida e, portanto, ela deve vir à luz
novamente diante dos olhos dos homens.
(142, 31o.)
5 Não uma vez, mas várias vezes e de
diferentes maneiras anunciei e prometi a
meus discípulos minha vinda novamente. Eu
lhes anunciei os sinais que indicariam minha

O limite de tempo para anúncios
79 Meu Reino está descendo sobre a
humanidade sofredora e Minha Palavra ressoa
através dos escolhidos deste tempo para que
aqueles que Me escutam possam se tornar o
consolo de seus semelhantes.
80 Em todos os momentos eu tinha
intermediários entre os homens e minha
divindade; era o gentil e humilde de coração
que eu usava Agora estou preparando os
novos mensageiros de meus ensinamentos
para que esta Boa Nova possa ser o despertar
para a vida espiritual entre os homens.
81 Quantos dos que são capazes de cumprir
uma nobre missão espiritual ainda estão
dormindo, espalhados pelo mundo! Eles
despertarão, e provarão seu progresso
espiritual quando, na generosidade de suas
sensações, se tornarem seres úteis para seus
vizinhos. Eles serão humildes e nunca se
vangloriarão de superioridade. (230, 61 - 63)
82 Meu trabalho deve alcançar a humanidade
não adulterada para que ela se disponha a
cumprir Minha lei, abraçando a cruz de sua
redenção.
83 Prometi-o aos homens, a toda a
humanidade, e cumpri-lo-ei porque Minha
Palavra é a de um Rei; enviar-lhe-ei através de
Meus discípulos o trigo dourado de Minha
Palavra, e isto servirá de armamento para os
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vinda - sinais na natureza, eventos na
humanidade, guerras mundiais, pecado em
seu auge. Para que o mundo não sucumbiria
ao erro e me esperasse novamente como
homem, eu os fiz saber que Cristo viria "sobre
a nuvem", isto é, no espírito.
6 Essa promessa foi cumprida. Aqui está o
Mestre em espírito falando para o mundo.
Aqui está o Senhor da paz e do reino da luz,
que está construindo uma arca imensamente
grande na qual as pessoas podem encontrar
refúgio e serem salvas, como nos "Primeiros
Dias" quando Noé construiu a arca para salvar
a semente humana (122, 52-53).
7 A forma como me revelei neste tempo é
diferente da "Segunda Era", mas minha
intenção é a mesma para salvar a
humanidade, para removê-la daquele furacão
que encontrou em seu caminho e do qual não
pôde escapar
8 A tentação é desencadeada em todo o seu
poder, e o homem caiu como uma criancinha
e experimentou grande sofrimento. ele
esvazia seu copo de sofrimento e me chama
em sua profunda confusão e o pai tem estado
com ele
9 As leveduras ainda estão no copo, mas eu o
ajudarei a suportar as dores que são o
resultado de sua desobediência abençoados
sejam vocês que Me ouvem, pois vocês serão
fortes! mas o que acontecerá com os outros
quando esse grande sofrimento os atingir? O
espírito dela entrará em colapso por falta de
fé? A oração de Israel deve sustentá-los. (337,
38)
Este nome refere-se ao novo povo de Deus, o
"Israel Espiritual", não aos habitantes do
Estado de Israel ou ao povo judeu em geral
(para mais detalhes ver capítulo 39).
10 Eu os procuro com infinito amor. Coloquei
tanta graça e tantos dons em seu espírito que
não estou pronto para perder nem mesmo um
de meus filhos; não estou pronto para perder
nenhum deles você é parte do meu espírito,
você é algo do meu ser - pode ser errado que
eu o busque com tanto zelo e tanto amor?
11 Sempre que desço para lhes dar minha
palavra, encontro "último" entre as multidões;
são elas as que mais Me pedem em seus
corações mas estou a serviço deles e sempre
respondo suas perguntas

12 hoje aqueles que vieram por último me
perguntam qual é o propósito do meu
retorno, ao qual respondo que o propósito é
permitir que o homem volte à sua pureza
original através de si (287, 19 - 20)
A eliminação de erros e formas alienadas de
culto
13 A "Terceira Era" começou completamente
para a humanidade. Passaram-se cerca de
2000 anos desde que vos dei Minha Palavra;
mas esse ensino, apesar do tempo que
passou, ainda não foi reconhecido por toda a
humanidade porque não sou amado por todos
os Meus filhos Mas todos Me adoram, todos
buscam um Espírito Divino, que é Meu. Mas
não vejo unidade entre os homens, não vejo
entre eles a mesma fé, a mesma elevação e
conhecimento, e é por isso que venho como
Espírito Santo para uni-los em mim, para
aperfeiçoá-los com meu ensinamento da
verdade, com minha palavra imutável, com
minha lei de amor e justiça. (316, 4)
14 O turvamento da mente, a falta de fé, a
ignorância da verdade são trevas para o
espírito, e é por isso que a humanidade de
hoje está em um caminho falso. Como se
multiplicaram aquelas pessoas que vivem sem
saber ou querer saber para onde estão indo!
15 Eu sabia que tal momento chegaria para os
homens, cheio de dor, confusão, incerteza e
desconfiança. Eu prometi resgatá-los desta
escuridão e aqui estou: Eu sou o Espírito da
Verdade; Eu sou o Espírito da Verdade. Por
que você me quer como ser humano
novamente? Você não se lembra que eu morri
como homem e lhe disse que estaria
esperando por você em meu reino? Com isto
fiz entender que o espírito é eterno, imortal.
(99, 7 - 8)
16 Minha Palavra neste tempo lembra o
passado, revela-lhe os segredos e lhe anuncia
o que está por vir; Minha Palavra neste tempo
é um lembrete para você do passado corrigirá
tudo o que os homens curvaram-se e
debilitaram; 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 mentira,
para expulsar uma vez mais os mercadores do
Templo da Verdade
23

17 Entenda que você não precisa buscar a
verdade nos livros, conselhos ou
mandamentos dos homens para alcançar sua
ascensão espiritual.
18 Todos vocês devem ser salvos, não vejo
ninguém que já esteja em solo firme Você está
naufragado em meio a uma noite de
tempestade em que cada um luta por sua
própria vida sem pensar no vizinho porque sua
vida está em perigo.
19 Mas em verdade vos digo que sou vosso
único Salvador, que vem novamente em busca
daqueles que estão perdidos 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 porque em seu
seio guarda infinitos tesouros para o Espírito.
(252, 37 - 40)
20 Assim como as Instruções Divinas foram
outrora dadas falsas interpretações, também
meus ensinamentos foram falsificados neste
momento; e assim tornou-se necessário que o
Mestre viesse novamente para ajudá-lo a se
livrar de seus erros, pois muito poucos são
capazes de se livrar de suas aberrações por
seus próprios esforços.
21 Embora eu já lhes tenha prometido então
que voltaria; mas devo também dizer-lhes que
o fiz porque sabia que chegaria um momento
em que a humanidade estaria muito longe
deles, convencida de caminhar no caminho
dos meus ensinamentos; e este é o momento
pelo qual anunciei meu retorno (264,35 - 36)
22 Na segunda vez Cristo - o mesmo que está
falando com você neste momento - tornou-se
homem e habitou na terra. Mas agora ele está
com você em espírito, cumprindo uma
promessa que fez à humanidade: a promessa
de retornar em uma nova era para trazer-lhe o
maior conforto e a luz da verdade, iluminando
e explicando tudo o que foi revelado aos
homens. (91, 33)
23 A humanidade está desorientada, mas eu
vim para guiá-los pela luz do Espírito Santo e
para que eles conheçam minha palavra por
seu significado
24 No decorrer do tempo, aqueles escritos
que meus discípulos deixaram foram alterados
pelos homens, e por causa disso existe
discórdia entre as denominações. mas
explicarei todos os meus ensinamentos para

unir a humanidade em uma só luz e uma só
vontade (361, 28 - 29)
25 Hoje está surgindo uma nova etapa para o
mundo, na qual o homem lutará por uma
maior liberdade de pensamento, na qual ele
lutará para quebrar as correntes de escravidão
que seu espírito carregou consigo. É o
momento em que vocês verão os povos
atravessarem as barreiras do fanatismo em
seu desejo de alimento espiritual e luz
verdadeira e eu lhes digo que ninguém que
experimente nem por um momento a
felicidade de sentir-se livre para pensar,
pesquisar e agir voltará novamente,
voluntariamente, à sua prisão. Porque agora
seus olhos viram a luz, e seu espírito foi
arrebatado em face das revelações divinas.
(287, 51)
26 Eu sabia que de geração em geração as
pessoas iriam mistificar cada vez mais meus
ensinamentos, mudar minha lei e falsificar a
verdade. Eu sabia que as pessoas iriam
esquecer minha promessa de voltar, e que
não mais se considerariam irmãos, matandose uns aos outros com as armas mais cruéis,
mais covardes e desumanas.
27 Mas agora chegou a hora e o dia
prometido, e aqui estou eu. não condenem a
maneira que escolhi para me fazer conhecer a
vocês, pois não é o mundo que Me tem que
julgar, mas sou eu quem julga a humanidade,
porque agora é o momento de seu julgamento
28 Estou construindo um reino no coração dos
homens - não um reino terreno, como muitos
esperam, mas um reino espiritual - cujo poder
vem do amor e da justiça e não dos poderes
do mundo.
29 Vejo que alguns se espantam de Me ouvir
falar desta maneira; mas peço-vos por que
você sempre quer me imaginar vestida de
seda, ouro e pedras preciosas? por que vocês
querem sempre que Meu Reino seja deste
mundo, enquanto eu lhes revelei o contrário?
(279,61 - 64)
30 Já vos predisse que a batalha será feroz,
pois todos consideram sua religião perfeita e
sua maneira de praticá-la sem culpa. mas eu
lhe digo que se fosse assim, eu não teria tido
nenhuma razão para vir falar com você neste
momento
31 Dou-vos um ensinamento profundamente
espiritual através da inspiração, porque vejo
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que o paganismo reina em vossas formas de
culto e que a má semente do fanatismo vos
envenenou de ignorância e ódio
32 Minha espada de luz está em minha mão
direita, sou o lutador e rei que destrói tudo o
que é contrário, tudo o que existe de mal e
tudo o que é falso. quando minha luta tiver
terminado e os corações tiverem aprendido a
unir-se para rezar e viver, o olhar de vosso
espírito me descobrirá em luz infinita e em paz
eterna "este é o meu Reino", eu lhe direi, "e
eu sou seu Rei, pois é para isso que eu sou e
eu o criei: para reinar"; eu sou seu Rei e eu
sou seu Rei (279, 72 - 74)

que derrama sobre seus sofrimentos para darlhe um testemunho de que o Juízo Divino não
é castigo nem vingança, mas um Juízo de
Amor para trazê-lo à Luz, Paz e Bemaventurança. (107, 24)
37 Saiba que aquele que compreende e sabe
algo daquilo que está reservado para aqueles
que estão erguidos, não pode mais perder seu
espírito daquela luz que lhe foi revelada. Quer
ele entre em mundos desconhecidos ou
retorne à Terra uma e outra vez, o que uma
vez recebeu como uma centelha de luz divina
sempre surgirá do mais puro de seu ser como
um presentimento, como uma inspiração
divina. Às vezes, ela ganhará vida como um
doce despertar ou como um canto celestial
que inundará o coração de felicidade, como
um desejo de retornar ao lar espiritual. É isto
que meu ensinamento significa para os seres
espirituais que retornam a esta vida.
Aparentemente o espírito esquece seu
passado, mas na verdade ele não perde o
conhecimento do meu ensinamento.
38 Àqueles que duvidam que é a Palavra
Divina que está falando com eles neste
momento e nesta forma, eu lhes digo que se
eles não querem me dar esse nome, se eles
não querem atribuir esta Palavra ao Mestre
Divino, eles devem chegar ao fundo do
significado deste ensinamento; e se, ao refletir
sobre o que eles ouviram, eles chegam à
conclusão de que ela contém Luz e Verdade
para a humanidade, eles devem usá-la como
uma referência para seus passos na terra e
assim transformar suas vidas
39 Eu sei que vos dou a verdadeira sabedoria;
o que os homens acreditam não muda nada
em minha verdade. Mas é necessário que o
homem tenha a certeza do que ele acredita,
do que ele sabe e do que ama. Somente por
esta razão, às vezes me coloco no nível da
humanidade em minhas manifestações para
que elas me reconheçam. (143, 54 - 56)
40 A idéia que os homens têm de mim é muito
limitada, seu conhecimento sobre o espiritual
muito pouco, sua fé muito pequena.
41 As religiões estão adormecidas em um
sonho de séculos sem dar um passo adiante, e
quando despertam, elas são vibrantes apenas
em seu ser interior e não se atrevem a
quebrar o círculo que criaram para si mesmas
através de suas tradições.

Educação para a vida real
33 Todos os homens sabem que eu sou o Pai
de todas as coisas criadas, e que o destino dos
seres está em Mim. mas não recebi deles nem
sua atenção nem seu respeito Eles também
criam, também são mestres e acreditam ter
poder sobre o destino de seus vizinhos - então
por que eles deveriam se curvar diante de
Mim?
34 Desta forma, o homem pôs minha
paciência à prova e pôs minha retidão à prova.
Dei-lhe tempo para encontrar a verdade, mas
ele se recusou a aceitar qualquer coisa de
Mim. Vim como Pai e não fui amado; depois
disso vim como Mestre e não fui
compreendido; mas como é necessário para
salvar a humanidade, venho agora como Juiz.
Sei que o homem se rebelará contra minha
justiça, pois ele não me entenderá nem
mesmo como juiz e dirá que Deus se vingou.
35 Gostaria que todos entendessem que Deus
não pode ter sentimentos de vingança porque
Seu amor é perfeito. Nem Ele pode enviar dor;
são vocês mesmos que O atraem através de
seus pecados. Minha Justiça Divina está acima
de seu sofrimento e até mesmo de sua morte.
A dor, os obstáculos, os fracassos são as
provas que o homem constantemente impõe
a si mesmo, e os frutos de sua semente são o
que ele colhe pouco a pouco. Basta que eu
permita que minha luz alcance seu espírito em
cada uma dessas crises da vida, para que ela
possa alcançar a salvação. (90,5 - 7)
36 É o Espírito da verdade que desce para
esclarecer os segredos e revelar-vos o
conhecimento necessário para dar-vos alegria
na verdadeira vida. Ele é a Consolação Divina
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42 Serão os humildes, os pobres, os simples e
ignorantes, que deixarão esse círculo em seu
desejo de luz, de um ambiente espiritual puro,
de verdade e progresso. São eles que tocarão
o sino e o despertar quando sentirem a hora
das minhas novas revelações na era da
espiritualização que se aproxima.
43 As pessoas querem descobrir o mistério da
vida espiritual - aquela existência na qual
devem entrar irrevogavelmente e que estão
interessadas em conhecer precisamente por
este motivo.
44 Os homens pedem, imploram, pedem luz
por misericórdia porque sentem a
necessidade de se preparar; mas em resposta
a tudo isso lhes é dito que a vida espiritual é
um mistério e que o desejo de levantar o véu
que a cobre é uma insolência e uma blasfêmia.
45 Em verdade vos digo, aqueles que têm
sede de verdade e luz não encontrarão no
mundo a fonte cujas águas saciam sua sede.
Serei eu quem enviará do céu aquela Água de
Sabedoria que os seres espirituais desejam
beber. Vou derramar minha fonte de verdade
sobre cada espírito e cada mente, para que os
"mistérios" sejam destruídos. Pois eu lhes digo
mais uma vez que não sou eu que me envolvo
em segredos para os homens, mas vocês que
os criam.
46 Embora sempre haverá algo em teu Pai que
tu nunca saberás, considerando que Deus é
infinito, e que tu és apenas partículas Mas que
vocês não devem saber quem são na
eternidade, que devem ser um segredo
impenetrável para vocês mesmos, e que têm
que esperar até entrarem na vida espiritual
para conhecê-la - isto não é prescrito por mim.
47 É verdade que em épocas passadas não
foram proferidas tais palavras desta maneira,
nem houve nenhum chamado de longo
alcance para avançar à luz do conhecimento
espiritual; mas é apenas porque a
humanidade no passado não sentiu a
necessidade urgente de saber, o que sente
hoje, nem foi espiritual e intelectualmente
capaz de compreender. Embora estivesse
sempre à procura e bisbilhotando, era mais
por curiosidade do que por um desejo real de
luz.
48 Para que os homens encontrem o caminho
que os leva àquela luz e para que possam
receber aquela água da fonte da vida e da

sabedoria, eles devem primeiro abandonar
todo culto exterior e eliminar de seus
corações todo fanatismo. Quando então
começarem a sentir em seus corações a
presença do Deus vivo e onipotente, sentirão
uma nova e desconhecida devoção que brota
das profundezas de seu ser, cheia de
sensibilidade e sinceridade, cheia de exaltação
e cordialidade, que será a verdadeira oração
revelada pelo Espírito.
49 Este será o início de sua ascensão à luz, o
primeiro passo no caminho da
espiritualização. Se o Espírito pode revelar ao
homem uma oração genuína, ele também será
capaz de revelar-lhe todas as habilidades que
possui, assim como o caminho para desdobrálas e guiá-las no caminho do amor. (315, 66 75)
50 Vocês podem encontrar em Minha
manifestação os mesmos ensinamentos que
os da Segunda Era; mas nesta era eu lhes
revelei através da luz de Meu Espírito Santo o
insondável, e no diálogo de espírito a espírito
continuarei a lhes revelar novos e muito
grandes ensinamentos Dar-lhes-ei a conhecer
todo o conteúdo do Sexto Selo nesta época de
revelação, o que os preparará para o
momento em que eu desvincularei o Sétimo
Selo. Assim você reconhecerá cada vez mais o
"insondável"; assim você descobrirá que o
mundo espiritual é o lar de todos os seres
espirituais, a infinita e maravilhosa casa
paterna, que espera por você no alto além,
onde você receberá a recompensa pelas obras
que você fez com amor e misericórdia para
com seus semelhantes. (316, 16)
O desenvolvimento, a espiritualização e a
redenção do homem
51 Eu não lhes dou meus ensinamentos
somente como uma rédea moral para sua
natureza material; ao contrário, vocês podem
subir com eles as maiores alturas de sua
realização espiritual.
52 Não estou fundando uma nova religião
entre vocês; este ensinamento não nega as
religiões existentes quando elas são baseadas
em Minha Verdade esta é uma mensagem de
Amor Divino para todos, um apelo a todas as
instituições sociais Aquele que compreende a
intenção divina e cumpre meus mandamentos
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se sentirá conduzido ao progresso e ao
desenvolvimento superior de seu espírito.
53 Enquanto o homem não compreender a
espiritualidade que deve ter em sua vida, a
paz não se tornará uma realidade no mundo.
Por outro lado, aquele que cumpre minha lei
de amor não temerá nem a morte nem o
julgamento que aguarda seu espírito. (23, 12 13o.)
54 Não quero trazer-lhes apenas a paz do
mundo com estas revelações e aliviar seus
sofrimentos com alívio físico. Com esta
revelação eu lhes dou os grandes
ensinamentos que lhes falam de seu
desenvolvimento espiritual. pois se eu tivesse
querido apenas trazer-lhe os bens do mundo,
em verdade lhe digo, para isso teria sido
suficiente encarregar cientistas que eu
esclareço por intuição e a quem teria revelado
os segredos da natureza para tirar dele o
bálsamo curativo para curá-lo de seus
sofrimentos físicos
55 Meu Trabalho quer mostrar-lhe mais
horizontes, além de seu planeta, com aquele
número infinito de mundos ao seu redor horizontes que não têm fim, que lhe mostram
o caminho para a eternidade, que lhe
pertence. (311,13 - 14)
56 Meu ensinamento espiritual tem vários
propósitos ou tarefas: um deles é confortar o
espírito em seu banimento e fazê-lo
compreender que o Deus que o criou o espera
eternamente em Seu reino de paz. Outro é
deixá-la saber quantos dons e habilidades ela
pode ter à sua disposição para alcançar sua
salvação e sua elevação ou perfeição.
57 Esta Palavra traz a mensagem da
espiritualização, que abre os olhos das
pessoas para que elas possam ver a realidade
face a face, que elas acreditam só poder
encontrar no que vêem, no que tocam, ou no
que provam com sua ciência humana, sem
perceber que ao fazê-lo chamam a transitória
"realidade" e a eterna, onde a verdadeira
realidade existe, entendem mal e a negam.
58 Deixe esta mensagem ir de nação em
nação, de casa em casa, deixando suas
sementes de luz, consolo e paz, para que as
pessoas possam parar por alguns momentos e
dar um descanso à sua mente, o que é
indispensável para ele refletir e lembrar que
cada momento pode ser o de seu retorno ao

mundo espiritual, e que de suas obras e de
sua semente no mundo depende o fruto que
ele colherá ao chegar na vida espiritual. (322,
44 - 46).

Capítulo 6 - O Terceiro Testamento
e o Grande Livro da Vida
O livro de amor, verdade e sabedoria de Deus
1 O livro de minha palavra é o livro do amor
divino e verdadeiro; nele você encontrará a
verdade imutável. Alcance-o, e você
encontrará a sabedoria que o ajudará a se
desenvolver e alcançar a paz na eternidade.
Aquele que distorce ou altera seu significado
ofenderá, e aquele que omitir ou acrescentar
uma única palavra que não esteja de acordo
com meu ensinamento perfeito violará
severamente minha lei.
2 Mantenha esta palavra em sua pureza
original, pois é a mais bela herança que
deixarei ao homem. escreva meus
ensinamentos e os dê a conhecer a seus
semelhantes; mantenha-os fielmente porque
você é responsável por esta herança
3 Amanhã o homem encontrará nela a
essência de minha revelação, que o conduzirá
com a luz de seus ensinamentos para o
caminho da verdade.
4 Dos pais para seus filhos, estes escritos
serão entregues como uma fonte de água
viva, cujo riacho brotará inexaurível e irá de
coração em coração. Estude no grande livro da
vida, o Livro da Espiritualização, que lhe
explicará as revelações divinas que você
recebeu através dos tempos.
5 Não lhe prometi que todo conhecimento
seria restaurado à sua verdade original? bem,
este é o momento que foi anunciado a você
6 Na verdade, eu lhes digo: Aquele que reflete
sobre os ensinamentos de meu livro e os
sonda com um verdadeiro desejo de aumentar
seu conhecimento, ganhará luz para seu
espírito e Me sentirá mais perto dele.
7 Os mitos do passado e os de hoje cairão;
todos os medíocres e falsos cairão; pois
chegará o momento em que você não poderá
mais se alimentar de imperfeições, e então o
espírito irá em busca da verdade, para que ela
possa servir como seu único alimento.
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8 Nestes ensinamentos, a humanidade
encontrará a essência de minhas revelações,
que não entendeu até hoje por falta de
espiritualização. desde a antiguidade eu o
confio a vocês através de meus enviados,
mensageiros e "intérpretes", mas isso só lhes
serviu para formar mitos e tradições a partir
disso Reconsiderem e estudem este
ensinamento com reverência e amor se
quiserem se salvar de séculos de confusão e
sofrimento. Mas lembre-se de que você não
cumprirá sua tarefa se estiver satisfeito
apenas com a posse do livro; não, é para
sacudi-lo e ensiná-lo se você realmente deseja
ser meu discípulo. Ensine com o exemplo, o
amor e a ajuda que eu lhe mostrei. (20, 1- 8)
9 O Livro do Meu Ensinamento consiste nos
ensinamentos que lhes ditei neste momento
por meio do intelecto humano Com este livro,
que a humanidade eventualmente
reconhecerá como o Terceiro Testamento,
você deverá defender Minha Causa Divina.
10 A humanidade conhece apenas a lei da
"primeira vez", e o que está escrito no
Primeiro e Segundo Testamentos; mas o
Terceiro agora vai unir e retificar o que os
homens falsificaram por falta de armamento e
compreensão. A humanidade terá que estudar
minha mensagem para que, penetrando no
núcleo de cada palavra, ela possa descobrir
um ideal, uma verdade, uma e a mesma luz
que a conduzirá à espiritualização. (348, 26)
11 Eu lhe revelo o que o cientista não pode lhe
ensinar porque ele não o sabe. Ele dormiu em
sua grandeza terrena e não se levantou para
mim em desejo de minha sabedoria.
12 Os corações dos clérigos foram fechados,
que nas várias seitas e comunidades religiosas
deveriam ensinar o conhecimento espiritual
que é grandeza e riqueza para o espírito.
13 Tenho visto que a Lei e os ensinamentos
que legei à humanidade em tempos passados
foram escondidos e substituídos por ritos,
cultos e tradições externas.
14 Mas vós, que sabeis profundamente que a
essência desta palavra é a mesma que Israel
recebeu no Monte Sinai, e que as multidões
de pessoas ouviram dos lábios de Jesus na
"Segunda Era", ensinai com vossa adoração a
Deus e vossas obras que a Lei Divina não deve
ser esquecida por causa de seguir tradições

insensatas que não são propícias ao Espírito.
(93, 10 – 13)
15 Lembrei-vos dos nomes de meus
mensageiros pelos quais recebestes
mensagens, mandamentos, profecias e
ensinamentos.
16 Desta forma, combinei o conteúdo de
todos os ensinamentos passados em um único
ensino.
17 O Espiritismo é o legado no qual os Três
Testamentos estão unidos em um único livro
espiritual. (265, 62 - 64)
18 Este ensinamento, que é chamado
espiritual porque revela o espiritual, é o
caminho traçado para o homem, pelo qual ele
conhecerá seu Criador, O servirá e O amará. É
o "livro" que ensina os homens a amar seu Pai
em seu próprio próximo. O Espiritismo é uma
lei que comanda o bom, o puro, o perfeito.
19 O dever de obedecer a esta lei é para
todos; no entanto, ela não obriga ninguém a
cumpri-la, pois todo espírito tem liberdade de
vontade, para que sua luta e todas as suas
ações possam ser contadas como seus
próprios méritos quando for julgado.
20 Saiba, portanto, que este ensinamento é a
chama do Amor Divino, que do primeiro ao
último de meus filhos iluminou a todos e lhes
deu calor. (236, 20 - 22)
A relação entre o ensinamento espiritual e o
ensinamento de Jesus
21 O ensino do espírito não é uma teoria, é
um ensinamento prático tanto para a vida
humana quanto para a vida do espírito. Não
há outro ensinamento mais abrangente e
perfeito do que este. Ele o acompanha antes
mesmo de você vir à Terra, acompanha você
durante todo o seu dia de trabalho neste
mundo e se funde com seu espírito quando
ele retorna a sua antiga casa.
22 Não serei eu quem removerá de sua
adoração a liturgia e as tradições - será o
espírito do homem que se eleva
involuntariamente acima de suas velhas idéias
diante da necessidade de maior luz para
iluminar seu caminho de desenvolvimento
Logo o homem entenderá que a única coisa
que ele pode oferecer a Deus é o exercício do
amor, pois amor significa bondade,
misericórdia, sabedoria e justiça.
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23 O Espiritismo não apaga nenhuma das
palavras que Cristo uma vez proclamou. Se
não o fizesse, ele não estaria autorizado a dar
a si mesmo esse nome, já que estaria se
opondo à verdade. Como poderia esta palavra
ser contra isso, já que é o mesmo Mestre que
a pronuncia. Se você realmente penetrasse no
significado deste ensinamento, veria que
minha palavra de hoje é a explicação ou
explicação de tudo o que eu disse um dia. É
por isso que a humanidade de hoje e a
humanidade do futuro são capazes de
compreender mais do que as gerações
passadas e, portanto, de cumprir a Lei de uma
forma mais pura, mais elevada e mais
verdadeira.
24 Se você observar atentamente seus
semelhantes na prática de sua religião, você
verá que eles agora estão olhando para o que
antes era o objeto de seu culto sem
compaixão interior. A razão para isto é que o
espírito desperta por si mesmo e anseia por
aquilo que pode verdadeiramente alimentá-lo.
É por isso que lhes digo que o culto exterior a
esta humanidade está destinado a
desaparecer. (283, 27 - 30)
25 Neste humilde e simples livro, mas cheio
de Luz Divina, as pessoas encontrarão o
esclarecimento de todas as suas dúvidas,
descobrirão o complemento dos
ensinamentos que foram revelados apenas
parcialmente em tempos passados, e
encontrarão a maneira clara e simples de
interpretar tudo o que está escondido nos
textos antigos no símbolo.
26 Quem, após receber esta mensagem
espiritual, convence-se da verdade de seu
conteúdo e se propõe a lutar contra seu
desejo de impressões sensoriais, sua idolatria
e fanatismo, para purificar sua mente e
coração de todas essas impurezas, libertará
seu espírito e lhe dará alegria e paz, pois agora
poderá lutar para ganhar a eternidade que o
espera. Mas aqueles que continuam em seu
culto exterior, que se endurecem para amar
aquilo que pertence ao mundo, e que não
acreditam no desdobramento ou
desenvolvimento do espírito - em verdade, eu
lhes digo, eles permanecerão para trás e
derramarão lágrimas quando se tornarem
conscientes de seu atraso e ignorância. (305, 4
- 5)

As disputas por causa da nova palavra
27 Se meu ensino lhe parece tão estranho que
você acha que nunca ouviu tais palavras
embora me conheça, eu lhe digo que sua
maravilha é a conseqüência de sua
incapacidade de investigar o núcleo do que
lhe revelei em tempos passados É por isso que
este ensino pode parecer estranho ou novo
para você, embora na realidade esta luz
sempre tenha estado presente em sua vida.
(336, 36)
28 Meu ensinamento nisto como na "Segunda
Era", abalará a humanidade. Os hipócritas
terão que lidar com a veracidade. A falsidade
deixará cair sua máscara e a verdade brilhará.
A verdade vai superar a mentira que envolve
este mundo.
29 O homem será capaz de compreender e
conhecer todas as coisas que contêm razão e
verdade; mas todas as coisas que lhe foram
forçadas a acreditar, mesmo que ele não as
compreendesse, ele mesmo as rejeitará.
Portanto, meu ensinamento se espalhará
porque emite a luz de que os homens
precisam. Uma grande parte deste trabalho
virá até você, revelando a seus semelhantes
seu início e seu propósito. (237, 28 -29)
- os ouvintes no México
30 A humanidade anseia por minha palavra,
por minha verdade. As pessoas desejam e
anseiam por luz para suas mentes; clamamam
por justiça e esperam conforto. Este é um
momento crucial. em verdade, eu lhes digo,
muitas idéias, teorias e até dogmas que têm
sido considerados verdades durante séculos
cairão por terra e serão rejeitados como
falsos. O fanatismo e a idolatria serão
combatidos e eliminados por aqueles que
mais foram levados e vinculados a ele. Os
ensinamentos de Deus serão compreendidos,
sua luz, conteúdo e natureza serão
compreendidos e sentidos.
31 Quando, após um tempo de provações, no
qual passarão por uma grande confusão,
haverá luz na mente dos cientistas, e eles
ouvirão a voz de seu espírito, eles descobrirão
o que nunca sonharam.
32 Novamente vos digo: vigiai! Pois neste
tempo de conflito entre credos e doutrinas,
religiões e ciências, muitas pessoas pensarão
que o conhecimento que seus livros lhes
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deram será a arma com a qual poderão
derrotar meus novos discípulos, sabendo
muito bem que vocês não têm livros com
vocês. (150, 11 - 13)
33 Eu vos disse, discípulos, que sereis
confrontados com as grandes igrejas e as
seitas menores; mas não tenhais medo de
uma ou de outra. a Verdade que vos confiei é
evidente, a Palavra que vos ensinei é
externamente clara e simples, mas em seu
significado profundo ao infinito e são armas
poderosas com as quais vocês lutarão e
conquistarão
34 Mas eu vos digo que um povo na terra,
cheio de materialismo e descrença, se
levantará para vos negar o direito de chamarvos Israel, para negar vosso testemunho de ter
experimentado a renovada vinda do Messias,
e que o povo é o judeu Você já não pensou
neles? Essa nação aguarda em seu meio a
vinda de seu Messias, seu Salvador, que lhe
trará justiça e a colocará novamente acima de
todas as nações da Terra. Que as pessoas
sabem que eu sempre vim até elas, e nesta
"Terceira Era" elas dirão: "Por que Deus
deveria vir a outro povo? (332, 10)
35 Esta comunidade espiritual aqui vive sem
ser reconhecida. O mundo nada sabe de sua
existência, os poderosos não tomam nota de
você, mas a luta entre espíritas e "cristãos",
entre espíritas e judeus está se aproximando.
Essa luta é necessária para a introdução de
meus ensinamentos a toda a humanidade.
Então o Antigo Testamento será unido com o
Segundo e o Terceiro em uma única essência.
36 Isto pode parecer impossível para muitos
de vocês; para mim é a coisa mais natural,
correta e perfeita (235, 63 - 64)

Este termo refere-se à designação dos
participantes dos Anúncios Divinos que tinham
a tarefa de anotar a Palavra do Senhor em
estenografia.
39 Entre meus apóstolos e seguidores da
"Segunda Era" Jesus tinha quatro "penas", e
estas eram Mateus, Marcos, Lucas e João. Elas
eram as "penas de ouro" do Divino Mestre.
Mas quando chegou o momento em que o
Primeiro Testamento deveria ser unido ao
Segundo por laços de amor, conhecimento e
progresso espiritual, um único livro foi criado
a partir dele.
40 Agora, na "terceira vez", quando vocês
tiverem novamente minha palavra, eu
também nomeei "penas de ouro", para que
seja mantida por escrito.
41 Quando chegar o momento, você reunirá
um único livro, e este livro, o da "Terceira
Era", será - quando chegar o momento igualmente unido ao livro da Segunda e
Primeira Vez, e então, das revelações,
profecias e palavras da "Três Vezes", o Grande
Livro da Vida surgirá para a edificação de
todos os seres espirituais.
42 Então vocês saberão que todas as palavras
- da primeira à última - foram cumpridas em
verdade e em espírito, que todas as profecias
foram o curso antecipado da história, que o
Pai revelou à humanidade. Pois só Deus pode
ter os eventos que acontecerão por escrito.
Quando os profetas falaram, não foram eles,
mas Deus o fez através de sua mediação.
43 Dei aos meus novos escolhidos armamento
suficiente, como Moisés e os quatro discípulos
da Segunda Era, para que a Minha Palavra
fosse escrita com toda a sinceridade, com
toda a clareza e verdade, pois é para as
gerações vindouras; mas se alguém tiver a
intenção de acrescentar ou apagar alguma
coisa desse livro, eu os chamarei à
responsabilidade
Esta advertência se refere à essência, ao
significado da "palavra", não às letras.
44 Agora, meus amados filhos, quem dá
importância ao livro que vocês estão
começando a montar? Na verdade - ninguém!
Mas chegará o momento em que a
humanidade lhe pedirá seu livro cheio de
desejo, cheio de curiosidade, e então ele
despertará, explorará e discutirá minha
palavra. Nessa batalha de idéias, surgirão

O Grande Livro da Vida Verdadeira
37 Minha Palavra será escrita para todos os
tempos, a partir dela você compilará o livro da
Terceira Era, o Terceiro Testamento, a última
mensagem do Pai; pois em todas as três
idades Deus teve Suas "penas de ouro" para
deixar Sua sabedoria à humanidade.
38 Moisés foi o primeiro "bico de ouro" que o
pai usou para escrever os acontecimentos dos
"primeiros tempos" em letras indeléveis em
um pergaminho. Moisés era o "bico de ouro"
de Jeová.
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partidos - cientistas, teólogos e filósofos. O
testemunho de sua Palavra e do Livro da
Sabedoria será levado às nações, e todos
falarão de meu ensinamento. Este será o início
da nova batalha, a guerra de palavras,
pensamentos e ideologias; mas no final,
quando todos tiverem percebido na verdade e
no espírito que o Grande Livro da Vida foi
escrito pelo Senhor, eles se abraçarão e se
amarão como irmãos e irmãs, como é minha
vontade.
45 Por que não foi a palavra de Jeová na
"primeira vez" suficiente para unir o mundo, e
não pôde o ensinamento de Jesus na segunda
vez? Por que não foi suficiente, naquela
época, que eu tenho dado Minha Palavra
desde 1866 para que as nações se amem e
vivam em paz? É necessário que os três livros
formem um só, para que esta Palavra possa
iluminar o mundo inteiro. Então a
humanidade seguirá essa luz e a maldição da
Babilônia será levantada, porque todas as
pessoas lerão o Grande Livro da Verdadeira
Vida, todos seguirão o mesmo ensinamento e
se amarão em espírito e em verdade como
filhos de Deus. (358, 58– 66).
1866 - 1884 o espírito de Elias falou sobre o
portador da voz, 1884 a 1950 o próprio
Senhor.

4 Não há homem ou mulher que, quando Me
ouvem, não se sintam olhados por Mim é por
isso que ninguém se atreve a esconder ou a
encobrir suas manchas de mim e os faço
conscientemente, mas sem expor ninguém
publicamente, pois sou um juiz que nunca
expõe
5 Digo-vos que descubro entre vós adúlteros,
assassinos de crianças, ladrões, vícios e
enfermidades que são como a lepra sobre a
alma daqueles que pecaram mas não estou
apenas provando a verdade de Minha Palavra,
mostrando-lhes que sou capaz de revelar as
falhas de seu coração Também quero provarlhes o poder de meus ensinamentos, dandolhes as armas para derrotar o mal e as
tentações, ensinando-lhes como alcançar a
renovação e despertando em vocês um desejo
do bem, do alto e do puro, e uma aversão
absoluta a tudo o que é básico, falso e
prejudicial ao espírito. (145, 65 - 68)
6 Hoje você ainda está vivendo nos dias de
dificuldades que antecedem a luz. E ainda
assim, aproveitando o pequeno brilho de seus
céus nebulosos, essa luz penetra com raios de
luz fugazes que atingem alguns pontos da
terra, tocando corações e fazendo os espíritos
tremerem e despertarem.
7 Todos os que ficaram surpresos com esta luz
pararam em seu caminho e perguntaram:
"Quem é você? e lhes respondi: "Eu sou a Luz
do mundo, eu sou a Luz da Eternidade, eu sou
a Verdade e o Amor Eu sou Aquele que
prometeu voltar para falar com você, Aquele
que foi dito ser a "Palavra" de Deus".
8 Como Saulo no caminho de Damasco, eles
humilharam todo seu orgulho, superaram sua
arrogância e humildemente curvaram seus
rostos para me dizer com o coração: "Meu Pai
e Senhor, perdoai-me, agora eu entendo que
vos persegui sem saber!
9 A partir daquele momento esses corações se
tornaram pequenos seguidores; pois nesta
"Terceira Era" até hoje nenhum apóstolo
apareceu entre meus novos discípulos com a
devoção daquele que tanto Me perseguiu em
meus discípulos, e que depois Me amou com
tanto fervor (279, 21 - 24)
10 As igrejas têm estado imersas em um sono
de rotina e estagnação de séculos, enquanto a
verdade permanece escondida. Mas aqueles
que conhecem os mandamentos de Jeová e a

Capítulo 7 - Efeito e importância do
ensino espiritual
O efeito dos anúncios
1 Aqui, diante desta palavra, não há homem
que não treme nas partes internas e externas
de seu ser, ou seja, no espírito e na carne.
Enquanto me escuta aqui, ele é sedutor de
vida, morte, Justiça Divina, eternidade, vida
espiritual, bem e mal.
2 Ao ouvir minha voz, ele sente em si mesmo
a presença de seu espírito e se lembra de
onde ele vem.
3 No curto período de tempo em que Me
escuta, ele se sente um com todos os seus
vizinhos e os reconhece no mais profundo de
seu ser como seus verdadeiros irmãos e irmãs,
como irmãos e irmãs na eternidade espiritual,
que estão ainda mais próximos dele do que
aqueles que estão apenas na carne, pois isso é
apenas temporário na Terra
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Palavra do Divino Mestre devem reconhecer
nesta voz que está falando com você a voz do
Espírito da Verdade prometida para estes
tempos. (92,71)
11 Sei que muitos ficarão indignados quando
conhecerem esta Palavra; mas haverá aqueles
que, em sua confusão mental, não
reconhecerão que no homem, além da
natureza humana, há também a parte
espiritual do ser - ou aqueles que, embora
acreditando no espírito humano, mas presos
ao hábito de suas tradições e suas crenças,
negam que há um caminho infinito de
desenvolvimento
para o espírito. (305, 65)
12 Deixarei estas palavras escritas, e elas virão
aos meus discípulos do futuro, e quando as
estudarem, encontrá-las-ão frescas, vivas, e
seu espírito tremerá de alegria, sentindo que é
seu Mestre que está falando com eles naquele
momento.
13 Você acha que tudo o que eu lhe disse é
apenas para aqueles que me escutaram? não,
amados, com minhas palavras falo pelos
presentes e pelos ausentes, por hoje, por
amanhã e por todos os tempos; pelos que
morrem, pelos vivos e pelos que ainda não
nasceram; falo por aqueles que estão vivos e
pelos que ainda não nasceram (97, 45 -46)

ensinamentos você se sente faminto e fraco.
(229, 3 - 4)
16 Em Meu Divino Amor pelas criaturas
humanas, eu lhes permito explorar Minhas
obras e fazer uso de todas as coisas criadas
para que nunca tenham motivos para afirmar
que Deus é injusto porque Ele esconde Sua
sabedoria de Seus filhos
17 Eu vos formei e vos dei o dom da liberdade
de vontade e a respeitei, ainda que o homem
tenha abusado dessa liberdade e assim me
tenha violado e profanado minha lei
18 mas hoje eu o faço sentir o carinho do meu
perdão e ilumino sua mente com a luz da
minha sabedoria para que um de meus filhos
após o outro possa retornar ao caminho da
verdade
19 O Espírito da verdade, que é minha luz,
brilha em espírito, porque vocês estão vivendo
nos tempos que foram anunciados, nos quais
cada mistério lhes será esclarecido, para que
vocês possam entender o que até agora não
foi corretamente interpretado. (104, 9 - 10)
20 Eu me dei a conhecer até este ponto da
terra e deixarei minha palavra como um
presente para todos os homens. Este presente
eliminará a pobreza espiritual da humanidade.
(95, 58)
21 Darei a todos a verdadeira forma de adorar
a Deus, e também a forma correta de viver de
acordo com a Lei Divina, cujo cumprimento é
a única coisa que o Senhor dará a cada um de
vocês.
22 No final vocês saberão o conteúdo ou o
significado da minha palavra, ó homens. Então
você descobrirá que meu ensinamento não é
apenas a Voz Divina falando aos homens, mas
também a expressão de todos os espíritos.
23 Minha palavra é a voz que dá alento, é o
grito de liberdade, é a âncora salvadora. (281,
13 - 15)

Conhecimento e esperança a partir da nova
palavra
14 Eu sou a palavra de amor que traz conforto
para aquele que sofre, para o perturbado,
para o que chora, para o pecador e para
aquele que Me procurou. Minha Palavra é o
rio da vida naqueles corações onde saciam sua
sede e lavam suas impurezas; eu sou a Palavra
de Amor que traz consolo aos que sofrem, aos
perturbados, aos que choram, aos pecadores
e aos que Me procuraram. É também o
caminho que leva ao lar eterno do descanso e
da paz.
15 Como você pode pensar que a luta pela
vida - seus sacrifícios, tribulações e provações
- terminará com a morte, sem encontrar uma
recompensa justa na eternidade? Portanto,
minha lei e meu ensino, com suas revelações e
promessas em seus corações, são o incentivo,
o carinho e o bálsamo do dia de trabalho.
Somente quando você se afasta de meus

O poder da Palavra de Deus
24 Meu ensinamento desdobra o homem em
todos os aspectos de seu ser: sensibiliza e
enobrece o coração, desperta e aprofunda a
mente, e aperfeiçoa e eleva o espírito.
Os termos "coração" e "mente" têm sido
usados em
diferente dos anúncios de Cristo
Significado: "Coração" (span. "corazon")
simboliza a vida terreno-humana, também a
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vida anímica dependente do corpo, com a qual
a psicologia se preocupa, enquanto "espírito"
(aqui "espiritu") denota o aspecto superior e
eterno do ser, que se deixa conduzir pela
centelha inerente de Deus, a consciência,
através de sua "voz".
25 Faça de meu ensino um estudo minucioso
que lhe permitirá compreender a maneira
correta de executar minhas instruções, para
que seu desenvolvimento seja harmonioso;
para que você não apenas desenvolva a mente
sem se esforçar pelos ideais do espírito que
você deve encorajar.
26 Todas as faculdades de seu ser podem
encontrar em minhas palavras o caminho
luminoso no qual eles podem crescer e se
aperfeiçoar até o infinito. (176, 25 - 27)
27 Meu ensinamento é espiritual por
natureza, é luz e é poder que desce e entra
em suas mentes para fazê-los triunfar em sua
luta contra o mal. Minha palavra não é apenas
para lisonjear os ouvidos, é luz do espírito.
28 Você vai me ouvir com o Espírito para ser
nutrido e fazer uso do significado deste
ensinamento? depois limpar seu coração,
limpar sua mente e permitir que sua
consciência o guie Você então experimentará
como uma transformação começa a ter efeito
em seu ser - não apenas espiritualmente, mas
também moral e fisicamente. Essa elevação
que a mente atinge gradualmente através do
conhecimento - essa pureza que ela
gradualmente atinge - será refletida nos
sentimentos do coração e na saúde do corpo.
29 As paixões ficarão cada vez mais fracas, os
vícios desaparecerão gradualmente, o
fanatismo e a ignorância darão lugar cada vez
mais à fé genuína e ao conhecimento
profundo da minha lei (284, 21 - 23)
30 Este ensinamento, que é conhecido apenas
por alguns e não é levado em conta pela
humanidade, logo chegará a todos aqueles
que sofrem como um bálsamo curativo, para
dar conforto, para acender a fé, para dissipar
as trevas e incutir esperança. Ele eleva você
acima do pecado, da miséria, da dor e da
morte.
31 Não poderia ser de outra forma porque fui
eu, o Divino Médico, o Consolador prometido,
que vos revelei (295, 30 - 31)
32 Uma vez que tiverdes passado pela
espiritualidade e depois encontrardes pessoas

que sofrem e desesperam porque não podem
possuir o que desejam no mundo, vereis seu
materialismo contrastar com a exaltação de
meus discípulos, cuja satisfação será grande
porque suas aspirações e desejos serão
nobres, com base na firme convicção de que
nesta vida tudo é transitório
33 Meus discípulos falarão ao mundo através
de exemplos de espiritualidade - através de
uma vida que luta para aproximar o Espírito
da Divindade, em vez de acorrentá-lo aos
falsos tesouros do mundo.
34 Sei que nos tempos que virão os
materialistas ficarão indignados quando
conhecerem este ensinamento; mas sua
consciência lhes dirá que minha palavra fala
somente a verdade. (275, 5 - 7)
35 No grande trabalho do dia que o espera, eu
serei sua ajuda. Meu Ensinamento causará
grandes transtornos no mundo. Haverá
grandes mudanças nos costumes e nas idéias
e até mesmo na natureza haverá
transformações. Tudo isso marcará o início de
uma nova era para a humanidade, e os seres
espirituais que em breve enviarei à Terra
falarão de todas essas profecias para
contribuir para a restauração e o
desenvolvimento ascendente deste mundo.
Eles vão explicar minha palavra e interpretar
os eventos. (216, 27)
36 Um tempo de ressurreição é esta "Terceira
Era". Os seres espirituais assemelhavam-se
aos mortos e os corpos pareciam suas
cavernas funerárias. Mas o Mestre veio até
eles, cuja palavra de vida lhes disse: "Saiam e
levantem-se para a luz, para a liberdade!
37 Qual deles deve lançar seus olhos sobre o
Se ele abrir sua vida, suas obras e seus
sentimentos à verdade e então for capaz de
elevar sua vida, suas obras e seus sentimentos
de amor por seus semelhantes, este mundo
não será mais um lugar de banimento ou um
vale de lágrimas e expiação, porque ele
sentirá cada vez mais a felicidade da
verdadeira paz, que dá paz de espírito.
38 Esse estado de euforia nesta vida será um
reflexo da perfeita paz e luz que o espírito
desfrutará em mundos melhores onde eu
mesmo a receberei para lhe dar um lar digno
de seus méritos (286, 13)
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Reações de teólogos e materialistas.
39 Não se incomode quando lhe disserem que
quem lhe falou neste momento foi o tentador,
e que se profetiza que também ele faria
milagres pelos quais ele mesmo faria os
escolhidos perturbados e confusos. Em
verdade, eu lhes digo, muitos daqueles que
assim julgam minha manifestação estarão
entre aqueles que de fato estão a serviço do
mal e das trevas, mesmo que seus lábios
procurem assegurar-se de que sempre
espalhem a verdade.
40 Não esqueçam que a árvore é reconhecida
por seus frutos, e eu lhes digo o fruto é esta
Palavra que se tornou audível através do
intelecto destes porta-vozes - homens e
mulheres de coração simples Pelo fruto e pelo
progresso espiritual daqueles que o
desfrutaram, a humanidade reconhecerá a
árvore que eu sou.
41 O Trabalho Espiritual Trinitário-Mariano
começará a se espalhar, causando um
verdadeiro alarme entre muitos que,
convencidos de que estudaram e
compreenderam os ensinamentos que uma
vez receberam do Pai, se tornaram vaidosos
sobre o conhecimento de suas filosofias e
ciências, sem se darem conta do
desenvolvimento espiritual que a humanidade
alcançou.
42 Quando acordarem de sua inércia mental,
perceberão a forma como o espírito dos
homens pensa e sente hoje, lançarão feitiços
contra o que chamarão de "novas idéias", e
espalharão a palavra de que este movimento
foi causado pelo Anticristo.
43 Então eles se refugiarão nas Escrituras, nas
profecias e na Minha Palavra que vos dei na
"Segunda Era" para tentar combater Minha
nova manifestação, Meus novos
ensinamentos e tudo o que vos prometi e
estou cumprindo hoje
44 Minha palavra chegará aos lábios de meus
discípulos e através das escrituras até mesmo
àqueles que não aceitam nada que esteja
além do material ou que esteja fora de seu
conhecimento e conceitos, que um dia
aceitaram, e me chamarão de um falso Deus,
porque eu vos trouxe esta palavra
45 Mas quando você ouvir isto, sua fé não
será destruída - embora seu coração se sinta
ferido - porque você se lembrará com

movimento interior que seu Mestre já o havia
anunciado a você e o encorajou com sua
palavra a resistir a estas provas.
46 Mas eu lhes digo que, apesar de se
depararem com engano, hipocrisia,
superstição, fanatismo religioso e idolatria à
sua maneira, vocês não devem julgar ninguém
por suas transgressões. Ensine-os com minha
palavra e deixe o assunto comigo, que sou o
único que pode julgar você e que sabe quem é
o falso Deus, o falso Cristo, o apóstolo
malvado, o fariseu hipócrita. (27, 32 - 35)
47 A guerra de idéias, credos, religiões,
doutrinas, filosofias, teorias e ciências virá, e
meu nome e meu ensinamento estarão em
todos os lábios. Meu retorno será discutido e
rejeitado, e então os grandes crentes se
levantarão e proclamarão que Cristo esteve
mais uma vez entre os homens. Naquele
momento, encorajarei esses corações a partir
do infinito e farei milagres em seus caminhos
para fortalecer sua fé. (146, 8)
O efeito do ensino espiritual
48 Minha luz, em sua difusão por todo o
mundo, fez com que minha verdade fosse
procurada em cada ensinamento. Esta é a
razão do comportamento das pessoas em suas
diferentes crenças.
49 É o cumprimento daquilo que foi
profetizado. Qual deles representa a verdade?
Quem esconde o lobo faminto em roupas de
ovelha? Quem garante com roupa pura sua
pureza interior absoluta?
50 Você deve aplicar o espiritualismo para
descobrir minha verdade, pois a humanidade
foi dividida em tantos credos e visões de
mundo quanto o desenvolvimento do
pensamento humano.
51 Assim, mais e mais seitas e denominações
se formaram, e será muito difícil para você
julgar a verdade contida em cada uma delas.
52 Meu ensinamento esclarece os
pensamentos
e idéias dos homens, e gradualmente cada um
vai entender o básico para aperfeiçoar suas
obras e guiá-los para um caminho mais
perfeito e mais elevado.
53 Chegará o momento em que cada seita e
igreja buscará a si mesma o que pertence ao
meu trabalho Mas para encontrar esse
tesouro, será necessário que eles levantem
34

seu espírito e ouçam a voz da consciência.
(363, 4 - 8 ; 29)
54 Há muitas comunidades religiosas nesta
terra, mas nenhuma delas unirá as pessoas ou
as levará a amar umas às outras. Será meu
ensinamento espiritual que fará este trabalho.
Em vão, o mundo se oporá ao avanço desta
luz.
55 Quando a perseguição de meus discípulos
for mais severa, as forças da natureza serão
libertadas; mas elas serão apaziguadas pela
oração destes meus trabalhadores, para que o
mundo possa experimentar uma prova da
autoridade que eu lhes dei (243,30)
56 O mundo será agitado quando minha
palavra for ouvida nas nações, pois o espírito
dos homens, preparado para esta revelação,
será movido pela alegria e, ao mesmo tempo,
pelo medo. Então deixe que aquele que deseja
conhecer a verdade se liberte da escravidão
de sua imaginação materialista e se refresque
nos horizontes luminosos que se apresentam
ao seu olhar. Mas aquele que permanece em
sua escuridão mental e na luta contra essa luz
ainda tem a liberdade de fazê-lo.
57 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 as pessoas se levantam umas contra
as outras em guerras, não é porque seja
minha vontade, mas porque elas não
entenderam a lei de Deus. (249, 47 - 48)
58 Chegou o momento do julgamento
abrangente, e todas as obras e todas as
comunidades religiosas serão julgadas por
Mim. um grito de pesar escapará ao espírito
do homem, pois tudo o que está errado será
revelado; só a verdade brilhará. Haverá um
despertar na humanidade e então as pessoas
me dirão: "Pai, dá-nos Tua ajuda, dá-nos uma
luz verdadeira que nos guie. E essa luz e essa
ajuda será o ensinamento do Espírito Santo,
será o ensinamento que eu vos dei e que
também pertence a todos eles, porque eu sou
o Pai de todos. (347, 27)

60 Entre este povo há discípulos de todos os
tipos; alguns suspeitam da grandeza deste
trabalho e já sentem o choque que seu
aparecimento no mundo causará; outros se
contentam em acreditar que este é um bom
caminho, e há também aqueles que não
podem descobrir a grandeza deste
ensinamento e que duvidam de sua vitória e
de sua entrada no coração dos homens. Eu
lhes digo, é uma jóia que lhes confiei, cujos
Raios Divinos de Luz vocês não quiseram
reconhecer porque não entenderam meus
ensinamentos. Eu lhes disse que é na
escuridão que a luz brilha mais brilhante e, da
mesma forma, neste tempo de materialismo e
pecado, vocês verão a verdade que eu lhes
trouxe brilhando em seu pleno brilho.
61 Não esqueça que mesmo em sua época
havia dúvidas sobre a palavra de Cristo, pois
as pessoas julgavam Jesus por sua origem e
suas roupas, e quando souberam que ele era
filho de um carpinteiro de Nazaré e de uma
mulher pobre - que mais tarde partiu para a
companhia de pescadores pobres da Galileia
para pregar uma doutrina que lhes parecia
estranha - eles não podiam acreditar que este
pregador itinerante que ia de aldeia em aldeia
e oferecia a magreza de suas roupas era o rei
que o Senhor havia prometido ao povo de
Israel.
62 Dou estas dicas porque os homens estão
procurando o brilho exterior que cega os
sentidos para poder acreditar na grandeza do
que deve ser visto e sentido somente com o
espírito.
63 Tive que derramar meu sangue, dar minha
vida e ressuscitar, para que os olhos dos
homens pudessem ser abertos. qual copo meu
Espírito deve beber agora para que vocês
possam acreditar em Mim? humanidade: o
que eu não faria para vê-lo salvo? (89, 68-69 &
71-73)
64 Qualquer um que afirme que meus
ensinamentos são um perigo para o progresso
material da humanidade está cometendo um
grave erro. Eu, o Mestre de todos os Mestres,
mostro à humanidade o caminho para seu
desenvolvimento ascendente e para o
verdadeiro progresso. Minha palavra não fala
apenas ao espírito, ela também fala à mente,
à razão e até mesmo aos sentidos. Meu
ensinamento não apenas inspira e ensina a

O significado da nova palavra revelação
59 Aparentemente, esta revelação não parece
conter nada de grande, mas você verá no
futuro que significado ela terá entre a
humanidade.
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vida espiritual, mas traz luz para todas as
ciências e para todos os caminhos. Pois meu
ensino não se limita a trazer todos os seres
espirituais a caminho do lar, que está além
desta existência, ele também atinge o coração
do homem e o inspira a levar uma vida
agradável, humana e útil neste planeta. (173,
44)
65 A "Terceira Era" em que você está vivendo
agora é o momento de desvendar grandes
mistérios. Estudiosos e teólogos terão que
corrigir seus conhecimentos em vista da
verdade que estou revelando a vocês neste
momento.
66 Este é o momento em que os homens
abrirão seus olhos para a luz de Minha
Sabedoria - uma luz que eu transformei em
um ensinamento para que, através dela, vocês
possam elevar-se espiritualmente à
verdadeira vida (290,51 - 52)
67 Os homens tentarão negar a verdade de
minha revelação, mas os fatos, as provas, os
acontecimentos falarão e testemunharão esta
verdade, que virá dos lábios de meu povo
como a grande mensagem da "Terceira Era". E
também através das escrituras meu ensino se
espalhará pelo mundo porque este é um meio
permitido, que eu inspirei desde os primeiros
tempos, meu mensageiro. Eu só quero que
você vigie minha verdade e a transmita aos
corações da maneira mais pura e simples.
(258, 6)
68 Nessa "segunda vez" minha vinda como ser
humano foi acreditada apenas por alguns
corações. No entanto, a humanidade
determinou mais tarde o nascimento do
Redentor como o início de uma nova era. Da
mesma forma, neste tempo, o início do meu
anúncio a vocês, isto é, minha vinda como
Espírito Santo, será fixado amanhã como o
início de outra era.
69 Escutai o que Cristo vos diz, a encarnação
do Amor Divino: paz para os homens de boa
vontade, para aqueles que amam a verdade e
semeiam a semente do amor (258,41 - 43).

1 Se eu tivesse dado Minha Palavra em todas
as nações, a maioria a teria rejeitado porque a
vaidade, o materialismo e a falsa grandeza dos
homens não teriam aceitado nenhum
ensinamento que fale de espiritualidade,
humildade e fraternidade O mundo ainda não
está preparado para compreender o amor, por
isso nem todos teriam sido receptivos à minha
presença nesta forma.
2 Assim como Cristo naquela época escolheu
uma caverna de pedra para nascer como
homem, assim hoje descobri este canto da
terra que estava pronto para Me ouvir e que
se assemelha à gruta e ao presépio que
acolheu o Filho de Deus naquela noite
abençoada; descobri este canto da terra que
estava pronto para Me ouvir e que se
assemelha à gruta e ao presépio que acolheu
o Filho de Deus (124, 13 - 14)
3 O exemplo deste simples povo aqui, que
segue seu caminho sem clérigos para guiá-los,
e que me oferecem culto sem cerimônias e
símbolos, deveria ser um chamado para
despertar aqueles que ainda estão dormindo
em sua noite de séculos, e deveria ser um
incentivo para a renovação e purificação de
muitos de Meus filhos (94, 39)
4 Sob a sombra do meu ensino não haverá
tronos estabelecidos a partir dos quais os
homens glorificados possam governar os
espíritos de seus semelhantes. Ninguém será
coroado nem coberto com um manto roxo em
um esforço para tomar o lugar do Senhor,
nem aparecerão confessores que julguem,
perdoem, condenem ou julguem os atos dos
homens. Somente eu sou capaz de julgar um
espírito a partir de um assento de julgamento
justo e perfeito.
5 Posso enviar homens para retificar, ensinar
e orientar, mas não vou enviar ninguém para
julgar e punir Eu enviei homens que foram
pastores de homens, mas não mestres ou pais.
O único pai em espírito sou eu. (243, 13 - 14)
6 Nesse tempo, eu formarei um povo que
realmente manterá minha lei, que amará a
verdade e amará seu próximo em ação Este
povo será como um espelho no qual outros
poderão ver refletidos os erros que
cometeram. Eles não serão juízes de ninguém,
mas suas virtudes, obras e deveres espirituais
tocarão o espírito de todos aqueles que

Capítulo 8 - As Novas Igrejas de
Cristo, Discípulos, Apóstolos e
Mensageiros de Deus
Luz e sombra nas igrejas da revelação
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cruzarem seu caminho e mostrarão todas as
suas faltas que violam minha lei.
7 Quando este povo for forte e numeroso,
atrairá a atenção de seus vizinhos, porque a
pureza de suas obras e a sinceridade de seu
culto a Deus farão as pessoas se maravilhar
Então as pessoas se perguntarão: "Quem são
aqueles que, sem ter um templo, sabem rezar
de tal maneira? Quem ensinou essas
multidões a adorar seu Deus em oração sem
sentir a necessidade de construir altares para
sua adoração? De onde vieram esses
pregadores e missionários itinerantes que,
como as aves, não semeiam, nem ceifam, nem
giram e ainda assim continuam a existir?
8 Então eu lhes direi: este pobre e humilde
povo, porém, que vive zelosamente de acordo
com Minha Lei e é forte contra as paixões do
mundo, não foi educado por nenhum homem
Essas multidões que se alegram em fazer o
bem, que são iluminadas pela inspiração e que
trazem a mensagem de paz e uma gota de
bálsamo curativo aos corações, não foram
instruídas por professores ou clérigos de
nenhuma comunidade de culto na Terra. Pois
na verdade, eu lhes digo, neste tempo não há
uma única pessoa em seu mundo que seja
capaz de ensinar a adoração a Deus na
verdadeira espiritualidade. Não está no
esplendor dos ritos ou cerimônias, nem na
riqueza ou poder terreno, em que a verdade
tem suas raízes, que, sendo humilde, busca
como templo os corações puros, nobres,
sinceros, amantes da verdade. Onde estão
esses corações? (154, 12 – 14)
9 Eu chamei muitos de meus filhos para lhes
dar diferentes tarefas, diferentes tarefas
dentro deste Trabalho, e os dei a vocês de
acordo com seu progresso e seus talentos de
todos eles juntos formei meu povo, meu novo
corpo de apóstolos
10 A alguns confiei o cargo de líderes, e para
que sua tarefa não seja difícil e árdua, dividi o
povo em igrejas.
11 A outros confiei o dom de um portador de
voz para que possam transmitir minha
inspiração, transformada em palavra humana,
a essas multidões que se reúnem para receber
esse milagre
12 A alguns dei o privilégio da clarividência
para torná-los profetas e anunciar através de
sua mediação o que está por vir

13 A tarefa de "pilares" foi dada àqueles que
devem apoiar o povo em sua peregrinação e
ser uma ajuda para os líderes da igreja,
ajudando a carregar o fardo da cruz com as
multidões de ouvintes.
14 Outros foram dotados com o dom da
mediação, e estes foram treinados como
instrumentos do mundo espiritual para
transmitir suas mensagens, a explicação de
meu trabalho, e também como possuidores
do bálsamo curativo, o consolo para os
doentes, para que através de suas radiações
espirituais curativas eles possam mostrar
misericórdia juntos aos necessitados.
15 "Pena de ouro", chamei aquele que escreve
no livro Vou deixar-vos, minhas revelações,
ensinamentos e profecias daquele tempo
16 Eu dei o cargo de "pedra fundamental"
àqueles que devem ser um exemplo de
firmeza, estabilidade e força entre o povo. Sua
palavra, conselho e exemplo entre o povo
devem ser imutáveis como a rocha é.
17 Mas agora que este período do meu
anúncio está chegando ao fim, estou me
dirigindo a todos os escritórios e a todos
aqueles que são escolhidos para receber
tarefas tão grandes, estou lançando um apelo
para que estudem em profundidade e vejam o
resultado de seus trabalhos Nesta hora de
reflexão, eu estou ao lado de todos. (335, 27 –
28)
18 Como em todos os tempos, houve muitos
chamados e poucos escolhidos, pois menciono
apenas aqueles que estão prontos a tempo de
cumprir sua tarefa; e aos demais dou uma luz
para que saibam como esperar o momento
em que também eles serão escolhidos
19 Quantos que só foram chamados, sem que
tenha sido tempo de escolhê-los para uma
missão, tomaram seu lugar entre meus
discípulos e trabalhadores, sem que seu
espírito tenha tido o desenvolvimento
necessário para carregar o peso desta cruz,
nem sua mente a luz necessária para retomar
minha inspiração! O que muitos deles fizeram
depois de terem estado entre os escolhidos:
profanar, envenenar a atmosfera, infectar
outros com suas más inclinações, mentir,
semear a discórdia, proliferar com meu nome
e com os dons espirituais que coloquei em
meus discípulos.
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20 Que ninguém tente descobrir quais são,
pois você não é capaz de descobrir. somente
meu julgamento penetrante não os perde de
vista e deixo minha palavra entrar em sua
consciência dizendo-lhes: vigiem e orem para
que vocês se arrependam em tempo de suas
transgressões, pois se o fizerem, prometo-lhes
que os sentarei espiritualmente à minha mesa
rapidamente e celebrarei uma festa de
reconciliação e perdão; não os deixarei ir sem
dizer que não os deixarei ir sem dizer que não
os deixarei ir (306, 53 - 55)
21 Esta é a verdade: nem todos se amam em
meu trabalho, mesmo que sejam dele, nem
todos o entenderam. é por isso que posso lhes
dizer que alguns pertencem ao meu trabalho e
outros fazem o deles.
22 Aqueles que me seguem por amor amam
minha palavra, porque sabem que ela os
corrige sem machucá-los, e lhes mostra suas
falhas sem expô-los. Isto os leva a perseverar
na perfeição de suas ações.
23 Aqueles que, em vez de lutarem por esta
perfeição, buscam apenas elogios,
superioridade, bajulação ou seu sustento, em
vez de lutarem pela perfeição do espírito, não
suportam minha palavra quando ela lhes
torna suas falhas claras. Então eles têm que
criar uma obra diferente da minha, onde são
livres para fazer sua vontade. Eles ainda não
entenderam que a única coisa que os ouvintes
têm que fazer durante o tempo das minhas
demonstrações é ouvir-me com a maior
exaltação para poder interpretar minha
mensagem depois. (140, 72 -74)
24 Eu disse que virá o tempo da confusão, da
desobediência, no qual o "trabalhador" se
levantará e afirmará que minha manifestação
através do intelecto humano não chegará ao
fim. Mas chegará o momento em que minha
palavra será cumprida, mesmo que o homem
queira desafiar minha vontade.
25 Quantos erros foram cometidos ao longo
do caminho por muitos daqueles a quem
confiei uma missão e uma graça! quantos malentendidos eu vejo que estão se espalhando
entre meus filhos depois do ano 1950
26 Por incompreensão e loucura, o homem
detém meu amor de ajuda e autoridade e
graça, e se distancia do verdadeiro caminho
da lei, da harmonia e da verdade.

27 Mais uma vez Israel será dividido de tribo
em tribo, e quererá novamente ser dividido, e
quererá pôr um fim à lei pura e reta que eu
dei em suas mãos; mais uma vez Israel voltará
aos caminhos anteriores e cairá na idolatria e
no fanatismo. Ela se voltará para as seitas e
cairá em confusão, em trevas, e se deleitará
com as palavras calmantes e falsas que o
homem lhe oferecerá.
28 Quando a igreja e os sectários virem que
Israel está dividido, que Israel está em
negação e fraco, procurarão razões para
tomar a jóia de valor inestimável, para pegar a
arca do Novo Pacto e dizer amanhã que são os
verdadeiros mensageiros de Deus entre a
humanidade e os representantes da minha
divindade. (363, 47 – 49,51 , 57)
Lembretes dirigidos aos ouvintes a respeito
do trabalho espiritual
29 Quero que vocês, após a conclusão do meu
ensinamento, tenham uma idéia clara do que
é este ensinamento, para que possam segui-lo
de forma correta; pois até hoje, entre as
multidões que ouviram minha palavra, ainda
não apareceram verdadeiros espiritualistas.
Até agora não foi o espiritualismo que você
praticou, mas apenas sua concepção do que é
meu trabalho, que está longe de ser a
verdadeira espiritualidade.
30 Vocês devem ser fortes para admitir que se
extraviaram; devem ser fortes para melhorar
seus hábitos e lutar com zelo para que a
verdade e a pureza deste ensinamento possa
brilhar entre vocês
31 Não tenham medo de mudar a parte
externa de suas formas de culto e adoração,
desde que não distorçam a essência de meus
ensinamentos. (252, 28 - 30)
32 Utilize o tempo que lhe resta,
para ouvir meu ensinamento, para que ele
possa enchê-lo de luz e graça, para que você
possa dar o passo firme em direção à
espiritualidade - um passo que você não deu
porque continuou em um culto cheio de
materialismo e erro.
33 Até hoje você não teve fé para abolir suas
figuras, ritos e símbolos e buscar-Me
espiritualmente no Infinito Falta-lhe a
coragem de ser espiritualista e você inventou
uma espécie de espiritualidade ilusória por
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trás da qual você esconde sua atitude
materialista e suas falhas.
34 Não vos quero hipócritas, mas sinceros e
verídicos é por isso que lhe falo com a maior
clareza para que você possa limpar
completamente sua vida e mostrar ao mundo
a verdade deste Trabalho Vocês se chamam
espiritualistas? Então sejam eles de fato. Não
fale de meus ensinamentos, desde que você
faça o contrário completo, pois então você só
confundirá os homens com suas obras.
35 Tenha sobretudo o conhecimento do que é
meu trabalho - do que significa minha lei, de
qual é sua tarefa e como deve realizá-la, de
modo que - se não tiver um guia digno de
guiar seus passos no seu caminho - você possa
ser guiado pela consciência e pelo
conhecimento que adquiriu em meu ensino.
Assim, você não poderá culpar ninguém por
qualquer passo em falso ou erro. (271, 27 - 30)
36 Desde o início da minha manifestação
através da mente humana, foi minha vontade
que vocês colocassem em prática seus dons
espirituais e começassem sua missão
espiritual, para que quando chegasse o dia da
minha partida, vocês já tivessem percorrido
parte do caminho e não se sentissem muito
fracos para começar a cumprir uma missão
tão difícil.
37 Alguns entenderam como interpretar o
Pensamento Divino e fizeram um esforço para
realizá-lo. Mas há também aqueles - e estes
são a maioria - que entenderam mal o
significado deste trabalho.
38 Estes são os erros que estou reclamando
com este povo aqui, porque não quero que a
humanidade faça troça daqueles que foram
ensinados por tanto tempo (267, 65 - 67)
39 Enquanto alguns estavam apenas
interessados no significado da minha palavra e
sempre exigiam que eles progredissem e
desenvolvessem suas mentes, outros tinham
mais prazer em culto exterior. Da mesma
forma, enquanto os primeiros se alegraram
quando receberam ensinamentos sobre
espiritualidade, os outros ficaram perturbados
quando suas faltas foram mencionadas.
40 Só eu sei quais terão que me responder por
tudo o que deveria ter sido conhecido pelos
meus eleitores e qual foi retido (270, 8 - 9)

41 Pense, e você verá que a concordância que
você precisa é espiritual, e você a obterá se
for além de suas paixões e de sua retidão.
42 Como se pode fazer a paz quando cada um
proclama o seu como único verdadeiro e ao
mesmo tempo luta contra os outros como
falso?
43 O fanatismo é escuridão, é cegueira, é
ignorância, e seus frutos nunca podem estar
cheios de luz (289, 8 - 10)
44 Em verdade vos digo que, se não vos
unirdes como eu o farei, a humanidade vos
dispersará e vos expulsará do meio deles
quando virem vossa vida desviar-se do que
pregais.
45 O que acontecerá quando as pessoas
descobrirem que em cada igreja há uma forma
diferente de adoração e uma maneira
diferente de fazer meu ensino?
46 Confio a vocês os últimos três anos de
minha manifestação, para que possam
trabalhar pela unificação deste povo - uma
associação 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 vários lugares de reunião e
em diferentes partes do país: DEUS. (252, 69 71)
Verdadeiro discipulado, novos apóstolos
47 Não tente limitar este trabalho, que é
universal e infinito, nem estabeleça limites ao
seu desenvolvimento espiritual, pois quanto
mais você se aprofundar no caminho das boas
obras e estudos, maiores revelações você
receberá. Você verá a Obra Divina emergir das
coisas mais discretas, você a verá manifestada
em todas as coisas criadas, você a sentirá
latejando em seu ser.
48 Esta é a simplicidade com que ensino o
discípulo espiritualista, para que ele também
seja simples como seu Mestre. O discípulo
deve convencer e converter-se pela verdade
de suas palavras e pelo poder de suas obras,
sem querer impressionar ninguém por
poderes misteriosos ou habilidades
extraordinárias.
49 O verdadeiro discípulo será grande por sua
simplicidade. Ele entenderá seu mestre e ao
mesmo tempo se fará entender a seus
semelhantes. (297, 15 - 17)
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50 Um discípulo de Jesus é aquele que vence
pela palavra, que convence e conforta, que
levanta e dá vida, que faz de si mesmo o
vencido e da adversidade.
51 Um apóstolo de Cristo não pode carregar
egoísmo em seu coração pensando apenas em
seus próprios sofrimentos ou tristezas. Ele não
se preocupa com os seus e pensa nos outros,
com a absoluta confiança de que não
negligenciou nada porque o Pai ajuda
imediatamente aqueles que deixaram os seus
a se dedicarem a um filho do Senhor que
necessita de assistência espiritual. E aquele
que se esqueceu de levar um sorriso de
esperança ao próximo, um consolo para sua
tristeza, uma gota de bálsamo para sua dor,
encontra sua casa iluminada por uma luz que
é bênção, alegria e paz em seu retorno. (293,
32 - 33)
52 À minha mesa neste momento tanto o
homem como a mulher serão apóstolos; a
esta mesa colocarei seu espírito.
53 Eram as mulheres que ostentavam a
bandeira espiritualista naquela época,
deixando a marca do apóstolo no caminho,
que era zelosa da lei do Senhor.
54 Em meu novo corpo apostólico a mulher
estará ao lado do homem, e não haverá idade
certa para Me servir: tanto o adulto como a
criança ou o homem velho o farão, a jovem e
a mãe. Pois eu lhes digo mais uma vez que é
seu espírito que eu procuro e que há muito
tempo deixou sua infância para trás. (69, 16 &
- 17o.)
55 Se eu lhe disse na Segunda Era que meu
Reino não é deste mundo, eu lhe digo hoje
que o seu também não está aqui, porque este
mundo, como você já sabe, é apenas uma
transição para o homem
56 Eu lhe ensino a verdadeira vida, que nunca
foi baseada no materialismo. Portanto, os
poderosos da terra se levantarão novamente
contra meus ensinamentos. Venho a vocês
com meu eterno ensinamento, com minha
instrução sempre válida, que consiste em
amor, sabedoria e justiça. No entanto, isso
não será compreendido imediatamente; a
humanidade me condenará novamente, mais
uma vez me crucificará. Mas sei que meu
ensino deve passar por tudo isso para ser
reconhecido e amado. Sei que meus
perseguidores mais ferozes serão, doravante,

meus mais fiéis e renunciarão aos semeadores
porque eu lhes darei provas muito grandes de
minha verdade.
57 Que Nicodemos da "Segunda Era", um
príncipe entre os sacerdotes, que visitou Jesus
para falar com ele sobre doutrinas sábias e
profundas, aparecerá novamente neste
momento para estudar conscienciosamente
meu trabalho e para converter-se a ele.
58 Que Saulo, chamado Paulo, que depois de
ter me perseguido com feroz ira, tornou-se
um dos meus maiores apóstolos, aparecerá
novamente no meu caminho, e em todos os
lugares meus novos discípulos aparecerão, uns
fervorosamente, outros negando-se a si
mesmos. A hora atual é de grande significado,
o tempo de que vos falo está se aproximando
cada vez mais. (173, 45 – 48)
59 Os homens precisam daqueles que são
capazes de permanecer firmes nas provas,
daqueles que estão familiarizados com as
grandes lutas do mundo e do Espírito. São eles
que podem apontar o caminho e liderar a
humanidade, pois em seus corações não
estará o desejo de oprimir ou dominar
ninguém. Eles não podem dar abrigo ao
egoísmo, porque em seus momentos de
exaltação eles sentiram a misericórdia do
Senhor, que os prodigaliza com amor para que
possam transmitir essa misericórdia a seus
irmãos. (54, 53)
Os mensageiros de Deus em todo o mundo e
em todos os momentos
60 Os povos da terra nunca faltou a luz do
espírito. em verdade, eu lhes digo, não só este
povo aqui teve profetas e mensageiros, mas a
todos os mensageiros que enviei para
despertá-los
61 Por causa da luz e da verdade de seus
ensinamentos e da semelhança com o que
lhes revelei, vocês podem julgar suas palavras
62 Alguns viveram antes da vinda do Messias,
outros trabalharam depois do meu ser como
homem, mas todos eles trouxeram uma
mensagem espiritual aos homens.
63 Esses ensinamentos, como o meu, foram
distorcidos, pois se seu significado não foi
alterado, foram mutilados, ou foram mantidos
em segredo daqueles que têm fome da
verdade.
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64 Há uma verdade e uma moralidade, que foi
revelada aos homens através de mensageiros,
profetas e servos. Então por que as nações
têm idéias diferentes sobre verdade,
moralidade e vida?
65 Esta verdade, que sempre foi falsificada
pela humanidade, será restaurada, e sua luz
brilhará com tal poder que aparecerá aos
homens como se fosse algo novo, embora seja
a mesma luz que sempre iluminou o caminho
do desenvolvimento dos filhos de minha
divindade
66 Muitos são aqueles que morreram porque
falaram a verdade; muitos também daqueles
que foram submetidos à tortura porque não
quiseram silenciar a voz que neles falava.
67 Não penseis que o céu enviou somente
aqueles que vos falaram do espírito, do amor,
da moralidade - não, enviou também aqueles
que vos deram bons frutos da ciência, aqueles
conhecimentos que trazem luz à vida dos
homens, que aliviam seus fardos e aliviam
seus problemas. Todos eles têm sido meus
mensageiros.
68 Há também outros que, embora não
tragam ensinamentos de moral espiritual ou
descobertas científicas, trazem a mensagem
que ensina a sentir e a admirar as belezas da
criação. Eles são embaixadores de Mim que
têm a tarefa de trazer alegria e bálsamo aos
corações dos aflitos.
69 Todos eles beberam um copo amargo
quando se deram conta da incompreensão de
um mundo cego para a verdade, uma
humanidade sem sentimento pelo belo e pelo
bom. E ainda - quando eu lhes disse que nesta
época tudo será restaurado - quando eu lhes
anunciei que tudo voltará ao caminho certo e
todos os meus ensinamentos serão
restaurados ao seu significado original, vocês
podem acreditar que um tempo de esplendor
espiritual está próximo para este mundo,
embora não devem esquecer que - antes que
isso aconteça - tudo será julgado e purificado.
(121, 9 - 16)
70 Sempre que uma revelação de Deus está
prestes a iluminar os homens, enviei a eles
pioneiros ou profetas para prepará-los para
que essa luz seja reconhecida por eles Mas
não acreditem que somente aqueles que
trazem mensagens para o Espírito são Meus
mensageiros. Não, discípulo, todo aquele que

semeia o bem entre os homens em qualquer
de suas formas é um mensageiro do meu.
71 Estes mensageiros que você pode
encontrar em todos os caminhos de sua vida,
tanto nas comunidades religiosas como nas
ciências - entre as pessoas que governam ou
entre aqueles que dão bons ensinamentos.
72 Um bom servo meu nunca se afasta do
caminho que tem que percorrer; ele preferiria
morrer no caminho do que ceder. Seu
exemplo é uma semente de luz na vida de seu
próximo, e suas obras são exemplos para os
outros. Ah, se ao menos a humanidade
pudesse entender as mensagens que estou
enviando através deles! Mas não é assim,
porque há muitas pessoas que têm missões
delicadas no mundo, mas que desviam seu
olhar daqueles grandes exemplos para seguir
um caminho que lhes agrada mais. (105, 13 –
15)
73 Mas o que fizestes àqueles homens, a
humanidade, que vos enviei para vos lembrar
o meu caminho, o caminho da fé, que é o da
sabedoria, do amor e da paz?
74 Você não queria saber nada sobre suas
tarefas e lutou contra elas com a fé hipócrita
que você tem por causa de suas teorias e
denominações.
75 Seus olhos não veriam a luz que cada um
de meus mensageiros trouxe a você como
uma mensagem de amor, quer você os chame
de profetas, videntes, homens iluminados,
médicos, filósofos, cientistas ou agentes
pastorais.
76 Essas pessoas tinham carisma, mas você
não queria ver a luz delas. Eles foram antes de
você, mas você não quis seguir seus passos.
77 Eles lhe deixaram o exemplo de um modo
de vida cheio de sacrifício, dor e caridade, mas
você teve medo de segui-los porque não sabia
que a dor dos que Me seguem é alegria para o
Espírito, um caminho cheio de flores e um
horizonte cheio de promessas
78 Eles não vieram para inalar a fragrância das
flores da terra, nem para se embriagarem com
os prazeres fugazes do mundo, porque o
desejo de seu espírito não era mais para os
impuros, mas para os altos.
79 Eles sofreram, mas não procuraram ser
consolados, sabendo que tinham vindo para
se consolar. Eles não esperavam nada do
mundo porque, após a luta pela vida,
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esperavam a alegria de testemunhar a
ressurreição dos seres espirituais à fé e à vida
- todos aqueles que haviam renunciado à
verdade.
80 Quem são aquelas pessoas de quem eu falo
com você? Eu lhes digo, são todos aqueles que
lhes trouxeram mensagens de luz, amor,
esperança, saúde, fé, salvação; são aqueles
que lhes trouxeram mensagens de luz, de
amor, de esperança, de saúde, de fé, de
salvação O nome que eles tinham não é
importante, nem o modo de vida em que você
os viu aparecer, nem o título que tinham na
Terra. (263, 18- 24)
81 Devo dizer-lhes novamente que este povo
que está sendo formado sobre meus anúncios
não é um povo que o Pai em seu amor coloca
acima dos outros povos da terra. O Senhor
voltou seu olhar para eles apenas porque os
formou a partir de seres espirituais que
sempre estiveram no mundo quando uma
nova revelação divina desceu. Eles são filhos
espirituais desse povo Israel, o povo dos
profetas, mensageiros, videntes e patriarcas.
82 Quem poderia me receber melhor que eles
neste tempo, entendendo a nova forma de
minha revelação e testemunhando o
cumprimento de minhas promessas? (159, 51
– 52)
83 Eu desci ao seio do povo de Israel, a
maioria do qual está em casa nesta nação. O
resto está espalhado por todas as 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. (269,2 u.)
Estou falando do México.
84 Filhos queridos, vós que viestes em
pequeno número, em verdade, eu vos digo:
meu olhar penetrante descobre em todos os
lugares meus escolhidos que sentem em seu
espírito que agora é o momento de minha
presença não ouviram minha palavra como
vocês ouviram; mas em seu espírito ouvem
uma voz que lhes diz que estou novamente
entre a humanidade, que vim espiritualmente
"sobre a nuvem A alguns concederei olhar
para Mim com os olhos do espírito, a outros
por meio do pressentimento, ao resto farei

sentir fortemente meu amor para que possam
sentir a presença do meu Espírito. (346, 13)
85 Em breve o intuitivo, o inspirado, o
espiritualmente sensível, se levantará e dará
testemunho nas nações do que vêem com o
espírito, do que sentem, do que ouvem e
recebem. Volto a lhes dizer que Meu povo não
está limitado àqueles que me ouviram através
destes porta-vozes, mas que enviei Meus
servos a vários pontos da terra para preparar
os caminhos e limpar os campos onde os
semeadores devem vir mais tarde.
86 Eu os fortaleço e os abençôo, porque seu
trabalho diário é doloroso, seu caminho está
cheio de espinhos A zombaria, o escárnio, a
calúnia e a perfídia os seguem por toda parte.
Mas eles - de bom grado e inspirados - sabem
que foram enviados por Mim e estão
dispostos a ir até o fim do caminho no
cumprimento de sua missão. (284,50 - 51)
87 Eu os convido a entrar em meu reino. Estou
chamando todos os povos da Terra sem
nenhum favor; mas sei que nem todos Me
escutarão.
88 A humanidade apagou sua lâmpada e
caminha no escuro Mas lá onde o erro se
torna aparente, aparecerá um iluminado de
mim que espalha luz em seu entorno - um
vigia espiritual que observa e espera meu sinal
para deixar soar a chamada de alarme que
desperta e treme.
89 Deixem que o amor desses mensageiros
seja semente fecunda em seus corações. Não
os rejeite quando eles se apresentarem diante
de você na pobreza externa. Escute-os, pois
eles estão vindo em meu nome para lhe dar
uma habilidade que você não conhece no
momento. Eles lhe ensinarão a oração
perfeita, o libertarão dos laços de
materialismo com os quais você está preso, o
ajudarão a alcançar a liberdade espiritual que
o eleva até Mim. (281,33)
90 Se alguém deveria se apresentar e afirmar
ser o Cristo feito homem novamente, não
acredite nele. pois quando eu lhe anunciei que
viria novamente, eu lhe avisei que seria no
espírito Se alguém lhe disser: Eu sou o
mensageiro de Deus - desconfie dele, porque
os verdadeiros mensageiros não se vangloriam
e não trombonam da missão que lhes foi
confiada. Eles se identificam apenas por suas
obras. Cabe aos homens dizer se este é um
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mensageiro do Senhor. Lembra-se que eu lhe
disse que a árvore seria reconhecida por seus
frutos?
91 Não vos proíbo de provar os "frutos das
árvores", mas deveis estar preparados para
poder distinguir os frutos bons dos maus.
92 Aqueles que amam a verdade, eu os
colocarei como castiçais para iluminar o
caminho de seus semelhantes (131, 5 - 7).
93 Os tempos em que você precisava de um
guia espiritual no mundo acabaram De agora
em diante, qualquer pessoa que siga este
caminho não terá outro caminho que o da
minha lei, nem qualquer outro guia que não
seja o de sua própria consciência.
94 No entanto, sempre haverá homens e
mulheres de grande luz e poder espiritual que
estarão ao lado das multidões através de seu
exemplo e inspiração
95 Se fosse de outra forma, eu já teria enviado
a vocês espíritos como Moisés ou como Elias à
Terra para lhes mostrar o caminho e lembrálos da Lei o tempo todo. Eles também estão ao
seu lado, o protegem e o acompanham, mas
não mais na forma humana, mas na forma
espiritual.
96 Quem os vê?: Ninguém. Mas ao se equipar,
vocês sentirão acima de vocês a presença de
grandes espíritos que sempre estiveram em
contato com a humanidade e tiveram grandes
missões a cumprir nela. (255,40–41)

Havia uma relação de amizade entre todos os
seres e, entre todas as criaturas, uma
irmandade irrestrita. (105,42)
2 Em uma Parábola Divina, inspirei os
primeiros homens para que eles obtivessem
um primeiro conhecimento de seu destino,
mas o significado de minhas revelações foi mal
interpretado.
3 Quando se lhe falou da árvore da vida, da
qual o homem comeu, do conhecimento do
bem e do mal, foi apenas para fazer-lhe
compreender que o homem - quando tinha
conhecimento suficiente para fazer uma
distinção entre o certo e o errado, e assim
tornou-se responsável por seus atos - a partir
daquele momento começou a colher os frutos
de suas obras (150,42)
4 Você sabe que Deus disse aos homens:
"Crescei e multiplicai-vos e enchei a terra".
Esta foi a lei inicial que foi dada a você, ó
povo. Mais tarde, o Pai não apenas exortou os
homens a multiplicarem-se e que a raça
humana continuasse a crescer, mas que seus
sentimentos se tornassem cada vez mais
generosos e que seu espírito se desenvolvesse
e florescesse sem impedimentos. Mas se o
objetivo da primeira lei era a expansão da raça
humana - como você pode supor que o
mesmo Pai o castigaria por ter obedecido e
cumprido um mandamento Dele? É possível,
pessoas, que tal contradição exista em seu
Deus?
5 Veja que interpretação material os homens
deram a uma parábola na qual se falava
apenas do despertar do Espírito no homem.
Entenda, portanto, meus ensinamentos e não
mais diga que você paga a dívida que os
primeiros habitantes da Terra contraíram por
sua desobediência ao Pai. Ter uma idéia mais
elevada da Justiça Divina. (150,45-46)
6 Agora é o momento em que você pode
compreender minhas palavras, "Cresça e
multiplique", que isto também deve ser feito
espiritualmente, e que você deve preencher o
universo com suas boas obras e pensamentos
leves. Saúdo todos aqueles que querem se
aproximar de Mim - todos aqueles que se
esforçam pela perfeição. (150, 48-49)

II. Revisão do primeiro e
segundo períodos de
revelação
Capítulo 9 - Histórias e imagens do
povo de Israel
A Queda do Homem
1 A tradição histórica sobre os primeiros
homens que habitaram a Terra foi transmitida
de geração em geração até ser escrita no livro
dos "Primeiros Tempos". É uma parábola viva
daqueles primeiros seres humanos que
viveram na Terra. Sua pureza e inocência lhes
permite sentir a carícia da Mãe Natureza.

Liberdade de vontade e pecado original
7 Você me diz que por causa de sua liberdade
de vontade você caiu em erro e falsidade A
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isto respondo que através deste dom você
pode se elevar infinitamente além do ponto a
partir do qual você começou no início de seu
desenvolvimento.
8 Além da liberdade da vontade, dei minha luz
a cada espírito em sua consciência para que
ninguém se desviasse; mas aqueles que não
queriam ouvir minha voz ou entrar em seu ser
interior em seu desejo de luz espiritual, logo
se deixaram seduzir pelas inúmeras belezas da
vida humana, perderam o apoio de minha lei
para seu espírito e tiveram que tropeçar e cair
9 Uma única ofensa teve muitas
conseqüências dolorosas, porque a
imperfeição não está em harmonia com o
Amor Divino.
10 Àqueles que, devotados e arrependidos,
voltaram imediatamente ao Pai, pedindo-lhe
mansamente que os limpasse e os absolvesse
das faltas que acabavam de cometer, o Senhor
os recebeu com infinito amor e misericórdia,
consolou seu espírito, os enviou para reparar
suas faltas e os confirmou em sua tarefa.
11 Não pense que depois de sua primeira
desobediência todos eles voltaram
mansamente e arrependidos. Não, muitos
vieram cheios de orgulho e ressentimento.
outros, envergonhados, conhecendo sua
culpa, quiseram justificar suas transgressões
diante de Mim, e longe de se purificarem
através do arrependimento e correção - que
são provas de humildade - decidiram criar
para si mesmos uma vida de acordo com sua
própria maneira, fora das leis que Meu Amor
prescreve
12 Então minha retidão entrou em vigor - mas
não para puni-los, mas para melhorá-los - não
para destruí-los, mas para mantê-los
eternamente, dando-lhes uma oportunidade
plena de se tornarem perfeitos.
13 Quantos desses primeiros pecadores ainda
não conseguem se libertar de suas manchas,
pois de uma queda para outra eles caíram
cada vez mais fundo no abismo, do qual
somente o exercício de minha lei poderá
salvá-los! (20, 40-46)

liberdade de vontade, seus pecados também
se tornaram mais numerosos e se
desdobraram cada vez mais rapidamente não tanto suas virtudes, mas suas violações da
minha lei.
15 Então preparei Noé, a quem me dei a
conhecer de espírito em espírito, porque este
é o diálogo que recebi com os homens desde
o início da humanidade
16 Eu disse a Noé: "Eu limparei o espírito dos
homens de todos os seus pecados; para isso,
enviarei uma grande enchente. Construa uma
arca e deixe que seus filhos, suas esposas, os
filhos de seus filhos e um casal de todo tipo de
animal entrem nela".
17 Noé foi obediente ao meu mandamento, e
o desastre veio em cumprimento da minha
palavra. A má semente foi arrancada e a boa
semente foi mantida em meus celeiros, dos
quais criei uma nova humanidade que
carregou a luz de minha retidão e soube
cumprir minha lei e viver na observância da
boa moral.
18 Você acha que aquelas pessoas que
tiveram uma morte tão cheia de tristeza
tiveram uma morte física e espiritual? em
verdade vos digo: não, meus filhos seus
espíritos foram preservados através de Mim e
foram despertados diante do juiz de sua
própria consciência e preparados para voltar
ao modo de vida para fazer progresso
espiritual sobre ele (302, 14 - 16)
A prontidão de Abraão para fazer sacrifícios
19 Nem sempre será necessário esvaziar o
copo do sofrimento até o fim. Pois basta-me
ver sua fé, sua obediência, sua resolução e sua
intenção de seguir minha ordem, que eu o
poupo do momento mais difícil de seu
julgamento.
20 Lembre-se que a vida de seu filho Isaac foi
exigida de Abraão, a quem ele amava muito, e
que o patriarca, superando sua dor e amor por
seu filho, estava prestes a sacrificar em uma
prova de obediência, fé, amor e humildade
que você ainda não é capaz de compreender.
Mas não lhe foi permitido completar o
sacrifício ao Filho porque ele já havia provado
sua obediência à Divina Vontade no fundo de
seu coração, e isto foi suficiente. Quão grande
foi a alegria interior de Abraão quando sua
mão foi parada por um poder superior e o

O Dilúvio
14 Nos primeiros tempos da humanidade, a
inocência e a simplicidade prevaleceram entre
os homens; mas conforme aumentavam em
número, devido ao seu desenvolvimento e
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impediu de sacrificar Isaac! Como ele
abençoou o nome de seu Senhor e admirava
sua sabedoria! (308,11)
21 Em Abraão e seu filho Isaac, dei-vos uma
parábola do que significaria a morte sacrificial
do Salvador quando testei o amor que Abraão
tinha por mim, pedindo-lhe que sacrificasse
seu filho, seu amado Isaac
22 Se você olhar para ele da maneira correta,
você verá uma semelhança nesse ato com o
que mais tarde será o sacrifício do "Filho
unigênito". Deus para a salvação do mundo.
Esta expressão bíblica significa: o Filho de
Deus nascido (ou encarnado) no mundo.
23 Abraão foi aqui a personificação de Deus, e
Isaac a imagem de Jesus. Naquele momento, o
Patriarca pensou que o Senhor, portanto,
exigia dele a vida de seu Filho, para que o
sangue dos inocentes lavasse os pecados do
povo, e embora ele amasse profundamente
aquele que era carne de sua carne, a
obediência nele a Deus, bem como a
misericórdia e o amor por seu povo, era mais
séria para ele do que a vida de seu Filho
amado.
24 O obediente Abraão estava prestes a
executar o golpe fatal contra seu filho. No
momento em que ele levantou o braço em dor
para sacrificá-lo, meu poder o reteve e o
ordenou a sacrificar um cordeiro em vez de
seu filho, para que esse símbolo pudesse
permanecer como um testemunho de amor e
obediência. (119, 18 - 19)

caminho da ascensão espiritual, que começa
na Terra com o corpo carnal e termina quando
o espírito une sua luz e essência com a de seu
Pai, longe de qualquer influência material.
28 O patriarca viu que, naquela escada, os
anjos subiam e desciam. Isto simbolizava o
incessante nascimento e morte, o constante ir
e vir dos seres espirituais em seu desejo de luz
ou com a tarefa de expiar e purificar-se a si
mesmos a fim de elevar-se um pouco mais
alto quando retornavam ao mundo espiritual.
É o caminho do desenvolvimento espiritual
que leva à perfeição.
29 Por isso Jacó viu a figura emblemática de
Jeová no topo da escada, indicando que Deus
é o objetivo de sua perfeição, de seu esforço e
a suprema recompensa da felicidade infinita a recompensa por duras lutas, longos
sofrimentos e a perseverança para alcançar o
seio do Pai.
30 O Espírito sempre encontrou nos golpes do
destino e nas provas uma oportunidade de
adquirir méritos para ascender. Em cada
prova, a escada de Jacob sempre foi
simbolizada, convidando você a subir outro
degrau.
31 Esta foi uma grande revelação, ó discípulos,
pois nela vos foi falado da vida espiritual numa
época em que o despertar do Espírito para
adorar o divino, o alto, puro, bom e
verdadeiro mal tinha começado.
32 Essa mensagem não podia ser destinada
apenas a uma família, nem mesmo a um povo;
sua essência era espiritual e, portanto, tinha
um significado universal. Foi precisamente por
esta razão que a voz do Pai falou a Jacó: "Eu
sou Jeová, o Deus de Abraão e o Deus de
Isaac. A terra onde você está, eu lhe darei a
você e a sua semente, e essa semente será tão
numerosa quanto o pó da terra. Você se
espalhará pelo oeste e leste, norte e sul, e
todas as famílias da terra serão abençoadas
em você e sua semente". (315, 45-50)

A imagem do sonho de Jacob da escada
celestial
25 Você sabe o significado da escada que
Jacob viu no sonho? Essa escada simboliza a
vida e o desenvolvimento dos seres
espirituais.
26 O corpo de Jacó estava dormindo no
momento da revelação, mas seu espírito
estava desperto. Ele havia se elevado ao Pai
por meio da oração, e quando seu espírito
alcançou as regiões de luz, ele recebeu uma
mensagem celeste que deveria ser preservada
como um testamento de revelações espirituais
e verdades para seu povo, que é toda a
humanidade; pois "Israel" não é um nome
terreno, mas um nome espiritual.
27 Jacob viu que aquela escada estava sobre a
terra, e seu topo tocou o céu. Isto indica o

José e seus irmãos
33 José, o filho de Jacó, havia sido vendido por
seus próprios irmãos a alguns comerciantes
que estavam a caminho do Egito. José ainda
era pequeno, mas já havia dado provas de um
grande dom de profecia. A inveja tomou posse
de seus irmãos, que se livraram dele na crença
de que nunca mais o veriam novamente. Mas
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o Senhor, que vigiava seu servo, o protegeu e
o fez grande com o Faraó do Egito.
34 Muitos anos mais tarde, quando o mundo
foi atormentado pela seca e pela fome, o
Egito, guiado pelos conselhos e inspiração de
José, havia se abastecido o suficiente para
resistir à visitação.
35 E aconteceu que os filhos de Jacob vieram
ao Egito em busca de alimentos. Grande foi
sua consternação quando perceberam que
seu irmão José havia se tornado um ministro e
conselheiro do Faraó. Quando o viram, caíram
de joelhos a seus pés, cheios de remorso por
seus erros, e perceberam que as profecias de
seu irmão tinham se tornado realidade.
Aquele que eles pensavam estar morto estava
aqui antes deles, cheio de poder, virtude e
sabedoria. O profeta que eles tinham vendido
provou-lhes a verdade da profecia que o
Senhor tinha colocado em seus lábios quando
era criança. O irmão que eles tinham
atormentado e vendido os perdoou. Vocês
entendem, pessoal? Agora você sabe porque
eu lhe disse naquele dia quando você me
reconhecerá como José foi reconhecido por
seus irmãos? (90:2)

minha voz por horas. Mas foi tão poderoso
que as pessoas pensaram que morreriam de
medo; seus corpos tremeram e seus espíritos
estremeceram com aquela voz de retidão.
Então o povo implorou a Moisés que pedisse a
Jeová que parasse de falar com seu povo
porque não podiam mais escutá-lo. Eles
perceberam que ainda eram muito imaturos
para se comunicar diretamente com o Eterno.
(29,32 + 34)
39 Fortaleça seu espírito nas grandes batalhas
da vida, pois aquela nação de Israel se tornou
forte no deserto. Você sabe qual é a largura
do deserto, que parece não ter fim, com um
sol impiedoso e areia ardente? Você sabe o
que é a solidão e o silêncio e a necessidade de
vigilância noturna porque os inimigos estão
esperando? em verdade, eu lhes digo, foi lá no
deserto onde as pessoas compreenderam a
grandeza de acreditar em Deus e onde
aprenderam a amá-Lo. O que essas pessoas
poderiam esperar do deserto? E no entanto,
eles tinham tudo: pão, água, um lar para
descansar, um oásis e um santuário para
elevar seu espírito em gratidão ao Pai e
Criador. (107,28)

A migração do povo de Israel para o deserto
sob Moisés
36 Nos "primeiros dias" Moisés esteve na
vanguarda de Israel, para conduzi-lo através
do deserto para a terra de Canaã por quarenta
anos. Mas por desobediência, descrença e
materialismo alguns blasfemaram, outros se
tornaram apóstatas, e outros ainda se
rebelaram. Mas Moisés falou com eles nesta
situação com sabedoria e paciência, para que
não violassem a Vontade Suprema, mas
fossem humildes e obedientes àquele Pai que
- sem olhar para sua desobediência - deixou o
maná cair do céu e a água brotar da rocha.
(343,53)
37 Moisés havia dado provas suficientes de
que o verdadeiro Deus estava com ele; mas o
povo queria mais testemunhos, e quando o
mensageiro havia levado as multidões ao pé
do Monte Sinai, ele invocou o poder de Jeová,
e o Senhor o honrou e lhe concedeu grandes
provas e maravilhas.
38 O povo queria ouvir e ver aquele que
Moisés ouviu e viu por sua fé, e assim eu me
fiz claro para o povo na nuvem, e os fiz ouvir

A luta de Elias pelo verdadeiro Deus
40 Nos "primeiros dias" Elias veio à terra,
aproximou-se dos corações dos homens e os
encontrou viciados no paganismo e na
idolatria. O mundo era governado por reis e
sacerdotes, e ambos haviam se afastado do
cumprimento das Leis Divinas e conduzido
seus povos a caminhos de erro e falsidade.
Eles tinham construído altares para vários
deuses e os adoravam.
41 Elias apareceu naquele momento e disselhes em palavras de plena retidão: "Abri os
olhos e vede que profanastes a lei do Senhor".
Você esqueceu o exemplo de seus
mensageiros e caiu em cultos indignos do
Deus vivo e poderoso. É necessário que você
acorde, olhe para Ele e O reconheça. Elimine
sua idolatria e levante seus olhos acima de
cada imagem com a qual você O retratou".
42 Elias ouviu minha voz dizer-lhe: "Afasta-te
deste povo maligno". Diga-lhe que por muito
tempo não cairá mais chuva até que você a
comande em meu nome".
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43 E Elias disse: "Não haverá mais chuva até
que meu Senhor indique a hora e minha voz a
ordene", e ao dizer isto ele foi embora.
44 A partir daquele dia em que a terra estava
seca, as estações designadas para a chuva
haviam passado sem que a chuva chegasse.
Não havia sinais de chuva no céu, os campos
sentiam a seca, o gado morria pouco a pouco,
as pessoas escavavam na terra para que a
água saciasse sua sede sem encontrá-la; os
rios secavam, a grama murchava porque
sucumbia aos raios de um sol escaldante, e as
pessoas chamavam seus deuses e lhes pediam
que aquele elemento voltasse a eles para
semear e colher sementes que os
alimentassem.
45 Elias tinha ido embora por ordem Divina,
orando e esperando a vontade de seu Senhor.
Os homens e mulheres começaram a se
afastar de sua pátria em busca de novas terras
onde não lhes faltaria água. As caravanas
estavam por toda parte, e em todos os lugares
a terra estava ressequida.
46 Com o passar dos anos, um dia, quando
Elias elevou seu espírito ao Pai, ouviu sua voz
dizendo-lhe: "Vai e vê o Rei, e quando eu te
der o sinal, a chuva cairá novamente sobre
esta terra".
47 Elias, humilde e obediente, foi até o rei
daquele povo e mostrou seu poder diante dos
adoradores do falso deus. Depois ele falou do
Pai e de seu poder, e lá apareceram os sinais:
Relâmpagos, trovões e fogo foram vistos no
céu, e então a chuva que dava vida caiu em
torrentes. Novamente os campos estavam
cobertos de verde, as árvores estavam cheias
de frutos, e havia prosperidade.
48 O povo acordou diante desta prova e
lembrou-se de seu pai, que por meio de Elias
havia lhes dado um chamado e uma
admoestação. Inúmeros e muito grandes
foram os milagres de Elias, naquela época,
para sacudir a humanidade. (53, 34 - 40)

50 O povo de Israel não entendia a missão que
tinha para com outras nações e dormia em um
campo cheio de bênçãos e confortos.
51 O pai a tinha formado como uma família
perfeita, na qual uma tribo tinha a tarefa de
defender o povo e manter a paz; outra
trabalhava a terra, outra tribo era formada
por pescadores e marinheiros A outra foi
confiada a adoração espiritual a Deus, e assim
cada uma das doze tribos que compunham o
povo tinha uma tarefa diferente, e juntos eles
deram um exemplo de harmonia. Mas, em
verdade, eu lhes digo, as habilidades
espirituais que vocês possuíam naqueles
tempos anteriores que ainda possuem.
(135,15 - 16)
Os profetas e primeiros reis de Israel
52 Os profetas falaram com grande
veracidade; quase sempre vieram à terra em
tempos de confusão e aberração. Eles
advertiram as nações e exortaram-nas a se
arrependerem e se converterem, anunciando
grandes provações de retidão se não se
voltassem para o bem. Em outras ocasiões,
eles predisseram bênçãos para a obediência e
o cumprimento da Lei Divina.
53 Mas o que esses profetas disseram foi uma
exortação para o exercício do bem, da justiça
e do respeito mútuo. Eles não revelaram a
vida do espírito, seu propósito e
desenvolvimento. nem mesmo Moisés, a
quem escolhi para fazer meu representante e
por cuja mediação entreguei a Lei para todos
os tempos, falou-lhes da Vida Espiritual
54 A lei do Pai contém sabedoria e justiça. Ela
ensina os homens a viver em paz, a amar e
respeitar uns aos outros, e a provar-se dignos
como homens aos meus olhos. Mas Moisés
não mostrou à humanidade o que está além
do limiar da morte física, nem qual é a
compensação dos seres espirituais
desobedientes, nem a recompensa para
aqueles que são sábios e diligentes em sua
tarefa na vida.
55 Mais tarde David governou, cheio de dons
e inspirações espirituais, e em seus momentos
de exaltação, em seus êxtases, ouviu hinos e
cânticos espirituais, dos quais fez os salmos.
Com eles, ele deveria convidar o povo de
Israel a rezar e oferecer o melhor sacrifício de
seu coração a seu Senhor. Mas David, com

As doze tribos de Israel
49 Não acreditem que havia profetas, e
precursores, e espíritos da luz, somente no
seio do povo de Israel. Enviei alguns deles
também a outras nações; mas os homens os
entenderam como deuses e não como
mensageiros e criaram religiões e cultos em
torno de seus ensinamentos.
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todo seu amor e inspiração, não pôde revelar
ao povo a maravilhosa existência dos seres
espirituais, seu desenvolvimento e seu
objetivo.
56 E Salomão, que o sucedeu no reino e
também provou os grandes dons de sabedoria
e poder que lhe haviam sido dados, por cujo
bem era amado e admirado, e cujos
conselhos, julgamentos e provérbios ainda
hoje são lembrados - se seu povo tivesse se
voltado para ele e lhe perguntado: "Senhor,
qual é a natureza da vida espiritual? O que há
além da morte? O que é o espírito"? Salomão, com toda sua sabedoria, não
poderia ter respondido a isso. (339,12 – 15)

maneira como eles lançariam sortes sobre
minha roupa.
5 Cada um de meus profetas anunciou minha
vinda, preparou os caminhos e deu sinais
exatos, para que quando o dia chegasse,
ninguém se enganasse. (40, 1-5)
A expectativa do Messias no povo judeu
6 O mundo não estava pronto no tempo
presente para Me esperar como o povo de
Israel Me esperava naquela "Segunda Era".
Meus grandes profetas haviam anunciado um
Messias, um Salvador, o Filho de Deus, que
viria para libertar os oprimidos e iluminar o
mundo pela luz da "Palavra". Quanto mais o
povo sofria, mais ansiavam pela vinda do
Prometido; quanto mais bebiam do cálice da
humilhação e opressão, mais ansiavam pela
presença do Messias, e em todos os lugares
procuravam indicações e sinais que lhes
falassem da proximidade da vinda de seu
Salvador.
7 De geração em geração, e de pais para
filhos, a Promessa Divina foi transmitida, o
que manteve o povo escolhido do Senhor
desperto e orando por um longo tempo
8 Finalmente cheguei ao meu povo, mas nem
todos eles foram capazes de me reconhecer,
embora todos estivessem me esperando:
alguns o fizeram de uma forma espiritual e
outros de uma interpretação materialista
9 Mas eu estava contente com a sinceridade e
o amor daqueles que sentiram minha
presença e viram o Reino dos Céus à luz de
minha palavra, e acreditaram em minha
manifestação. Fiquei satisfeito com aqueles
que me seguiram fielmente e viram em mim
seu Redentor espiritual porque foram eles que
testemunharam minha verdade depois que eu
havia partido deste mundo.
10 Embora minha mensagem fosse para todos
os povos da Terra, meu chamado foi para o
coração do povo escolhido, para que eles
pudessem ser o porta-voz da minha palavra.
No entanto, não só as pessoas sentiram minha
presença, mas também em outras nações as
pessoas puderam descobrir os sinais da minha
vinda e predizer o tempo da minha presença
na Terra. (315, 17 - 19)
11 Em cada época e em cada revelação divina,
Elijah aparece entre os homens.

Capítulo 10 - Quando o tempo foi
cumprido
Profecias proféticas
1 Teu Pai preparou tudo para que "A Palavra"
de Deus pudesse habitar entre os homens,
mostrando-lhes o caminho de sua reparação
através dos exemplos sublimes de Seu amor.
2 Primeiro Ele inspirou os profetas que tinham
que anunciar a forma em que o Messias
nasceria, qual seria sua obra, seus sofrimentos
e sua morte como homem, para que, quando
Cristo aparecesse na Terra, aquele que
conhecesse as profecias O conhecesse
instantaneamente.
3 Três séculos antes de minha presença em
Jesus, o profeta Isaías disse: "Portanto, o
Senhor vos dará este sinal: Eis que uma virgem
conceberá e dará à luz um filho, e ele será
chamado Imanuel".
(Isto significa: Deus conosco).
Com esta profecia, entre outras, ele anunciou
minha vinda.
4 Muitos séculos antes de minha chegada,
David cantou em salmos cheios de dor e de
significado profético sobre os sofrimentos do
Messias durante a crucificação. Nesses Salmos
ele fala de uma de minhas sete palavras na
Cruz, indicando o desprezo com que a
multidão Me levaria à Crucificação, as
expressões de zombaria do povo quando Me
ouvem dizer que em Mim está o Pai; o
abandono que meu corpo sentiria diante da
ingratidão humana, todos os tormentos aos
quais eu seria submetido, e até mesmo a
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12 O Messias ainda não tinha vindo à terra,
não por muito tempo, quando nasceria como
homem, e já o espírito do profeta estava
encarnado em João, que mais tarde foi
chamado de Batista, para anunciar a
proximidade do reino dos céus, que seria a
presença da "Palavra" entre os homens. (31,
61-62)

20 Também estavam lá os pastores, suas
esposas e seus filhos, com seus modestos,
saudáveis e simples presentes, com os quais
receberam e saudaram o Salvador do mundo,
e Maria também, a encarnação da ternura
celestial. Eles representavam humildade,
inocência e simplicidade. Mas aqueles que
possuíam em seus pergaminhos as profecias e
promessas que falavam do Messias, estavam
dormindo rapidamente sem sequer suspeitar
de quem havia nascido. (146,9 - 11)

Maria, a mãe de Jesus
13 Já nos "Primeiros Dias" os patriarcas e
profetas começaram a falar sobre a vinda do
Messias. Mas o Messias não veio apenas em
espírito - ele veio para nascer de uma mulher,
para se tornar um homem, para receber um
corpo de uma mulher.
14 O Espírito materno de Deus também teve
que se tornar homem, tornar-se mulher, como
uma flor de pureza, para que a fragrância da
"Palavra" de Deus, que era Jesus, pudesse sair
de sua corolla. (360,26)
15 Em Nazaré vivia uma flor de pureza e
ternura, uma virgem engajada chamada
Maria, que era apenas a anunciada pelo
profeta Isaías, porque de seu ventre viria o
fruto da verdadeira vida.
16 A ela veio o Mensageiro Espiritual do
Senhor para anunciar a missão que ela havia
trazido à Terra, dizendo: "Salve, Graciosíssima,
o Senhor é contigo, tu és abençoada entre as
mulheres".
17 Tinha chegado a hora em que o Mistério
Divino deveria ser revelado, e tudo o que
havia sido dito sobre a presença do Messias, o
Salvador, o Redentor, deveria agora ser
cumprido imediatamente. Mas quão poucos
corações estavam ali que sentiam minha
presença, quão poucos seres espirituais
estavam preparados para reconhecer o reino
dos céus à luz da minha verdade. (40,6-7)

O laço de amor entre Jesus e Maria
21 Jesus passou sua infância e juventude ao
lado de Maria, e no ventre dela e ao seu lado
desfrutou do amor materno. A ternura divina
fez com que a mulher adoçasse os primeiros
anos de vida do Salvador no mundo, porque
quando chegou a hora Ele teve que beber uma
amargura tão grande.
22 Como é possível que alguém possa pensar
que Maria, em cujo ventre o corpo de Jesus foi
formado e a cujo lado o Mestre viveu, poderia
ter faltado em exaltação espiritual, em pureza
e santidade?
23 Aquele que Me ama deve primeiro amar
tudo o que é Meu - tudo o que amo. (39,5254)
O conhecimento e a sabedoria de Jesus
24 As pessoas dizem em seus livros que Jesus
estava com os essênios para obter seu
conhecimento. Mas aquele que conhecia
todas as coisas e vivia antes do mundo vir à
existência, não tinha nada a aprender com os
homens. O divino não poderia aprender nada
com o humano. Onde quer que eu ficasse,
ensinava. Pode haver alguém na Terra que
seja mais sábio do que Deus? Cristo veio do
Pai para levar a Sabedoria Divina ao homem.
Seu Mestre não lhe deu uma prova disso
quando, aos doze anos de idade, surpreendeu
teólogos, filósofos e professores da lei
daquela época?
25 Alguns atribuíram a Jesus as enfermidades
de todos os homens, e têm prazer em jogar a
sujeira que têm em seus corações àquele
homem que é divino e sem mancha. Estes não
me conhecem.
26 Se todas as maravilhas da natureza que
você contempla não são senão a encarnação
material dos pensamentos divinos - você não

A adoração do menino Jesus
18 A humanidade comemora hoje aquele dia
em que alguns sábios do Oriente vieram ao
presépio de Belém para adorar a Criança
Divina. Hoje alguns corações Me perguntam:
"Senhor, é verdade que aqueles poderosos e
sábios Senhores se curvaram diante de Ti e
reconheceram Tua Divindade?
19 Sim, meus filhos, foi a ciência, o poder e a
riqueza, que se ajoelharam diante de minha
presença.
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acha que o corpo de Cristo foi a materialização
de um pensamento sublime do amor de seu
Pai? Portanto, Cristo o amou somente com o
espírito, não com a carne. Minha verdade
nunca pode ser distorcida porque contém
uma luz absoluta e um poder ilimitado.
(146,35 - 36)
27 Dei-lhe na "segunda vez" um exemplo de
como você deve esperar a hora certa para
completar a tarefa que o trouxe à Terra.
28 Esperei até meu corpo - que Jesus, que as
pessoas tinham diante de seus olhos atingisse sua melhor idade para cumprir
através dele a Missão Divina de ensinar-lhe o
amor.
29 Quando aquele corpo - o coração e a
mente - alcançou seu pleno desenvolvimento,
meu Espírito falou através de seus lábios,
minha sabedoria inundou sua mente, meu
amor se estabeleceu em seu coração, e a
harmonia entre aquele corpo e a Luz Divina
que o iluminou foi tão perfeita que muitas
vezes eu disse às multidões: "aquele que
conhece o Filho conhece o Pai"; aquele que
conhece o Filho conhece o Pai
30 Cristo fez uso da verdade em Deus para
ensinar aos homens. Ele não o tirou do
mundo. Nem dos gregos, caldeus, essênios ou
fenícios, nem de ninguém mais. Eles ainda não
conheciam o caminho para o reino dos céus, e
eu ensinava o que era desconhecido na Terra.
31 Jesus havia dedicado sua infância e
juventude à caridade ativa e à oração, até que
chegou a hora de proclamar o reino dos céus,
a lei do amor e da justiça, o ensinamento da
luz e da vida.
32 Procure o significado de minha palavra
proclamada naquela época e me diga se ela
poderia ter vindo de algum ensinamento
humano ou de alguma ciência conhecida
naquela época.
33 Digo-vos, se eu tivesse realmente
aproveitado a erudição daqueles homens,
teria procurado meus discípulos entre eles e
não entre os homens incultos e ignorantes dos
quais formei meu corpo de apóstolo. (169,62 68)

não pôde me dar abrigo. Mas esta não foi a
única dor que meu coração teve que sofrer.
35 Quando voltei do Egito e depois vivi em
Nazaré, fui continuamente ridicularizado e
ferido por expressões de descrença e
ressentimento
36 Eu fiz maravilhas lá, mostrando minha
caridade e meu poder - e fui mal
compreendido. Nenhum dos que conheceram
minha vida e minhas obras de perto acreditou
em mim.
37 Assim, quando chegou a hora da pregação,
tive que dizer, ao deixar Nazaré, "em verdade
vos digo que nenhum profeta encontra fé em
sua pátria Ele deve deixá-lo para que sua
palavra seja ouvida. (299, 70 - 72)

Capítulo 11 - A obra de Jesus na
Terra
O batismo no Jordão; tempo de preparação
no deserto
1 Jesus, o amoroso e humilde nazareno, que
estava esperando a hora em que o Verbo
Divino sairia de sua boca, foi ver João às
margens do Jordão para receber a água do
batismo. Jesus foi no desejo de purificação?
Não, meu povo. Ele foi realizar um rito? Nem
ele. Jesus sabia que havia chegado a hora em
que ele mesmo havia deixado de ser, quando
o homem desapareceu para deixar o Espírito
falar, e ele queria marcar essa hora com uma
ação que seria gravada na memória dos
homens.
2 A água simbólica não tinha que lavar
nenhuma mancha, mas fez com que o corpo como exemplo para a humanidade - se
libertasse de qualquer apego ao mundo, para
que se tornasse um com o espírito em termos
de vontade. Isto aconteceu quando aqueles
que estavam presentes ouviram uma Voz
Divina falando com palavras humanas: "Este é
meu Filho amado em quem estou bem
contente. "Ouçam-no".
3 A partir daquele momento, a palavra de
Deus se tornou a palavra da vida eterna nos
lábios de Jesus, porque Cristo se fez conhecido
em plenitude através dEle. As pessoas o
chamavam de Rabino, Mestre, Mensageiro,
Messias e Filho de Deus. (308,25-27)

A falta de compreensão do ambiente
humano em Nazaré
34 Tive que ir para o seio de um povo como o
Egito, porque o povo a quem eu tinha vindo
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4 Então me retirei para o deserto para meditar
e ensinar-vos a entrar em diálogo com o
Criador e a contemplar no silêncio do deserto
a Obra que Me esperava, ensinando-vos que
primeiro deveis purificar-vos antes de irdes
realizar a Obra que vos confiei Então, no
silêncio de seu ser, busque o diálogo direto
com seu Pai, e assim preparado - mais alto,
mais forte e determinado - faça-se inabalável
no cumprimento de sua difícil missão. (113,9)

cresceu no mundo, nem morreu, pois Ele é a
Voz do Amor, o Espírito de Amor, o Verbo
Divino, a expressão da sabedoria do Criador
que tem estado para sempre no Pai. (91,2829)
O não reconhecimento de Jesus como o
Messias esperado
13 Eu não fui reconhecido por todos na
"Segunda Era". Quando apareci no seio do
povo judeu, que já me esperavam porque
viam cumpridos os portentos dados pelos
profetas, Minha Presença confundiu muitos
que não entendiam a interpretação dos
profetas e esperavam ver seu Messias como
um Príncipe poderoso que derrubaria seus
inimigos, humilharia os reis, os opressores e
concederia possessões e bens terrenos
àqueles que o esperavam.
14 Quando aquele povo viu Jesus, pobre e
sem calças, seu corpo coberto apenas por uma
simples vestimenta, nascido em um estábulo e
depois trabalhando como um simples
operário, não podiam acreditar que ele era
aquele enviado pelo Pai, aquele que havia sido
prometido O Mestre tinha que realizar
milagres e obras visíveis para que eles
acreditassem nele e entendessem sua
Mensagem Divina. (227,12-13)
15 Sempre foram os humildes e os pobres que
descobriram minha presença porque suas
mentes não estão ocupadas com teorias
humanas que turvam seu claro julgamento.
16 Na Segunda Era também aconteceu que
embora a vinda do Messias tenha sido
anunciada, somente pessoas de mente
simples, espírito humilde e intelecto
desimpedido o reconheceram
emocionalmente quando ele veio.
17 Os teólogos tinham em suas mãos o Livro
dos Profetas, e diariamente repetiam as
palavras anunciando os sinais, o tempo e a
maneira da vinda do Messias, e no entanto eles Me viram e não Me reconheceram, Me
ouviram e negaram que eu sou o Salvador
prometido Eles viram Meus trabalhos, mas a
única coisa que sabiam fazer era ficar
indignados com eles, embora, na verdade,
todos eles tivessem sido profetizados. (150, 21
- 23)
18 Hoje não há mais nenhuma dúvida sobre
Jesus, mas muitos estão discutindo e até

A unidade de Jesus com Deus
5 Durante três anos falei ao mundo através da
boca de Jesus, sem que nenhuma de minhas
palavras ou pensamentos fosse distorcida por
essa mente, sem que nenhuma de suas ações
não estivesse de acordo com minha vontade A
razão disso foi que Jesus e Cristo, homem e
espírito eram um só, assim como Cristo é um
só com o Pai. (308,28)
6 Reconhecer em Mim o Pai, pois
verdadeiramente, digo-vos, Cristo é um com o
Pai desde a eternidade, mesmo antes de os
mundos serem
7 Na "Segunda Era" este Cristo, que é um só
com Deus, tornou-se homem na Terra no
corpo abençoado de Jesus e assim se tornou o
Filho de Deus, mas somente em termos de sua
humanidade. Pois eu lhes digo mais uma vez
que só existe um Deus. (9,48)
8 Quando me fiz homem em Jesus não foi
para fazer-vos compreender que Deus está na
forma humana, mas para fazer-me visível e
audível para aqueles que eram cegos e surdos
a tudo o que é divino
9 Em verdade vos digo, se o corpo de Jesus
tivesse sido a semelhança de Jeová, ele não
teria sangrado ou morrido. Era um corpo
perfeito, porém humano e delicado, para que
as pessoas pudessem vê-lo e ouvir a voz de
seu Pai Celestial através dele. (3,82)
10 Havia duas naturezas em Jesus: uma
material, humana, criada por minha vontade
no ventre virgem de Maria, a quem chamei
Filho do Homem, e a outra, divina, o Espírito,
que foi chamado Filho de Deus. Neste havia a
"Palavra Divina" do Pai falando em Jesus; o
outro era apenas material e visível. (21,29)
11 Foi Cristo, a "Palavra" de Deus, que falou
pela boca de Jesus, o homem puro e puro.
12 O homem Jesus nasceu, viveu e morreu;
mas quanto a Cristo: Ele não nasceu, nem
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mesmo negando minha divindade. Alguns me
concedem uma grande elevação espiritual;
outros afirmam que eu também passo pelo
caminho do desenvolvimento do espírito para
poder alcançar o Pai. Mas se fosse assim, eu
não lhe teria dito: "Eu sou o caminho, a
verdade e a vida". (170,7)

Mestre não se tornou relutante diante dos
insultos, dando-lhes assim um exemplo de
humildade e amor.
24 Houve quem, envergonhado de minha
mansidão, foi embora imediatamente,
arrependendo-se de que, com suas dúvidas,
haviam ferido aquele que por suas obras havia
declarado a verdade. assim que surgiu a
oportunidade, eles vieram até Mim, seguindoMe pelos caminhos - chorando, movidos por
Minhas Palavras, sem ousar sequer falar
comigo para me pedir perdão pelos insultos
que me haviam feito antes Eu os invoquei,
acariciei-os com minha palavra e lhes concedi
algum tipo de misericórdia. (28,6-7)
25 Ouve: quando eu estava com você na terra,
as pessoas me procuravam em massa pessoas em altas posições, cheias de vaidade,
governantes que me procuravam
secretamente para me ouvir Alguns me
admiravam, mas por medo não o admitiam
abertamente; outros me rejeitavam.
26 Multidões de homens, mulheres e crianças
vieram até Mim, ouvindo-Me de manhã, à
tarde e à noite, e sempre encontrando o
Mestre pronto para dar-lhes a Palavra de Deus
Eles viram que o Mestre estava se esquecendo
de si mesmo e não podia explicar a que horas
Ele tomava a comida para que Seu corpo não
se tornasse fraco e Sua voz não se tornasse
monótona. A razão era que eles não sabiam
que Jesus recebia poderes de seu próprio
espírito e encontrava alimento em si mesmo.
(241,23)

Jesus como o hóspede salvador do povo
simples
19 Sua tarefa é seguir o exemplo de seu Divino
Mestre em seu caminho na terra. Lembre-se:
sempre que me mostrava nos lares, deixava
uma mensagem de paz em todos, curava os
doentes, consolava os aflitos com o Poder
Divino que o Amor possui.
20 Nunca me abstive de entrar numa casa
porque eles não acreditariam em Mim; eu
sabia que ao sair deste lugar os corações de
seus habitantes estariam cheios de alegria
transbordante, pois sem sabê-lo seu espírito
havia olhado para o Reino dos Céus através do
Meu ensinamento
21 Às vezes eu buscava os corações, às vezes
eles Me buscavam; mas em todos os casos
Meu Amor era o Pão da Vida Eterna que eu
lhes dava no significado de Minha Palavra
(28,3-5)
O incansável pregador Jesus
22 Em algumas ocasiões, quando me retirei
para a solidão de algum vale, fiquei só por
momentos, porque as multidões, ansiosas por
Me ouvir, se aproximaram de seu Mestre
desejando a infinita bondade de Seus Olhos Eu
os recebi e transbordei aqueles homens,
mulheres e crianças com a ternura da Minha
Misericórdia ilimitada, porque eu sabia que
em cada criatura há um Espírito por cuja causa
eu nasci. Depois falei-lhes do Reino dos Céus,
que é o verdadeiro lar do Espírito, para que
acalmassem suas inquietudes interiores
através de Minha Palavra e se fortalecessem
na esperança de obter a Vida Eterna.
23 Aconteceu que havia alguém escondido
entre a multidão que tinha a intenção de
negar minha verdade gritando e assegurando
que eu era um falso profeta; mas minha
palavra veio diante dele, antes que ele tivesse
tido tempo de abrir os lábios Em outras
ocasiões, permiti que algum blasfemo me
insultasse a fim de provar à multidão que o

O amor às crianças e a natureza de Jesus
27 Ocasionalmente, quando estava sozinho,
fui descoberto por crianças que me
procuravam para me oferecer pequenas
flores, para me dizer um pouco de tristeza e
para me beijar
28 As mães ficaram ansiosas quando
encontraram seus filhinhos em meus braços,
ouvindo minhas palavras Os discípulos, que
achavam que isso significava 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.
29 Eu me alegrei com essa inocência e
imparcialidade, da mesma forma que se alegra
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com a visão de um botão de flor que acaba de
se abrir. (262,62-64)
30 Quantas vezes Jesus foi encontrado por
seus discípulos enquanto falava com as várias
criaturas do universo. Quantas vezes o Mestre
foi surpreendido em suas conversas com as
aves, com o corredor, com o mar! Mas eles
sabiam que seu Mestre não foi arrebatado,
sabiam que em seu Mestre vivia o Espírito
Criador do Pai, que havia dado linguagem a
todos os seres, que entendia todos os Seus
"filhos", que recebia elogios e amor de tudo o
que Ele criava.
31 Quantas vezes os discípulos e o povo viram
Jesus acariciando um pássaro ou uma flor e
abençoando tudo, e em seus olhos viram
vislumbres de infinito amor por todas as
criaturas! Os discípulos adivinharam o deleite
divino do Senhor quando ele se viu cercado
por tanta glória, tanta maravilha que havia
surgido de sua sabedoria, e também muitas
vezes viram lágrimas nos olhos do Mestre
quando ele viu a indiferença dos homens
diante de tanta glória, a monotonia e a
cegueira das criaturas humanas a tanto
esplendor. Muitas vezes viram o Mestre
chorar quando viu um leproso derramando
lágrimas por causa de sua lepra, ou homens e
mulheres lamentando seu destino, mesmo
estando cercados por uma esfera de amor
perfeito! (332,25 -26)

lei de Moisés. A razão para isso foi que eles
confundiram a Lei com as tradições. Mas eu
lhes provei que não havia transgredido a Lei
que o Pai revelou a Moisés, mas a enchi de
palavras e obras.
35 Certamente desafiei muitas das tradições
daquele povo porque já tinha chegado o
momento de desaparecer para que uma nova
era de ensinamentos superiores pudesse
começar (149,42 - 43)
36 Lembrai-vos de que no primeiro
mandamento da Lei que dei à humanidade
através de Moisés, eu disse: "não fareis para
vós nenhuma imagem ou semelhança das
coisas celestiais para vos ajoelhardes diante
dela e a adorardes"; e eu vos disse: "não fareis
para vós nenhuma imagem ou semelhança das
coisas celestiais Desde então, o caminho para
o homem e o caminho para o Espírito tem sido
claramente traçado.
37 Moisés não se limitou a ensinar os Dez
Mandamentos aos homens, 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.
38 Mas o Messias prometido veio e tirou
tradições e ritos e símbolos e sacrifícios,
deixando apenas a lei intocada. Portanto,
quando os fariseus disseram ao povo que
Jesus era contra a Lei de Moisés, eu lhes
respondi que não era contra a Lei, mas que
tinha vindo para cumpri-la. Se meus
ensinamentos eliminassem as tradições, seria
porque o povo, para cumpri-las, esqueceu de
obedecer à Lei. (254, 17 - 18)
39 Minha palavra no tempo presente não
apagará as palavras que eu lhe dei na
"segunda vez". Épocas, séculos e idades
passarão, mas as palavras de Jesus não
falecerão. hoje estou explicando e revelando a
vocês o significado do que eu estava lhes
dizendo na época e vocês não entenderam
(114, 47)

O Ensinamento de Jesus
32 Jesus vos ensinou a misericórdia, a
mansidão, o amor. Ele o ensinou a perdoar
seus inimigos de coração, dizendo-lhe para
rejeitar a mentira e amar a verdade. Ele lhe
disse que você deve sempre retribuir tanto o
mal como o bem que você recebe com o bem.
Ele lhe ensinou o respeito por cada um de
seus vizinhos e lhe revelou o caminho para
encontrar a saúde do corpo e do espírito;
como honrar com sua vida o nome de seus
pais para que ao mesmo tempo você possa ser
honrado por seus filhos.
33 Estes são alguns dos mandamentos que
devem ser obedecidos por todos aqueles que
realmente querem ser cristãos. (151,35-36)
34 Quando os escribas e os fariseus
observaram os atos de Jesus, e descobriram
que se afastaram dos seus, sustentaram que o
ensinamento que ele pregava era contrário à

O "Milagre" de Jesus
40 Para que esse ensino acendesse a fé nos
corações, eu ao mesmo tempo realizava
milagres para que pudesse ser amado por
eles; e para que esses "milagres" fossem tão
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palpáveis quanto possível, eu os realizava nos
corpos dos doentes, curando os cegos, os
surdos, os mudos, os coxos, os possuídos, os
leprosos, e ressuscitando os mortos para a
vida
41 Quantos milagres de amor Cristo fez entre
os homens! Sua história de nomes preservada
como um exemplo para as gerações futuras.
(151,37 - 38)
42 Seres de Luz a serviço da Obra Divina, e
outros que eram rebeldes e ignorantes, se
faziam sentir em toda parte, e entre aquela
humanidade apareciam os possuídos que a
ciência não podia libertar e que foram
expulsos pelo povo. Nem os professores da lei
nem os cientistas foram capazes de restaurar
a saúde daqueles que estavam doentes.
43 Mas tudo isso foi feito por mim para
ensinar-vos e dar-vos provas de amor Eu lhes
concedi através de Jesus a cura de Suas
criaturas, para o espanto de muitos.
44 Os incrédulos, que tinham ouvido falar do
poder de Jesus, e que sabiam de seus
milagres, exigiam as provas mais difíceis, para
torná-lo incerto por um momento, para
provar que ele não era infalível. Mas esta
libertação dos possuídos, o fato de eu os
colocar novamente no estado de seres
humanos normais apenas tocando-os ou
olhando para eles ou dando-lhes uma palavra
de comando para que esses espíritos
deixassem suas mentes e ambos ficassem
livres de sua pesada carga, os confundia.
45 Diante desse poder, os fariseus, os
cientistas, os escribas e os publicanos
mostraram reações diferentes. Alguns
reconheceram o poder de Jesus, outros
atribuíram seu poder a influências
desconhecidas, e ainda outros não puderam
dizer nada sobre isso. Mas os doentes que
haviam sido curados abençoaram seu nome.
46 Alguns tinham sido possuídos por um único
espírito, outros por sete, como Maria de
Magdala, e alguns por um número tão grande
que eles mesmos disseram que eram uma
legião.
47 Ao longo de toda a vida do Mestre, uma
manifestação espiritual se seguiu a outra.
Alguns foram testemunhados pelos doze
discípulos, outros pelo povo - ao ar livre e nas
casas. Era uma época de milagres, de
"milagres". (339, 20 -22)

48 O milagre, como você o entende, não
existe; não há contradição entre o divino e o
material
49 Jesus lhe atribui muitos milagres; mas em
verdade vos digo que suas obras foram o
efeito natural do amor, desse poder divino,
que ainda não sabeis usar, embora esteja
presente em todos os espíritos não utilizados.
Pois você não quis conhecer o poder do amor.
50 O que foi eficaz em todos os milagres que
Jesus realizou, mas o amor?
51 Ouçam, discípulos: para que o amor de
Deus fosse dado a conhecer à humanidade,
era necessária a humildade do instrumento, e
Jesus sempre foi humilde; e dando um
exemplo disso aos homens, disse-lhes em
certa ocasião que nada poderia fazer sem a
vontade de seu Pai Celestial. Quem não entrar
na humildade destas palavras pensará que
Jesus foi um homem como qualquer outro;
mas a verdade é que ele quis lhe dar um
ensinamento de humildade.
52 Ele sabia que esta humildade, esta unidade
com o Pai o tornava onipotente em relação à
humanidade.
53 Ó grande e bela transfiguração, que dá
amor, humildade e sabedoria!
54 Agora vocês sabem porque Jesus, embora
dissesse que nada poderia fazer se não
estivesse de acordo com a vontade de seu Pai,
era na realidade capaz de fazer tudo; porque
era obediente, porque era humilde, porque se
fez servo da lei e dos homens, e sabia amar.
55 Reconheçam, portanto, que embora vocês
mesmos conheçam algumas das faculdades do
amor espiritual, não as sentem e, portanto,
não podem compreender a causa de tudo
aquilo que vocês chamam de milagre ou
mistério, que são as obras que o amor divino
faz.
56 Que ensinamentos Jesus lhe deu que não
teriam sido de amor? Que ciência, exercícios
ou conhecimento misterioso Ele usou para lhe
dar seus exemplos de poder e sabedoria?
Somente o amor bem-aventurado com o qual
se pode fazer tudo.
57 Não há nada de contraditório nas leis do
Pai, que são simples porque são sábias, e
sábias porque estão permeadas de amor
58 Entenda o mestre, ele é seu livro didático.
(17,11 - 21)
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59 O Espírito que deu vida a Jesus foi meu,
vosso Deus, que se fez homem para habitar
entre vós e ser visto porque era necessário Eu
senti como homem todo sofrimento humano.
Os cientistas que haviam estudado a natureza
da natureza vieram a Mim e descobriram que
nada sabiam de Meu ensinamento. Grandes e
pequenos, virtuosos e pecadores, inocentes e
culpados receberam a essência de minha
palavra, e todos eles apreciei minha presença.
Mas embora muitos fossem chamados, havia
poucos escolhidos, e ainda menos ao meu
redor. (44, 10)

63 Logo ela conseguiu sua salvação, o que não
é o caso de outros que têm uma fé fraca e
pedem perdão por seus pecados. Enquanto
ela logo encontrou o que procurava, outros
não encontraram.
64 Madalena foi perdoada sem se vangloriar
de seu arrependimento. Ela havia pecado
como você também pecou; mas ela havia
amado muito.
65 Quem ama pode mostrar aberrações em
seu comportamento humano; mas o amor é a
ternura que transborda do coração. se você
quer ser perdoado como é, vire seus olhos
cheios de amor e confiança em Mim e será
absolvido de todo delito
66 Aquela mulher não pecou mais; o amor que
transbordou em seu coração, ela dedicou ao
ensinamento do Mestre.
67 Ela foi perdoada, apesar de ter cometido
erros. mas em seu coração ardia o fogo que
purificava, e por causa do perdão que a
pecadora recebeu, ela não se separou de
Jesus por um momento; meus discípulos, por
outro lado, me deixaram sozinho nas horas
mais sangrentas Mas que Maria, que não foi
respeitada, não se separou de Mim, não Me
negou, não Me temeu, nem se envergonhou
de Mim.
68 Portanto, ela foi autorizada a derramar
lágrimas aos pés da minha cruz e sobre o meu
túmulo. Seu espírito logo encontrou a
salvação porque amava muito.
69 Em seu coração, ela também tinha um
espírito apóstolo. Sua conversão brilha como a
luz da verdade. Ela se prostrou a meus pés
para me dizer: "Senhor, se Vós quiserdes, eu
estarei livre do pecado".
70 Você, por outro lado - com que freqüência
você quer me convencer de sua inocência,
cobrindo suas transgressões com longas
orações
71 Não, discípulos, aprendam com ela, amem
seu Senhor verdadeiramente em cada um de
seus semelhantes. Ame muito, e seus pecados
lhe serão perdoados. Vocês serão ótimos se
fizerem desabrochar esta verdade em seus
corações. (212, 68 – 75)

A Adúltera
60 Eu defendi os pecadores. Você não se
lembra da adúltera? Quando ela foi trazida até
Mim, perseguida e condenada pela multidão,
os fariseus vieram e me perguntaram: "O que
faremos com ela? - Os sacerdotes esperavam
que Eu dissesse: "Que a justiça prevaleça" e
depois respondesse: "Como é que vocês
pregam o amor e permitem que este pecador
seja punido? E se eu tivesse dito: "Liberte-a",
eles teriam respondido: "Nas Leis de Moisés,
que vocês, como vocês dizem, confirmam, há
uma disposição que diz: "Qualquer mulher
apanhada em adultério será apedrejada até a
morte".
61 Conhecendo suas intenções, não respondi
às suas palavras, curvando-me e escrevendo
no pó da terra os pecados daqueles que os
condenaram novamente me perguntaram o
que fazer com aquela mulher e eu lhes
respondi: "aquele que está livre do pecado,
atire a primeira pedra". Então eles viram seus
delitos e partiram, cobrindo seus rostos.
Nenhum deles era puro, e como sentiam que
eu tinha visto através deles até o fundo do
coração, eles não mais acusaram aquela
mulher, pois todos eles tinham pecado. Mas a
mulher e com as outras que também haviam
quebrado o casamento, não se arrependeu e
não pecou mais. Eu lhes digo que é mais fácil
converter um pecador através do amor do que
através da severidade. (44, 11)
Maria Madalena
62 Maria Madalena - a pecadora, como o
mundo a chamava - merecia minha ternura e
meu perdão.

Nicodemus e a questão da reencarnação
72 Naquela época eu disse a Nicodemos, que
tinha me visitado com boa disposição para
falar comigo: "o que nasce da carne é carne, e
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o que nasce do espírito é espírito". não se
surpreendam quando lhes digo que se deve
nascer de novo". quem entendeu essas
palavras?
73 Eu queria dizer-lhes com eles que uma vida
humana não é suficiente para compreender
um de meus ensinamentos, e que para
compreender o livro didático que esta vida
contém, você precisa de muitas vidas
terrenas. Portanto, a carne tem apenas a
tarefa de servir de apoio ao espírito enquanto
caminha sobre a terra. (151, 59)

assim não vos prostrastes diante da nova
transfiguração (29,15 - 18)
Este fenômeno também é conhecido na
parapsicologia como "transfiguração", quando
a crescente visibilidade de um espírito
manifestante é
Falta de coragem de confissão
78 Quando eu vivia então entre vocês
encarnados, muitas vezes acontecia que à
noite, quando todos descansavam, pessoas
vinham até Mim que me visitavam
secretamente por medo de serem descobertas
Eles vieram até Mim porque sentiram
remorso, tendo gritado comigo e agitado a
raiva contra Mim enquanto eu falava para a
multidão. Seu senso de remorso foi ainda mais
insistente quando perceberam que Minha
Palavra havia deixado um dom de paz e luz em
seu coração e eu havia exsudado Meu
bálsamo de cura em seu corpo.
79 Com a cabeça curvada, eles me
apareceram e me disseram: "Mestre, perdoanos, nós percebemos que sua palavra contém
a verdade". Eu lhes respondi: "se você
descobriu que eu só falo a Verdade - por que
você está se escondendo? Você não vai lá fora
para receber os raios do sol quando ele
aparece - mas quando você se envergonhou
disso? Aquele que ama a Verdade nunca a
esconde, nem a nega, nem se envergonha
dela.
80 Digo-lhe isto porque vejo que muitos só me
escutam em segredo, negando para onde
foram, escondendo o que ouviram e às vezes
negando ter estado comigo. Então, do que
você se envergonha? (133,23 - 26)

A transfiguração de Jesus
74 Na "segunda vez", Jesus fez uma vez uma
peregrinação, seguido por alguns de seus
discípulos. Eles haviam escalado uma
montanha, e enquanto o Mestre enchia
aqueles homens de admiração através de suas
palavras, eles subitamente viram o corpo de
seu Senhor transfigurado, que estava
flutuando no espaço, tendo o espírito de
Moisés à sua direita e Elias à sua esquerda.
75 Naquela visão sobrenatural os discípulos se
lançaram à terra, cegos pela luz divina. Mas
eles se acalmaram imediatamente e
propuseram a seu Mestre colocar o manto
roxo dos reis sobre seus ombros, assim como
sobre Moisés e Elias. Então eles ouviram uma
voz que descia do Infinito, dizendo: "Este é
Meu querido Filho, em quem estou muito
contente; escutem-no!
76 Grande medo tomou conta dos discípulos
quando ouviram aquela voz, e quando
olharam para cima, viram apenas o Mestre,
que lhes disse: "Não temam, e não contem
esta visão a ninguém até que eu ressuscite dos
mortos". Então eles perguntaram a seu
mestre: "Por que os escribas dizem que Elijah
deve vir primeiro? E Jesus lhes respondeu:
"Verdadeiramente, Elias virá em primeiro
lugar e consertará todas as coisas". Mas eu
lhes digo que Elias já chegou, e eles não o
reconheceram; ao contrário, fizeram com ele
o que quiseram. E os discípulos
compreenderam que ele lhes falava de João
Batista.
77 Quantas vezes no tempo presente tornei
invisível diante de vossos olhos o corpo
através do qual me comunico, para então
permitir que me vejais na forma humana em
que a humanidade conheceu Jesus, e ainda

Hostilidade contra Jesus
81 Quando falei às multidões na Segunda Era,
minha palavra - perfeita em sentido e forma foi ouvida por todos. Meu olhar, penetrando
nos corações, descobriu tudo o que cada um
tinha dentro de si. Em alguns havia dúvida, em
outros fé, em outros uma voz temerosa falava
comigo: eram os doentes cuja dor os fazia
esperar um milagre de mim. Havia aqueles
que tentavam esconder suas zombarias
quando Me ouviam dizer que eu vim do Pai
para trazer o Reino dos Céus aos homens, e
havia também corações nos quais eu descobri
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o ódio contra Mim e a intenção de Me
silenciar ou de Me eliminar.
82 Foram os altivos, os fariseus, que se
sentiram atingidos por minha verdade. Pois
embora minha palavra fosse tão clara, tão
cheia de amor e tão reconfortante - embora
sempre fosse confirmada por obras
poderosas, muitas pessoas ainda queriam
descobrir a verdade de minha presença
julgando-me segundo o homem Jesus,
explorando minha vida e concentrando sua
atenção na modéstia de minhas vestes e na
minha absoluta pobreza de bens materiais.
83 Mas não satisfeitos em me condenar, eles
também condenaram meus discípulos,
observando-os de perto, se eles falavam, se
me seguiam nos caminhos ou se sentavam
para comer como os fariseus ficaram irritados
quando, em certa ocasião, viram que meus
discípulos não haviam lavado as mãos antes
de se sentarem para comer! pobres cabeças
que confundiam a pureza do corpo com a
pureza do espírito! Eles não estavam
conscientes de que quando tocavam o pão
sagrado no templo, suas mãos estavam
limpas, mas seus corações estavam cheios de
podridão. (356,37 - 38)
84 A cada volta eu era revistado. Todos os
meus atos e palavras foram julgados com má
intenção, na maioria das vezes confundidos
em vista de minhas obras e provas, pois seu
intelecto não foi capaz de entender o que só o
espírito pode compreender.
85 Quando eu rezava, eles diziam: "pelo que
ele está orando quando diz que está cheio de
poder e sabedoria? O que ele pode precisar ou
pedir"? E se eu não rezasse, eles diziam: "Não
estou cumprindo suas exigências religiosas".
86 Quando Me viram não me levando comida
enquanto Meus discípulos comiam, julgaram
que eu estava fora das leis estabelecidas por
Deus; e quando Me viram me levando comida,
se perguntaram: "por que ele deve comer
para viver - aquele que se dizia ser a
vida?"eles não compreenderam que eu tinha
vindo ao mundo para revelar ao homem como
a humanidade viveria após um longo período
de purificação, para que uma geração
espiritualizada saísse dela acima da miséria
humana, acima das necessidades necessárias
da carne e acima das paixões dos sentidos
físicos (40,11 - 13)

Anúncio de despedida
87 Durante três anos Jesus viveu junto com
seus discípulos. Ele estava cercado por
grandes multidões que o amavam
profundamente. Não havia nada para aqueles
discípulos a não ser ouvir seu Mestre quando
ele pregava seus Ensinamentos Divinos.
Seguindo seus passos, eles não sentiam fome
nem sede, não havia tropeços nem
impedimentos, tudo era paz e felicidade na
atmosfera que cercava aquele grupo e, no
entanto, quando outrora estavam
especialmente extasiados com a
contemplação de seu amado Jesus, ele lhes
disse: "Agora virá outro tempo; eu me
afastarei de vocês, e vocês serão deixados
para trás como ovelhas entre lobos". Essa
hora está se aproximando, e é necessário que
eu volte para o lugar de onde vim. Você estará
sozinho por um tempo e trará o testemunho
do que viu e ouviu para aqueles que têm fome
e sede de amor e justiça. Trabalhe em meu
nome, e depois eu o levarei até mim no Lar
Eterno.
88 Essas palavras entristeceram os discípulos,
e quanto mais se aproximava a hora, Jesus
repetia esse anúncio com maior ênfase,
falando de sua partida. Mas ao mesmo tempo
confortava os corações daqueles que o
escutavam, dizendo-lhes que seu espírito não
partiria e continuaria a vigiar o mundo. Se eles
se preparassem para levar sua palavra ao
povo daquele tempo como uma mensagem de
conforto e esperança, ele falaria pela boca
deles e faria milagres. (354,26 - 27)
A entrada de Jesus em Jerusalém
89 As multidões me receberam com alegria ao
entrar 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 - homens cegos que
agora viam, homens mudos que agora podiam
cantar hosiannah, homens coxos que tinham
deixado suas camas e vieram apressadamente
para ver o Mestre na Páscoa.
90 Eu sabia que este triunfo era passageiro;
aos meus discípulos eu já havia previsto o que
aconteceria depois. isto foi pouco mais do que
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o início da minha luta, e hoje, de longe desses
acontecimentos, eu lhes digo que a Luz da
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
91 Como você pode acreditar que essa
entrada em Jerusalém significou a vitória da
minha causa, quando eram poucos os que
haviam se convertido e muitos os que não
sabiam quem eu era?
92 E mesmo que todas essas pessoas tivessem
sido convertidas à minha palavra - não teriam
muitas gerações ainda de seguir?
93 Aquele momento de júbilo, aquela breve
entrada triunfante foi apenas o símbolo da
vitória da luz, do bem, da verdade, do amor e
da justiça - do dia que deve vir e para o qual
todos vocês estão convidados
94 Saiba que se algum de meus filhos
estivesse fora da Nova Jerusalém, nenhuma
festa aconteceria, porque Deus não poderia
então falar de triunfo, Ele não poderia
celebrar uma vitória se seu poder não tivesse
sido capaz de salvar até mesmo o último de
seus filhos (268, 17 - 21)
95 Você é o mesmo que aqueles que cantaram
os Hosiannah na "segunda vez", quando Jesus
entrou em Jerusalém hoje, enquanto me
manifesto a vós no Espírito, não mais
estendeis vossos mantos em Meu caminho, é
vosso coração que ofereceis como morada a
vosso Senhor Hoje sua hosiannah não sai mais
de sua garganta, esta hosiannah brota de seu
espírito como um hino de humildade, amor e
conhecimento do Pai, como um hino de fé
nesta manifestação que seu Senhor lhe trouxe
na "Terceira Era".
96 Uma vez, como hoje, você me seguiu
quando entrei em Jerusalém. As grandes
multidões de pessoas Me cercaram, cativadas
por minhas palavras de amor. Homens e
mulheres, velhos e crianças, sacudiram a
cidade com seus aplausos, e até os sacerdotes
e fariseus, temendo que o povo se rebelasse,
me disseram: "Mestre, se você ensina a paz,
por que você permite que seus seguidores
causem tal revolta? mas eu lhes respondi: "em
verdade, eu lhes digo que, se estes
guardassem silêncio, as pedras falariam"; eles
me disseram Pois estes foram momentos de
alegria, foi o clímax e a glorificação do Messias

entre aqueles famintos e sedentos de justiça aqueles que há muito esperavam a vinda do
Senhor em cumprimento das profecias.
97 Com essa alegria e alegria, meu povo
também celebrou a libertação do Egito. Essa
comemoração da Páscoa eu queria tornar
inesquecível para meu povo. mas na verdade,
digo-vos, eu não estava apenas seguindo uma
tradição sacrificando um cordeiro - não, eu me
ofereci em Jesus, o Cordeiro sacrificial, como o
caminho através do qual todos os meus filhos
encontrariam a salvação (318,57 - 59)
A Última Ceia
98 Quando Jesus celebrou aquela refeição da
Páscoa com seus discípulos, como era a
tradição daquele povo, ele lhes disse: "Algo
novo vos revelo agora: tomai deste vinho e
comei deste pão, que representa meu sangue
e meu corpo, e fazei isto em memória de
mim".
99 Depois da morte do Mestre, os discípulos
lembraram o sacrifício de seu Senhor
tomando vinho e comendo pão, que eram
símbolos d'Aquele que deu tudo por amor à
humanidade.
100 Ao longo dos séculos, os povos divididos
em denominações deram diferentes
interpretações às minhas palavras.
101 Hoje quero dizer-lhes o que senti naquela
hora, naquela Ceia do Senhor, onde cada
palavra e cada ação de Jesus foi a lição de um
livro de profunda sabedoria e de amor infinito
Quando eu usei pão e vinho para isso, foi para
fazer-vos compreender que eles são como o
amor, que é o alimento e a vida do espírito; e
quando eu vos disse: "fazei isto em memória
de Mim", o Mestre quis dizer que devíeis amar
vosso próximo com um amor semelhante ao
de Jesus e entregar-vos aos homens como
verdadeiro alimento.
102 Cada rito que vocês fizerem destes
ensinamentos será infrutífero se vocês não
aplicarem meus ensinamentos e exemplos em
suas vidas Isto é o mais difícil para você, mas
este é o mérito. (151, 29 - 32, 34)
103 Como você está agora ao meu redor,
então foi naquela última noite, na "segunda
vez O sol estava se pondo quando Jesus estava
naquela sala pela última vez discutindo com
seus discípulos. Eram as palavras de um pai
moribundo para seus filhos queridos. O luto
58

estava em Jesus e também nos discípulos, que
ainda não sabiam o que esperava aquele que
os havia ensinado e amado tanto algumas
horas mais tarde. Seu Senhor estava prestes a
partir, mas eles ainda não sabiam como. Pedro
chorou, agarrando o copo ao seu coração,
João molhou o peito do Mestre com suas
lágrimas, Mateus e Bartolomeu estavam ao
lado de minhas palavras. Philip e Thomas
esconderam suas mágoas enquanto comiam.
Tiago o Jovem e o Ancião, Tadeu, André e
Simão eram burros de desgosto; no entanto,
havia muito que eles falavam comigo com o
coração. Judas Iscariotes também carregava
dor em seu coração, mas também medo e
remorso. Mas ele não podia voltar atrás
porque as trevas tinham tomado posse dele.
104 Quando Jesus proferiu suas últimas
palavras e exortações, aqueles discípulos
estavam transbordando de lágrimas Mas um
deles não estava mais lá, seu espírito não
podia receber tanto amor, nem ver tanta luz, e
assim ele partiu, porque aquela palavra
queimou seu coração. (94, 56-58)
105 O anseio divino de Jesus era que seus
discípulos se tornassem semeadores de seu
ensinamento salvador.
106 Portanto, no ápice de seu último discurso
aos discípulos, que foi também a última
conversa entre o pai e os filhos, ele lhes disse
em tom de amor: "Agora vos dou um novo
mandamento: Amai-vos uns aos outros".
107 Com a luz desse mandamento supremo,
ele acendeu assim a maior esperança para a
humanidade. (254, 59)

corpo trespassado onde até a última de
minhas costelas podia ser vista. Apesar de
Deus, eu fui feito um rei zombador, um rei
descoberto, e tive que carregar também a cruz
da vergonha e subir a colina onde os ladrões
morreram. Lá minha vida humana terminou
como prova de que não sou apenas o Deus da
Palavra, mas o Deus das obras. (217, 11)
2 Quando a hora estava próxima e a Ceia do
Senhor havia terminado, Jesus havia dado as
últimas ordens a seus discípulos. Ele partiu
para o olival onde costumava rezar e disse ao
Pai: "Senhor, se for possível, tire este cálice de
mim". Não a minha vontade, mas a Tua
vontade será feita. Então um de meus
discípulos, que deveria me entregar, se
aproximou, acompanhado por uma multidão
para me prender. Quando perguntaram:
"Quem é Jesus, o Nazareno?" Judas se
aproximou de seu Mestre e o beijou. Havia
medo e consternação no coração daqueles
homens quando viram a calma compostura de
Jesus, e perguntaram novamente: "Quem é
Jesus? Depois fui até eles e lhes disse: "Aqui
estou eu, sou eu". Foi aí que minha paixão
começou.
3 Eles me trouxeram perante sacerdotes,
juízes e governantes. Eles Me interrogaram,
Me julgaram e Me acusaram de violar a lei de
Moisés e de querer criar um reino que
destruiria o do Imperador. (152,6 - 7)
A traição de Judas
4 Você não se lembra em quantas ocasiões eu
revelei meu amor, não só àqueles que
acreditaram em mim, mas também àquele
que me traiu, e àqueles que me perseguiram e
julgaram? Agora você poderia me perguntar
qual foi a razão que me fez permitir todas
aquelas zombarias. E eu lhes respondo: era
necessário que eu os deixasse completa
liberdade de pensamento e ação para criar
oportunidades adequadas para me revelar e
para que todos experimentassem a
misericórdia e o amor que eu ensinei ao
mundo.
5 Eu não movi o coração de Judas para me
trair; ele foi o instrumento de um pensamento
maligno quando seu coração estava cheio de
escuridão mas diante da infidelidade daquele
discípulo, eu lhe mostrei meu perdão.

Capítulo 12 - Sofrimento, morte e
ressurreição
A labuta e o sofrimento de Jesus ao longo da
vida
1 Eu vivi entre o povo e fiz de minha vida um
exemplo, um livro didático. Conheci todos os
sofrimentos, as tentações e as lutas, a
pobreza, o trabalho e as perseguições. Senti a
rejeição dos parentes, a ingratidão e a traição;
as longas tarefas diárias, a fome e a sede, o
escárnio, a solidão e a morte. Permiti que
todo o fardo do pecado humano recaísse
sobre Mim. Permiti que o homem procurasse
meu espírito em minhas palavras e em meu
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6 Não teria sido necessário que um dos meus
me traísse para lhe dar esse exemplo de
humildade. O Mestre teria provado, em
qualquer ocasião, que os homens lhe teriam
oferecido. Coube a esse discípulo ser o
instrumento através do qual o Mestre
mostrou Sua Divina Humildade ao mundo.
Mesmo se você pensou que foi a fraqueza
daquele homem que causou a morte de Jesus,
eu lhe digo que você está errado, pois eu vim
para me entregar completamente a você, e se
não tivesse sido desta maneira, você pode ter
certeza de que teria sido feito de outra
maneira. é por isso que você não tem o direito
de amaldiçoar ou julgar aquele que é seu
irmão, que em um momento de escuridão lhe
faltou o amor e a fidelidade que ele devia a
seu Mestre Se você o culpa por minha morte,
por que não o abençoa, sabendo que meu
sangue foi derramado para a salvação de
todas as pessoas? Seria melhor para vocês
rezar e pedir que nenhum de vocês caia em
tentação, pois a hipocrisia dos escribas e
fariseus ainda existe neste mundo. (90,37 - 39)

que eu fosse reconhecido como o verdadeiro
Messias. (152, 8 -11)
12 Por este ensinamento que lhes dou agora,
dei-lhes um exemplo já na Segunda Era Jesus
estava pendurado na cruz, o Redentor lutava
com a morte diante das multidões que tanto
amava. Cada coração era uma porta à qual Ele
batia. Entre a multidão estava o homem que
governava as multidões, o príncipe da Igreja, o
publicano, o fariseu, o rico, o pobre, o
depravado e o de mente simples. Mas
enquanto alguns sabiam quem Ele era que
morreu naquela hora, porque tinham visto
Suas obras e recebido Seus benefícios, outros,
sedentos de sangue inocente e gananciosos de
vingança, apressaram a morte d'Aquele a
quem chamavam de "Rei dos Judeus", não
sabendo que Ele não era apenas Rei de um só
povo, mas que Ele era Rei de todos os povos
da Terra e de todos os mundos do universo.
Quando Jesus voltou um de seus últimos
olhares para essas multidões de pessoas,
cheio de amor misericordioso e compaixão,
ele elevou sua oração ao Pai e disse: "Meu Pai,
perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem.
13 Esse olhar abraçava tanto os que choravam
por ele como os que se banqueteavam com
seu tormento, pois o amor do Mestre, que era
o amor do Pai, era para todos da mesma
forma. (103, 26 - 27)
14 Quando chegou o dia em que a multidão,
agitada por aqueles que estavam perturbados
pela presença de Jesus, o feriu e açoitou e o
viu sangrar como um mortal comum em
conseqüência dos golpes e depois lutando
com a morte e morrendo como qualquer
outro homem, os fariseus, os governantes do
povo e os sacerdotes exclamaram com
satisfação: "Olhem para aquele que se chama
o Filho de Deus, que se julgava um rei e se
entregou pelo Messias!
15 Foi por eles, mais do que por outros, que
Jesus pediu a seu Pai que lhes perdoasse,
ainda que eles conhecessem as Escrituras, e o
negaram, e o fizeram um enganador à vista da
multidão. Eram eles que, apesar de sua
pretensão de serem mestres da lei, não
sabiam realmente o que estavam fazendo
quando Jesus foi condenado, enquanto havia
corações dilacerados pela dor diante da
injustiça que testemunharam, e rostos que
jorravam com lágrimas diante da morte

Paixão de Jesus
7 Quando fui interrogado pelo Sumo
Sacerdote Caifás e ele me disse: "Rogo-te que
me digas se és o Cristo Messias, o Filho de
Deus", eu lhe respondi: "Tu me disseste". (21,
30)
8 Quantos corações, que alguns dias antes
haviam admirado e abençoado Minhas obras,
esqueceram-nas, mostrando-se ingratos e
unindo-se àqueles que Me injuriaram! Mas
era necessário que esse sacrifício fosse muito
grande para que nunca fosse apagado da
memória dos homens.
9 O mundo, e você como parte dele, me viu
blasfemar, zombar e humilhar como nenhum
homem poderia ter sido mas pacientemente
esvaziei o copo que você me deu para beber
Passo a passo cumpri meu destino de amor
entre os homens e me entreguei
completamente aos meus filhos.
10 Bem-aventurados os que tinham fé em seu
Deus, apesar de O verem coberto de sangue e
sibilância
11 Mas algo mais difícil ainda estava
esperando por mim: morrer pregado em uma
madeira entre dois ladrões. Mas foi escrito e,
portanto, tinha que se tornar realidade para
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sacrificial do homem justo. Eram os homens e
mulheres de mente simples e espírito humilde
e generoso que sabiam quem tinha estado
entre os homens do mundo e que
compreendiam o que tinham perdido na
morte do Mestre. (150,24 - 25)
16 Aquele que estava lutando com a morte na
cruz e foi maltratado pelos servos dos
verdugos e martirizado, levantou os olhos ao
infinito e disse: "Pai, perdoa-lhes, pois não
sabem o que fazem".
17 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 estão ouvindo minha nova palavra neste
tempo; eu os vi naquela hora abençoada.
(268, 38 -39)
18 Da altura da cruz, quando olhei para os
homens, vi Maria e lhe disse com referência a
João: "Mulher, este é teu Filho" e a João:
"Filho, esta é tua Mãe"; eu lhe disse: "Eu sou o
Filho de Deus; eu sou o Filho de Deus; eu sou
o Filho de Deus; eu sou o Filho de Deus; eu
sou o Filho de Deus; eu sou o Filho de Deus;
eu sou o Filho de Deus; eu sou o Filho de
Deus; eu sou o Filho de Deus; eu sou o Filho
de Deus.
19 John era o único naquela hora que podia
entender o significado da seguinte frase, pois
a multidão estava tão cega que quando eu
disse: "Tenho sede", eles pensaram que era
sede física e me entregaram bílis e vinagre,
enquanto que era sede de amor, o que meu
espírito sentia
20 Os dois malfeitores também lutaram com a
morte ao meu lado; mas enquanto um
blasfemou e mergulhou na ruína, o outro se
deixou iluminar pela luz da fé; e embora tenha
visto seu Deus pregado na viga da cruz
vergonhosa e perto da morte, acreditou em
sua divindade e lhe disse: "quando estiverdes
no Reino dos Céus, lembrai-vos de Mim", ao
que eu, movido por tanta fé, respondi: "Em
verdade vos digo que até hoje estareis comigo
no Paraíso"
21 Ninguém conhece as tempestades que
assolaram nesta hora o coração de Jesus. As
forças da natureza desencadeadas eram
apenas um leve reflexo do que estava
acontecendo na solidão daquele homem, e a

dor do Espírito Divino era tão grande e tão
real que a carne, sentindo-se fraca por um
momento, gritou: "Meu Deus, meu Deus, por
que me abandonaste?
22 Assim como ensinei os homens a viver,
ensinei-os a morrer, perdoando e abençoando
até aqueles que me injuriavam e
atormentavam, quando disse ao Pai: "perdoalhes, porque não sabem o que fazem"; eu os
perdoo, porque não sabem o que fazem
23 E quando o Espírito deixou este mundo, ele
disse: "Pai, em tuas mãos eu entrego meu
Espírito. O exemplo de ensino perfeito foi
realizado quando Deus e como homem eu
tinha falado. (152, 12 - 17)
24 Um momento foi suficiente para Dimas
encontrar a salvação, e este foi o último de
sua vida. Ele me falou da cruz, e embora visse
que Jesus, que se chamava Filho de Deus,
estava em agonia, sentiu que Ele era o
Messias, o Salvador; e se entregou a Ele com
todo o arrependimento de seu coração e toda
a humildade de seu espírito. É por isso que lhe
prometi o Paraíso para aquele mesmo dia.
25 Digo-vos que farei com que todos os que
pecam inconscientemente, mas falam comigo
com um coração cheio de humildade e fé no
fim de sua vida, sintam a ternura de meu
amor misericordioso que o tira dos problemas
da terra para que ele conheça a felicidade de
uma vida nobre e elevada (94, 71 - 72)
26 Sim, querido Dimas, você estava comigo no
Paraíso da Luz e da Paz Espiritual, onde eu
carreguei seu espírito como recompensa por
sua fé Quem poderia ter dito àqueles que
duvidavam que em Jesus - morrendo e
sangrando como Ele era - um Deus que
habitava, que no ladrão que estava à Sua
direita na agonia da morte, um espírito de luz
estava escondido?
27 O tempo passou, e quando a paz de
espírito voltou, muitos daqueles que Me
rejeitaram e zombaram de Mim penetraram
na luz da Minha Verdade, então seu
arrependimento foi grande e seu amor
indestrutível em Minha sucessão (320, 67)
28 Quando o corpo que Me serviu de concha
na Segunda Vez entrou na agonia, e eu disse
as últimas palavras da Cruz, havia entre
minhas últimas frases uma que não foi
compreendida nem naqueles momentos nem
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por muito tempo depois: "Meu Deus, meu
Deus, por que Me abandonaste?
29 Por causa dessas palavras, muitos
duvidavam; outros estavam confusos,
pensando que era um coração fraco, um
vacilar, um momento de fraqueza. Mas eles
não consideraram que esta não fosse a última
frase, mas que eu falei outros depois dela, o
que revelou toda a força e clareza: "Pai, em
tuas mãos entrego meu espírito"; e: "tudo
está cumprido".
30 Agora que voltei para trazer luz aos seus
erros e para iluminar o que você chamou de
mistérios, eu lhe digo quando eu estava
pendurado na cruz, a agonia da morte era
longa e sangrenta e o corpo de Jesus,
infinitamente mais sensível que o de qualquer
outro homem, suportou uma longa agonia e a
morte não veio Jesus havia cumprido sua
missão no mundo, já havia proferido a última
palavra e dado o último ensinamento. Então
aquele corpo martirizado, aquela carne
rasgada, quando sentiu a separação do
Espírito, perguntou dolorosamente ao Senhor:
"Pai, Pai, por que me abandonaste? - Foi a
lamentação suave e sofrida do cordeiro ferido
por seu pastor. Era a prova de que Cristo, a
"Palavra", havia se tornado verdadeiramente
homem em Jesus, e que seu sofrimento era
real.
31 Podeis atribuir estas palavras a Cristo, que
é eternamente um com o Pai? - Agora você
sabe que foi um choramingar do corpo de
Jesus, que foi contaminado pela cegueira dos
homens. Mas quando a carícia do Senhor
desceu sobre aquela carne martirizada, Jesus
continuou a falar, e suas palavras foram: "Pai,
em tuas mãos eu louvo meu espírito". - "Tudo
está realizado". (34, 27 -30)
32 Quando Jesus estava pendurado na cruz,
não havia um espírito que não tivesse sido
sacudido pela voz do amor e da justiça
daquele que morreu, nu como a própria
verdade, que ele trouxe em sua palavra.
Aqueles que estudaram a vida de Jesus
perceberam que não havia ninguém antes ou
depois dEle que fizesse uma obra como a
Dele, pois era uma obra divina que salvaria a
humanidade por Seu exemplo.
33 Mansamente vim pelo sacrifício, pois sabia
que meu sangue iria transformar e salvar você
até os últimos momentos falei com amor e te

perdoei porque vim para trazer-te um
ensinamento sublime e mostrar-te o caminho
para a eternidade com exemplos perfeitos;
vim para dar-te um grande ensinamento e
para ensinar-te o caminho para a eternidade
34 A humanidade queria me afastar de meu
propósito buscando a fraqueza da carne; mas
eu não desisti. os homens queriam me tentar
para a blasfêmia; mas eu não blasfemei
quanto mais a multidão me insultava, mais eu
tinha compaixão e amor por eles e quanto
mais eles machucavam meu corpo, mais
sangue jorrava dele para dar vida àqueles que
morriam pela fé
35 Que o sangue é o símbolo do amor com o
qual tenho marcado o caminho para o espírito
humano Deixei minha palavra de fé e
esperança para aqueles famintos por justiça e
o tesouro de minhas revelações para os
pobres espirituais.
36 Somente depois deste tempo a
humanidade tomou consciência de quem
estava no mundo. A partir daí a obra de Jesus
foi percebida como perfeita e divina, como
sobre-humana - quantas lágrimas de
arrependimento! Quantas dores de
consciência nos seres espirituais (29:37-41)
37 Quando Jesus, que era "o Caminho, a
Verdade e a Vida", terminou sua missão com
aquela oração das sete palavras, e finalmente
disse a seu Pai: "Em tuas mãos entrego meu
espírito", considera se tu, que és discípulo e
discípulo daquele Mestre, podes deixar esta
vida sem oferecê-la ao Pai como um tributo de
obediência e humildade; e se podes fechar os
olhos para este mundo sem pedir ao Senhor
sua proteção, já que só os abrirás novamente
em outras regiões.
38 Toda a vida de Jesus foi uma oferta de
amor ao Pai. As horas de sua agonia na cruz
foram uma oração de amor, intercessão e
perdão.
39 Esta é a maneira que eu mostrei a você, a
humanidade viver no seguimento de seu
Mestre e eu prometo levá-lo ao Meu peito,
que é a origem de toda bem-aventurança (94,
78 - 80)
40 Eu, Cristo, através do homem Jesus, deixei
clara a glória do Pai, sua sabedoria e seu
poder. O poder foi usado para realizar
milagres em benefício daqueles que
precisavam de fé em suas mentes, luz em suas
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mentes e paz em seus corações. Esse poder,
que é o próprio poder do amor, foi derramado
sobre os necessitados para se entregarem
completamente a eles, na medida em que eu
não o usei para meu próprio corpo, que
também precisava dele na hora da morte.
41 Eu não faria uso de meu poder para evitar
a dor penetrante do meu corpo. pois quando
me tornei homem, foi com a intenção de
sofrer por seu bem e dar-lhe uma prova divina
e humana tangível de meu infinito amor e
compaixão pelos imaturos, pelos
necessitados, pelos pecadores.
42 Todo o poder que revelei aos outros - seja
para curar um leproso, para devolver a visão a
um cego e a mobilidade ao coxo, ou para
converter os pecadores e ressuscitar os
mortos - toda a autoridade que revelei diante
das multidões para lhes dar provas de minha
verdade, provando-lhes meu poder sobre os
reinos da natureza e meu poder sobre a vida e
a morte, eu não me aplicaria a mim mesmo,
permitindo que meu corpo vivesse essa paixão
e sofresse essa dor
43 Embora meu poder pudesse ter poupado
todo o meu corpo de dor, mas que mérito
teria eu tido em seus olhos? Que exemplo
teria deixado para o homem seguir se eu
tivesse usado meu poder para me poupar à
dor? Foi necessário, naqueles momentos do
meu poder, privar-Me disso, rejeitar o Poder
Divino para sentir e experimentar a dor da
carne, a dor diante da ingratidão, a solidão, a
agonia e a morte.
44 Portanto, os lábios de Jesus pediram ajuda
na hora da morte, porque sua dor era real.
Mas não foi apenas a dor física que subjugou o
corpo febril e exausto de Jesus - foi também a
sensação espiritual de um Deus que foi
maltratado e ridicularizado por seus filhos
cegos, ingratos e altivos pelos quais derramou
aquele sangue.
45 Jesus era forte pelo Espírito que o animava,
que era o Espírito Divino, e poderia ter sido
insensível à dor e invencível aos ataques de
seus perseguidores; mas era necessário que
ele derramasse lágrimas, que sentisse que
estava caindo de novo e novamente no chão
diante dos olhos da multidão, que os poderes
de seu corpo estavam esgotados, e que
deveria morrer depois que seu corpo tivesse
perdido a última gota de sangue.

46 Assim, minha missão na Terra foi cumprida;
assim terminou a existência no mundo
daquele que o povo havia feito rei alguns dias
antes, quando ele chegou a Jerusalém.
(320,56 - 61)
O ato de redenção de Jesus em mundos além
47 Nos primeiros tempos da humanidade, seu
desenvolvimento espiritual era tão baixo que
seu (falta de) conhecimento interno sobre a
vida do espírito após a morte física e o (falta
de) conhecimento de seu destino final fizeram
com que o espírito, ao deixar a casca carnal,
caísse em um sono profundo do qual só
lentamente acordou. Mas quando Cristo se
tornou homem em Jesus, para dar Seus
ensinamentos a todos os seres espirituais, Ele
enviou Sua luz, assim que completou Sua
tarefa entre os homens, a grandes multidões
de seres que esperavam Sua vinda desde o
início do mundo, para serem libertados de sua
confusão e para serem capazes de se elevar ao
Criador.
48 Somente Cristo poderia iluminar essa
escuridão, somente sua voz poderia despertar
aqueles seres espirituais que estavam
dormindo para seu desenvolvimento. Quando
Cristo morreu como ser humano, o Espírito
Divino trouxe luz para os mundos espirituais e
até mesmo para os túmulos de onde os seres
espirituais surgiram, que mantinham a morte
dormindo com seus corpos. Esses seres
vaguearam pelo mundo naquela noite,
tornando-se visíveis aos olhos humanos como
um testemunho de que o Salvador era vida
para todos os seres, e que o Espírito é imortal.
(41,5 - 6)
49 Homens e mulheres receberam sinais e
gritos do outro mundo. Os idosos e as crianças
também foram testemunhas dessas aparições,
e nos dias que precederam a morte do
Salvador na cruz, a Luz Celestial penetrou nos
corações dos homens; os seres do Vale
Espiritual chamavam os corações dos homens;
e no dia em que o Mestre deu seu último
suspiro enquanto o homem e sua luz
penetravam em todas as cavernas e todos os
cantos, os lares materiais e espirituais,
ansiando pelos seres que há muito O
esperavam - seres materializados, confusos e
doentes que se haviam desviado do caminho,
presos com correntes de consciência,
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carregando o fardo da injustiça, e outros seres
espirituais que acreditavam estar mortos e
estavam presos a seus corpos - então todos
acordaram de seu sono profundo e
ressuscitaram.
50 Mas antes de deixar esta terra, eles deram
àqueles que tinham sido seus parentes um
testemunho de sua ressurreição e de seu ser.
Através de tudo isso o mundo experimentou
essas manifestações naquela noite de tristeza
e dor.
51 Os corações dos homens tremeram, e as
crianças choraram diante daqueles que
estavam mortos há muito tempo, e que neste
dia voltaram apenas por um momento para
dar testemunho daquele Mestre que desceu à
terra para espalhar sua semente de amor, e
que ao mesmo tempo lavrou os campos
espirituais que eram habitados por um
número infinito de seres espirituais, que
também eram seus filhos, e que ele curou e
libertou de sua ignorância (339, 22)
52 Quando deixei meu corpo, meu espírito
entrou no mundo dos seres espirituais para
falar com eles com a palavra da verdade.
Como vocês, eu lhes falei do Amor Divino, pois
este é o verdadeiro conhecimento da vida.
53 Em verdade, eu lhes digo, o Espírito de
Jesus não esteve por um momento no túmulo;
Ele teve muitos benefícios a fazer em outros
mundos da vida Meu Espírito infinito tinha
muitas revelações a lhes dar a conhecer, como
antes a vocês.
54 Há também mundos onde os seres
espirituais não sabem amar; eles vivem na
escuridão e anseiam por luz. Hoje as pessoas
sabem que onde reina a indelicadeza e o
egoísmo, reina a escuridão, que a guerra e as
paixões são as chaves que fecham o portão
para o caminho que leva ao Reino de Deus.
55 Mas o amor é a chave com a qual o reino
da luz, que é a verdade, é aberto.
56 Aqui (na Terra) eu me manifestei através
de meios materiais; no além me comuniquei
diretamente aos seres espirituais superiores
para que ensinassem àqueles que não são
capazes de receber minha inspiração
diretamente Esses seres altos e luminosos são
- como aqui para você - os portadores da voz.
(213, 6 - 11)

O aparecimento de Jesus depois de Sua
ressurreição
57 Alguns dias após minha crucificação,
quando meus discípulos estavam reunidos ao
redor de Maria, eu os fiz sentir minha
presença, simbolizada na visão espiritual de
uma pomba Naquela hora abençoada,
ninguém ousava se mover ou dizer uma
palavra. Havia um verdadeiro arrebatamento
ao contemplar essa imagem espiritual, e os
corações batiam com poder e confiança
porque sabiam que o Mestre, que
aparentemente se afastara deles, estaria
sempre presente com eles em espírito. (8, 15)
58 Por que você deve pensar que minha vinda
ao espírito não tem sentido? Lembre-se que
depois de minha morte como homem,
continuei a falar com meus discípulos e me
mostrei a eles com o espírito.
59 O que teria sido deles sem aquelas
manifestações que lhes concedi, que
fortaleceram sua fé e lhes deram nova
coragem para sua tarefa missionária?
60 Triste era a imagem que eles davam após
minha partida: lágrimas corriam
continuamente pelo rosto, a cada momento
um soluço escapava de seus seios, eles
rezavam muito, e o medo e o remorso
pesavam sobre eles. Eles sabiam: um tinha me
vendido, outro tinha me negado e quase
todos tinham me deixado na hora da morte.
61 Como eles poderiam ser testemunhas
daquele Mestre de toda perfeição? Como eles
poderiam ter coragem e força para pensar e
viver em oposição a homens de crenças e
modos tão diversos?
62 Justamente então meu Espírito apareceu
entre eles para aliviar sua dor, para acender
sua fé, para inflamar seus corações com o
ideal de meu ensinamento.
63 Eu dei ao meu espírito forma humana para
torná-lo visível e tangível entre os discípulos,
mas minha presença ainda era espiritual, e ver
que influência e significado essa aparência
tinha entre meus apóstolos. (279, 47 - 52)
64 Meu Sacrifício foi realizado; mas sabendo
que aqueles corações precisavam de Mim
mais do que nunca porque uma tempestade
de dúvidas, sofrimentos, confusões e medos
havia surgido dentro deles, aproximei-me
imediatamente para dar-lhes outra prova de
Minha infinita Misericórdia. Em meu amor e
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compaixão por aqueles filhos de minha
Palavra, humanizei-Me tomando a forma ou
semelhança daquele corpo que eu tinha tido
no mundo e Me fiz ver e Me tornar audível, e
com minhas palavras reacendi a fé naqueles
seres espirituais deprimidos. Foi uma nova
lição, uma nova maneira de me comunicar
àqueles que Me acompanharam na Terra; e
eles se sentiram fortalecidos, inspirados,
transformados pela fé e pelo conhecimento de
Minha verdade.
65 Apesar daquelas provas das quais todos
eles foram testemunhas, houve um que
teimou em negar os testemunhos e as provas
que eu dei espiritualmente aos meus
discípulos, e assim foi necessário permitir que
ele tocasse minha presença espiritual mesmo
com seus sentidos físicos para que ele
pudesse acreditar
66 Mas não foi apenas entre os discípulos que
estavam mais próximos de Mim que surgiu a
dúvida - não, também entre os seguidores,
nas cidades, nos vilarejos, entre aqueles que
haviam recebido provas de meu poder e Me
seguiram por causa dessas obras, surgiu uma
confusão, um questionamento ansioso, uma
consternação; não se podia explicar por que
tudo havia terminado dessa maneira
67 Tive compaixão por todos e por isso deilhes, assim como aos meus discípulos mais
próximos, provas de que não me afastava
deles, embora não os ajudasse mais como
homem na terra Em cada lar, família e pessoas
eu me manifestei aos corações que
acreditavam em Mim, tornando minha
presença espiritual tangível a eles de muitas
maneiras. Então começou a luta daquele povo
de cristãos que teve que perder seu Mestre na
Terra para se erguer e proclamar a verdade
que Ele havia revelado a eles. Todos vocês
conhecem suas grandes obras. (333,38-41)
68 Na Segunda Era, quando me fiz visível aos
meus discípulos pela última vez entre as
nuvens, houve tristeza neles quando
desapareci de sua vista porque se sentiram
sozinhos naquele momento; mas depois disso
ouviram a voz do anjo mensageiro do Senhor
que lhes disse: "vós, homens da Galiléia, o que
estais procurando? Este Jesus que vocês viram
subir ao céu hoje, vocês verão descer da
mesma maneira".

69 Então eles entenderam que se o Mestre
retornasse ao povo, ele o faria
espiritualmente. (8, l3 - 14)

Capítulo 13 - Missão e importância
de Jesus e Seus apóstolos
A correção da velha imagem de Deus e de
suas tradições
1 Jesus, o Cristo, tem sido o exemplo de
ensino mais claro que vos dei no mundo para
vos mostrar como é grande o amor e a
sabedoria do Pai. Jesus foi a mensagem viva
que o Criador enviou à Terra para que você
reconhecesse os altos atributos d'Aquele que
o criou. O povo via Jeová como um Deus irado
e imperdoável, um juiz terrível e vingativo,
mas através de Jesus Ele o libertou de seu
erro.
2 Veja no Mestre o Amor Divino feito homem.
Ele julgou todas as suas obras através de Sua
vida de humildade, sacrifício e misericórdia.
Mas em vez de puni-lo com a morte, Ele lhe
ofereceu Seu sangue para lhe mostrar a
verdadeira vida, a do amor. Essa Mensagem
Divina iluminou a vida da humanidade e a
Palavra que o Divino Mestre deu ao povo
tornou-se a origem das igrejas e seitas através
das quais eles Me procuraram e ainda Me
procuram. Mas, na verdade, eu lhes digo, eles
ainda não entenderam o conteúdo dessa
Mensagem.
3 Embora a humanidade acredite que o amor
de Deus por seus filhos é ilimitado, porque Ele
morreu em Jesus por amor aos homens É até
mesmo movido interiormente pelos
sofrimentos de Jesus diante de Seus juízes e
executores, reconhecendo gradualmente
também no Filho o Pai, mas o significado, o
alcance de tudo o que o Senhor quis dizer às
pessoas através daquela revelação que
começou numa virgem e terminou na
"nuvem" de Betânia não foi interpretado
corretamente até hoje.
4 Tive que vir novamente na mesma "nuvem"
em que a "Palavra" se elevou ao Pai para darlhe a explicação e mostrar-lhe o significado de
tudo o que lhe foi revelado com o nascimento,
a vida, as obras e a morte de Jesus.
5 O Espírito da Verdade, aquele prometido por
Cristo naquela época, é esta (no México,
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1866-1950) manifestação divina que veio para
iluminar as trevas e explicar os mistérios que a
mente ou o coração dos homens não
conseguiam penetrar. ( 81, 46 - 49)
6 Eu preguei minha verdade na "Segunda Era"
como um homem pelo meu exemplo. Aboli o
sacrifício inútil de seres inocentes e
inconscientes, sacrificando-me em nome de
um perfeito ensinamento de amor. "Cordeiro
de Deus" você me chamou porque o povo me
sacrificou em seus feriados tradicionais.
7 De fato, meu sangue foi derramado para
mostrar aos homens o caminho para (parte
deve ir para a esquerda) a salvação Meu
Divino Amor foi derramado da Cruz sobre a
humanidade daquele e de todos os tempos,
para que a humanidade pudesse ser inspirada
por aquele exemplo, aquelas palavras, aquela
vida perfeita, e encontrar a salvação, a
purificação dos pecados e a exaltação do
Espírito. (276, 15)

ensinou, vocês terão alcançado a plenitude da
vida da qual eu lhes falei antes (156, 25 - 27)
O significado dos ensinamentos de Jesus
13 O ensinamento de Jesus - dado como
diretriz, como livro aberto, para que a
humanidade o estude - não deve ser
comparado com nada em nenhum outro povo
da terra, em nenhuma geração, em nenhuma
raça Para aqueles que se propuseram a
ensinar mandamentos de justiça ou
ensinamentos de caridade foram enviados por
Mim à Terra como pioneiros, como
mensageiros, mas não como divindade.
Somente Cristo veio até você como Divindade.
Ele lhe trouxe o mais claro e maior
ensinamento que o coração do homem
recebeu. (219, 33)
Vocação, aprendizagem e provações dos
discípulos de Jesus
14 Você tem pensado nesta época dos anos da
minha pregação - aqueles três anos em que
preparei meus discípulos, nos quais vivi com
eles eles viram todas as minhas obras e em
sua preparação puderam penetrar em meu
coração e ver a pureza, toda a majestade e
sabedoria que estava no Mestre
15 Meus atos naquela época não foram feitos
para olhar para cima, minha caminhada na
terra foi humilde; mas aquele que estava
preparado tinha uma idéia da grandeza de
minha presença e do tempo em que estava
vivendo
16 Por isso escolhi meus discípulos, alguns dos
quais conheci na margem do rio e a quem
chamei, dizendo: "Sigam-me". Quando eles
voltaram seus olhos para Mim, entenderam
quem era quem falava com eles, e assim eu
escolhi um por um. (342, 21)
17 Enquanto estive pregando no mundo,
nunca disse que meus discípulos já eram
mestres ou que eles deveriam ser ouvidos eles
ainda eram discípulos que, enfeitiçados pela
luz da Minha Palavra, me seguiram de bom
grado, mas que ainda cometeram erros, pois
levou tempo para mudar e depois se tornar
um exemplo para os homens Eram rochas que
ainda eram alisadas pelo cinzel do Amor
Divino, para que mais tarde também elas
transformassem pedras em diamantes.
(356,39)

O exemplo de Jesus
8 Era necessário que Jesus lhe mostrasse os
princípios pelos quais você deveria ser guiado
e dos quais você tinha se afastado.
9 Testemunhei-vos toda a minha doçura, meu
amor, minha sabedoria e minha misericórdia,
e bebi convosco o cálice do sofrimento, para
que vosso coração se comovesse e vossa
mente fosse despertada. Os corações tinham
que nascer para sempre e a dor de Me ver
crucificado por amor a eles era como uma
picada para lembrá-los que todos vocês têm
que sofrer por amor para alcançar o Pai.
Minha promessa a todos que querem pegar
sua cruz e Me seguir foi a paz eterna, a maior
felicidade, que não tem fim no espírito. (240,
23 -24)
10 Cristo é e deve ser seu exemplo; por isso
me tornei homem naqueles dias. Qual foi a
revelação que Jesus trouxe à humanidade?
Seu amor infinito, sua sabedoria divina, sua
misericórdia sem limites e seu poder.
11 Eu lhe disse: tome-me como exemplo, e
você fará os mesmos trabalhos que eu faço
desde que eu vim como Mestre, você deve
entender que isso não foi feito para lhe dar
ensinamentos inatingíveis ou aqueles que
estão além da compreensão do homem
12 Compreendam, então, que se vocês
fizerem obras como aquelas que Jesus lhes
66

18 Em todos os momentos eu testei meus
discípulos. quantas vezes pus Peter à prova, e
apenas em uma delas ele vacilou! mas julgue
se este ato não foi mau para ele, pois quando
sua fé estava inflamada ele era como uma
tocha entre os homens quando ele pregava e
testemunhava a verdade
19 Não condene Thomas; considere com que
freqüência você foi capaz de tomar posse de
minhas obras com suas mãos, e mesmo assim
teve dúvidas. Não olhe com desprezo para
Judas Iscariotes, aquele discípulo amado que
vendeu seu mestre por trinta moedas de
prata; pois nunca houve um arrependimento
maior do que o seu próprio.
20 Utilizei cada um deles para vos deixar
ensinamentos que vos serviriam de exemplo e
que ficariam eternamente gravados na
memória da humanidade Depois de seu
coração fraco, eles se arrependeram,
mudaram e se dedicaram totalmente ao
cumprimento de sua missão. Eles foram
verdadeiros apóstolos e deixaram um exemplo
para todas as gerações. (9,22 - 23)

selado o nome de seu Mestre, João venceu a
morte e escapou do martírio
25 Quando ele foi banido para as terras
devastadas, seus perseguidores não pensavam
que ali, naquela ilha onde o haviam expulsado,
a grande revelação dos tempos desceria dos
céus para aquele homem, que você está
vivendo - a profecia que fala aos homens
sobre tudo o que acontecerá e será cumprido.
26 Depois de ter dado muito amor a seus
irmãos e ter dedicado sua vida a servi-los em
nome de seu Mestre, João teve que viver
separado deles, sozinho; mas sempre orando
pela humanidade, sempre pensando naqueles
pelos quais Jesus derramou seu sangue.
27 A oração, o silêncio, a introspecção, a
sinceridade de sua existência e a bondade de
seus pensamentos realizaram o milagre que
aquele homem, aquele espírito, desenvolveu
em pouco tempo, que outros seres espirituais
precisam de milênios para alcançar. (309,41 44)
28 Quando olho para os habitantes deste
mundo, vejo que todos os povos conhecem
meu nome, que milhões de pessoas repetem
minhas palavras; mas na verdade, digo-vos,
ainda assim não vejo amor pelos homens
entre si
29 Tudo o que vos estou ensinando neste
momento e o que está acontecendo no
mundo é a explicação e o cumprimento da
Revelação que dei à humanidade através de
meu Apóstolo João, quando o levei em
espírito às alturas do céu, ao Plano Divino, à
imensidão, na época em que ele vivia na Ilha
de Patmos, para mostrar-lhe por símbolos a
origem e o objetivo, o Alfa e o Ômega; e ele
viu os eventos que haviam acontecido - os que
estavam acontecendo e os que ainda estavam
por vir
30 Naquele momento ele não entendeu nada
disso, mas minha voz lhe disse: "Escreva o que
você vai ver e ouvir", e assim ele escreveu.
31 João tinha discípulos que atravessavam o
mar em navios para irem até ele em seu
refúgio Avidamente estes homens
perguntaram àquele que tinha sido discípulo
de Jesus como era o Mestre, como era sua
palavra e milagres; e João, emulando seu
Mestre em amor e sabedoria, surpreendeu-os
com suas palavras. Mesmo quando a idade se
aproximava, quando seu corpo já estava

O apóstolo João
21 Lembre-se, quando meu corpo foi retirado
da cruz e depois enterrado, os discípulos,
perturbados e incapazes de entender o que
havia acontecido, acreditaram que tudo
estava acabado com a morte do Mestre. Era
necessário que seus olhos Me vissem
novamente e seus ouvidos Me ouvissem
novamente, que sua fé pudesse ser acesa e
seu conhecimento fortalecido pela Minha
palavra.
22 Agora posso dizer-vos que entre aqueles
discípulos havia um que nunca duvidou de
Mim, que nunca vacilou diante das provas e
que nunca por um momento Me deixou foi
João, o discípulo fiel, corajoso, ardente e
muito amoroso
23 Foi por causa desse amor que lhe confiei
Maria quando estavam aos pés da Cruz, para
que também ele continuasse a encontrar o
amor naquele coração sem mancha, e se
fortalecesse ainda mais a seu lado pela luta
que o esperava
24 Enquanto seus irmãos, os outros discípulos,
caíam um a um sob o golpe de morte do
verdugo, e assim, com seu sangue e suas
vidas, toda a verdade que tinham pregado e
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curvado pelo tempo, ele ainda tinha forças
suficientes para dar testemunho a seu Mestre
e dizer a seus discípulos: "Amai-vos uns aos
outros".
32 Quando aqueles que o visitaram viram que
o dia da morte de João estava se
aproximando, suplicaram-lhe, desejando
possuir toda a sabedoria que aquele apóstolo
havia acumulado, que lhes revelasse tudo o
que ele havia aprendido de seu Mestre; mas
ao invés de qualquer resposta, ouviram
apenas esta frase: "Amai-vos uns aos outros".
33 Aqueles que perguntavam com tanto zelo e
interesse se sentiam enganados, pensando
que a idade havia apagado as palavras de
Cristo de sua memória.
34 Digo-vos que João não tinha esquecido
uma única de minhas palavras, mas que de
todos os meus ensinamentos, como uma
única quintessência, ele deu aquele
ensinamento que resume toda a lei: amem-se
uns aos outros.
35 Como poderia aquele discípulo, tão amado,
ter conseguido tirar o ensinamento do Mestre,
a quem tanto amava, de sua memória? (167,
32 - 37)
36 Na "segunda vez", após minha separação,
sua Mãe Celestial continuou a fortalecer e
ajudar meus discípulos. Após a dor e a prova
eles encontraram proteção no coração
amoroso de Maria, sua Palavra os alimentava
dia após dia. Incentivados por Maria, que
continuou a ensiná-los em nome do Divino
Mestre, eles continuaram o seu caminho.
Quando ela faleceu, a luta deles começou e
cada um seguiu o caminho que lhe foi
mostrado. (183, 15)

mais profundo ser a transformação de todo
seu ser; e agora convertido à fé em Cristo,
apressou-se em procurar Pedro; mas não mais
para matá-lo, mas para pedir-lhe que o
instruísse na palavra do Senhor e o deixasse
participar de sua obra.
39 Daquele tempo em diante, Saul Paul,
aquela mudança de nome indicando a
completa transformação espiritual daquele
homem, foi sua completa conversão. (308, 46
- 47)
40 Paulo não era um dos doze apóstolos; ele
não comia à minha mesa, nem me seguia nos
caminhos para ouvir meus ensinamentos. Ao
contrário, ele não acreditava em Mim, nem
olhava com olhos amigáveis para aqueles que
Me seguiam. Em seu coração existia a idéia de
destruir a semente que eu havia confiado aos
meus discípulos, que estava apenas
começando a se espalhar. Mas Paul não sabia
que ele era um dos meus. Ele sabia que o
Messias tinha que vir e acreditava nisso. Mas
ele não podia imaginar que o humilde Jesus
seria o Salvador prometido. Seu coração
estava cheio da arrogância do mundo e,
portanto, ele não havia sentido a presença de
seu Senhor.
41 Saul havia se rebelado contra seu Salvador.
Ele perseguiu meus discípulos e as pessoas
que se voltaram para eles para ouvir minha
mensagem dos lábios daqueles apóstolos. E
assim o surpreendi quando ele estava prestes
a perseguir aqueles que eram meus. Eu o
toquei no lugar mais sensível de seu coração e
imediatamente ele me reconheceu porque
seu espírito estava me esperando. Portanto,
ele ouviu minha voz.
42 Era minha vontade que este homem bem
conhecido fosse convertido desta maneira,
para que o mundo pudesse experimentar de
todas as maneiras aquelas obras
surpreendentes que serviriam como incentivo
à fé e à compreensão.
43 Por que passar em detalhes a vida deste
homem que a partir daquele tempo dedicou
sua vida ao amor ao próximo, inspirado pelo
amor de seu Mestre e seus ensinamentos
divinos?
44 Paulo foi um dos maiores apóstolos de
minha palavra; seu testemunho sempre foi
permeado de amor, sinceridade, veracidade e
luz. Seu materialismo anterior tornou-se uma

Os apóstolos Pedro e Paulo
37 Não esqueça o caso de Pedro, meu
discípulo, quando ele foi perseguido até a
morte de Saulo Eu provei ao fiel apóstolo que
ele não estava sozinho em seu julgamento, e
se ele confiasse em meu poder, eu o
protegeria de seus perseguidores.
38 Saul ficou surpreso com minha Luz Divina
quando estava procurando Pedro para
prendê-lo. Minha luz chegou ao fundo do
coração de Saul, que, jogado no chão diante
de minha presença, derrotado por meu amor,
incapaz de terminar a tarefa que ele havia
colocado contra meu discípulo, sentiu em seu
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espiritualidade muito elevada, sua dureza
tornou-se ternura infinita; e assim o
perseguidor de meus apóstolos tornou-se o
semeador mais zeloso de minha Palavra, o
incansável pregador itinerante que trouxe a
Mensagem Divina de seu Senhor, para quem
ele viveu e a quem dedicou sua vida, a
diferentes nações, províncias e aldeias.
45 Aqui vocês, pessoas amadas, têm um belo
exemplo de conversão e uma prova de que os
homens, mesmo que ainda não me tenham
ouvido, podem se tornar grandes apóstolos de
Mim. (157, 42 - 47)

meu retorno, sabendo que vocês precisariam
de mim novamente. (279, 56 -60)
A difusão do cristianismo
51 Meu ensinamento, nos lábios e nas obras
de meus discípulos, foi uma espada de amor e
luz, lutando contra a ignorância, a idolatria e o
materialismo. Um grito de indignação surgiu
entre aqueles que viram a iminente destruição
de seus mitos e tradições, ao mesmo tempo
em que um hino de júbilo veio de outros
corações à luz do caminho brilhante que se
abriu para a esperança e a fé daqueles que
têm sede da verdade e daqueles
sobrecarregados pelo pecado.
52 Aqueles que negaram a vida espiritual
ficaram furiosos quando ouviram as
revelações sobre o reino dos céus, enquanto
aqueles que haviam previsto essa existência e
esperado a retidão e a salvação dela deram
graças ao Pai que Ele havia enviado Seu Filho
unigênito ao mundo.
53 As pessoas que tinham guardado em seus
corações o abençoado desejo de servir seu
Deus com sinceridade e de amá-lo viram seu
caminho tornar-se leve e suas mentes claras
ao se tornarem absorvidas em minha palavra,
e sentiram um reavivamento em suas mentes
e corações. O ensinamento de Cristo como
verdadeiro pão espiritual preenchia o
imensurável vazio que estava dentro deles e,
com sua perfeição e significado, transbordava
com todos os anseios de seu espírito.
54 Uma nova era começou, um caminho mais
luminoso se abriu, levando à eternidade.
55 Que belos sentimentos de elevação
espiritual, de amor e ternura foram
despertados naqueles que foram iluminados
pela fé para receber minha palavra! Que
coragem e que firmeza acompanharam
aqueles corações que souberam sofrer e
superar tudo sem hesitar um momento!
56 Foi porque o sangue do mestre ainda
estava fresco? Não, gente: a essência
espiritual desse sangue, que foi a encarnação
material do Amor Divino, não seca, nem nunca
sai; ele está presente, vivo e cheio de vida,
hoje como então.
57 A razão disso é que naqueles corações
também havia amor à verdade à qual
dedicaram suas vidas e pela qual até deram

O exemplo dos apóstolos
46 Quem, senão Eu, encorajou os discípulos
naquela "segunda vez", quando eles foram
pelo mundo sem seu Mestre? O trabalho de
cada um deles não lhe parece ser admirável?
mas eu lhe digo que eles também tinham
fraquezas como qualquer outro ser humano.
Mais tarde eles se encheram de amor e fé,
isso não os desencorajou a serem como
ovelhas entre os lobos do mundo e seguirem
seu caminho sempre sob perseguição e
zombaria do povo.
47 Eles tinham o poder de realizar milagres,
eles entendiam como fazer uso dessa graça
para converter os corações à verdade.
48 Bem-aventurados todos aqueles que
ouviram a palavra de Jesus da boca de meus
apóstolos, pois neles meu ensinamento não
foi mudado, mas foi dado em toda sua
sinceridade e verdade. Portanto, quando as
pessoas os ouviam, sentiam em suas mentes a
presença do Senhor e sentiam em seu ser um
senso desconhecido de poder, sabedoria e
majestade.
49 Nesses pobres e humildes pescadores da
Galiléia você tem um exemplo digno:
transformados pelo amor em pescadores
espirituais, eles sacudiram povos e reinos pela
palavra que haviam aprendido de Jesus, e com
sua perseverança e sacrifício prepararam a
conversão dos povos e o estabelecimento da
paz espiritual. Desde os reis até os mendigos todos eles experimentaram minha paz
naqueles dias de verdadeiro cristianismo.
50 Essa era de espiritualidade entre os
homens não era duradoura; mas eu, que sei
tudo, tinha anunciado e prometido a vocês
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seu sangue para provar que haviam aprendido
a lição de seu Mestre.
58 Esse sangue generoso venceu os obstáculos
e as aflições.
59 Que contraste foi visto entre a
espiritualidade dos discípulos de minha
palavra e a idolatria, o materialismo, o
egoísmo e a ignorância dos fanáticos de
antigas tradições ou dos pagãos que viviam
apenas para homenagear o prazer do corpo!
(316, 34 - 42)
60 Semeiam o estilo de vida com boas obras
exemplares, não distorçam Meus
ensinamentos Nisto, tomem como exemplo
meus apóstolos da "Segunda Era", que nunca
caíram em cultos significativos para ensinar e
explicar meus ensinamentos. Não são eles que
podem ser culpados pela idolatria na qual a
humanidade caiu subseqüentemente. Suas
mãos nunca construíram altares, nem
construíram palácios para o culto espiritual.
Mas eles levaram o ensinamento de Cristo à
humanidade, trouxeram saúde aos doentes,
esperança e conforto aos pobres e aflitos e,
como seu Mestre, mostraram o caminho da
salvação aos errados.
61 A religião cristã que vocês conhecem hoje
não é sequer um reflexo do ensinamento que
meus apóstolos praticaram e ensinaram!
62 Digo-vos novamente que podeis encontrar
nesses discípulos exemplos perfeitos de
humildade, amor, misericórdia e exaltação.
Eles selaram a verdade que sua boca falava
com seu sangue.
63 A humanidade não mais exigirá de você
sangue para dar fé a seu testemunho; mas
exigirá de você a veracidade. (256,30-33)

continuaram seu trabalho. Eram os novos
trabalhadores, os fazendeiros da terra
preparados pelo Senhor, fecundados por seu
sangue, lágrimas e palavra, preparados pelo
trabalho dos primeiros doze e também por
aqueles que os seguiram. Mas com o passar
do tempo e de geração em geração, as
pessoas mistificavam ou distorciam cada vez
mais meu trabalho e meu ensino.
2 Quem disse ao homem que ele poderia fazer
uma imagem de Mim? Quem lhe disse para
me fazer pendurar na cruz? Quem lhe disse
para fazer a imagem de Maria, a figura dos
anjos ou o rosto do Pai? Oh você de pouca fé,
você que teve que tornar o espiritual
materialmente visível para sentir Minha
presença!
3 A imagem do Pai era Jesus, a imagem do
Mestre, de seus discípulos. Eu disse na
"Segunda vez": "Aquele que conhece o Filho
conhece o Pai". Isto foi para dizer que Cristo,
que falou em Jesus, é o próprio Pai. Só o Pai
poderia criar sua própria imagem.
4 Após minha morte como homem, eu me
revelei aos meus apóstolos como uma pessoa
viva, para que eles soubessem que sou a vida
e a eternidade e que estou presente entre
vocês, seja no corpo ou fora dele. Nem todos
os homens entenderam isso, e por isso caíram
na idolatria e no fanatismo. (113, 13 - 17)
5 Eu disse à mulher de Samaria: "Quem beber
desta água que eu der nunca mais terá sede".
E hoje eu lhes digo: Se a humanidade tivesse
bebido daquela água viva, não haveria tanta
miséria neles
6 O povo não se manteve fiel aos meus
ensinamentos e preferiu usar meu nome para
estabelecer igrejas de acordo com sua
interpretação e conveniência. Eu rejeitei as
tradições e ensinei-lhes a doutrina do amor,
mas hoje vocês vêm a Mim para oferecer-me
ritos e cerimônias sem sentido que não
beneficiam em nada seu espírito. Se não há
espiritualidade em suas obras, não pode haver
verdade nelas e o que não tem verdade nelas
não chegará a seu Pai.
7 Quando aquela samaritana sentiu a luz dos
Meus Olhos penetrando até o fundo de seu
coração, ela me disse: "Senhor, vós, judeus,
dizeis que Jerusalém é o lugar onde nosso
Deus deve ser adorado"; ela me disse Então
eu lhe disse: "Mulher, em verdade vos digo

III. O tempo do
cristianismo eclesiástico
Capítulo 14 - Cristianismo, igrejas e
cultos
O desenvolvimento do cristianismo
1 Após minha separação na "Segunda Era",
meus apóstolos continuaram meu trabalho, e
aqueles que seguiram meus apóstolos
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que chegará o momento em que não
adorareis o Pai nem nesta montanha nem em
Jerusalém, como fazeis no momento presente.
Chegará o momento em que adorareis o Pai
"em espírito e em verdade"; pois Deus é
espírito".
8 Este é o meu ensinamento de todos os
tempos. Eis que a verdade estava diante de
seus olhos, e você não a veria. Como você vai
vivê-la se você não a conhece? (151, 2 - 5)

despertar espiritual, nem conhecimento dos
ideais espirituais; e, portanto, não haverá paz
entre os homens, nem espaço para a caridade
ativa. A luz que resolve os graves conflitos
humanos não será capaz de brilhar (100, 38).
A Espiritualidade
16 Não sabendo o que é a verdadeira paz,
você se contenta em desejá-la, e tenta por
todos os meios possíveis e de todas as
maneiras possíveis ter um pouco de descanso,
Para obter conforto e satisfação, mas nunca
aquilo que é realmente paz de espírito. Eu lhes
digo que somente a obediência da criança à
vontade do Senhor o conquista.
17 No mundo há falta de bons explicadores de
minha palavra, bons intérpretes dos meus
ensinamentos. É por isso que a humanidade,
mesmo se chamando cristã, vive
espiritualmente atrasada porque não há lá
ninguém que a abane com meu verdadeiro
ensinamento, não há ninguém que cuide dos
corações com o amor com o qual eu ensinei
aos homens.
18 Dia após dia - em salas de congregação,
igrejas e catedrais - as pessoas pronunciam
meu nome e repetem minhas palavras, mas
ninguém se move interiormente, ninguém
treme pela sua luz, e isto porque os homens
entenderam mal o significado delas. A maioria
das pessoas acredita que o poder da Palavra
de Cristo se baseia em repeti-la
repetidamente de forma mecânica, sem
perceber que não é necessário recitá-la, mas
estudá-la, refletir sobre ela, praticá-la e vivêla.
19 Se os homens buscassem o sentido na
palavra de Cristo, seria para eles sempre novo,
fresco, vivo e verdadeiro para a vida. Mas eles
o conhecem apenas superficialmente e,
portanto, não podem se alimentar dele, nem
jamais poderão fazê-lo desta forma.
20 Pobre humanidade - vagando no escuro,
embora a luz esteja tão perto deles,
lamentando ansiosamente, embora a paz
esteja ao seu alcance! Mas os homens não
podem ver essa Luz Divina porque houve
aqueles que os vendaram sem piedade. Eu,
que verdadeiramente te amo, venho em teu
auxílio, libertando-te das trevas e provando-te
que tudo o que te disse naquela época era
para todos os tempos e que não deves

Cultos
9 Se você tem amor, não terá necessidade de
nenhum rito ou ritual significativo, porque
terá a luz que iluminará seu templo interior,
onde as ondas de todas as tempestades se
romperão, o que poderá chicoteá-lo, e que
dispersará as névoas escuras da humanidade
10 Não mais profanar o Divino, pois
verdadeiramente, digo-vos, grande é a
ingratidão com que vos mostrais diante de
Deus quando fazeis esses ritos externos que
herdastes de vossos antepassados e nos quais
vos tornastes fanáticos (21, 13 - 14)
11 Considere a humanidade mal orientada mal orientada porque as grandes igrejas que
se dizem cristãs dão mais importância ao ritual
e à aparência exterior do que meu próprio
ensinamento. Aquela Palavra de Vida que selei
com obras de amor e com o Sangue na Cruz
não vive mais no coração dos homens, ela está
trancada e muda nos livros antigos e
poeirentos. E assim, existe uma humanidade
"cristã" que não entende nem sabe como
seguir a Cristo.
12 É por isso que tenho poucos discípulos
neste momento - aqueles que amam seus
irmãos que sofrem, aqueles que aliviam a dor
- aqueles que vivem em virtude e a pregam
com seu exemplo: estes são os discípulos de
Cristo
13 Aquele que tem conhecimento de meus
ensinamentos e os mantém em segredo, ou os
torna conhecidos apenas com seus lábios e
não com seu coração, ele não é meu discípulo.
14 Eu não vim neste momento para ir aos
templos de pedra e me fazer conhecido neles.
Eu busco seu espírito, seu coração, não seu
esplendor material. (72, 47 - 50)
15 Enquanto as comunidades religiosas
continuarem imersas em sono profundo e não
deixarem seus caminhos habituais, não haverá
71

considerar aquela Palavra Divina como um
velho ensinamento de uma era passada. Pois
o amor, que foi a essência de todos os meus
ensinamentos, é eterno, e nele reside o
segredo de sua salvação neste tempo de
aberrações, sofrimento imensurável e paixões
desenfreadas. (307, 4 - 8)
21 Eu repreendo aqueles que pregam uma fé
cega, uma fé sem conhecimento, uma fé
adquirida pelo medo e pela superstição.
22 Não dê ouvidos às palavras daqueles que
atribuem a Deus todos os males que
atormentam a humanidade, todas as pragas,
fomes e pestilências, chamando-os de castigos
ou a ira de Deus. Estes são os falsos profetas.
23 Afaste-se deles, porque eles não me
conhecem, e ainda assim querem ensinar aos
homens como Deus é.
24 Este é o fruto da má interpretação dada
aos escritos de tempos passados, cuja
linguagem divina ainda não foi descoberta no
núcleo da linguagem humana através da qual
as revelações e profecias foram escritas.
Muitos falam do fim do mundo, do Juízo Final,
da morte e do inferno sem o menor
conhecimento da verdade. (290, 16 - 19)
25 Você já está vivendo na "Terceira Era", e
ainda assim a humanidade é espiritualmente
retardada. Seus pastores, seus teólogos e
pastores espirituais lhe revelam muito pouco,
e às vezes nada, sobre a Vida Eterna. Eu lhes
revelo também os segredos do Livro da Minha
Sabedoria, e por isso lhes pergunto: Por que
eles se mantêm em silêncio? Por que eles têm
medo de despertar o espírito sonolento do
homem? (245, 5)
26 Meu Ensinamento vos instrui num culto
perfeito, espiritual e puro ao Pai, pois o
Espírito da humanidade alcançou - sem se dar
conta - o limiar do templo do Senhor, onde
entrará para sentir Minha Presença, para ouvir
Minha voz acima de sua consciência e para
ver-Me na luz que cai sobre sua mente.
27 O vazio que as pessoas sentem neste
momento em suas diversas comunidades
religiosas deve-se ao fato de que o espírito
tem fome e sede de espiritualização. Os ritos e
tradições não são mais suficientes para ela,
ela anseia por conhecer minha verdade. (138,
43 - 44)

28 Nunca cheguei a homens envoltos em
mistério. se falei com você figurativamente
para lhe revelar o Divino ou para representar
o Eterno em qualquer forma material, foi para
que você pudesse Me entender Mas quando
os homens persistem em adorar formas,
objetos ou símbolos, em vez de buscar o
significado desses ensinamentos, é natural
que sofram uma paralisação por séculos e
vejam segredos em tudo.
29 Desde os tempos da estada de Israel no
Egito, quando meu sangue foi encarnado pelo
de um cordeiro, houve pessoas que vivem
apenas de tradições e ritos, sem perceber que
aquele sacrifício era uma imagem do sangue
que Cristo deveria derramar para lhe dar vida
espiritual. Outros, que pensam que são
alimentados pelo meu corpo, comem pão
material sem querer entender que - quando
dei o pão aos meus discípulos na Ceia do
Senhor - foi feito para fazê-los entender que
aquele que toma o significado da minha
palavra como alimento é alimentado por mim.
30 Quão poucos são aqueles que são capazes
na verdade de compreender meus Divinos
Ensinamentos, e estes poucos são aqueles que
os interpretam com o Espírito! lembre-se, no
entanto, que não lhe dei a Revelação Divina
de uma só vez, mas que estou lhe explicando
pouco a pouco em cada um de meus
ensinamentos (36, 7 - 9)
31 O deleite está no coração dessas multidões
de ouvintes, porque eles sabem que diante de
suas mentes está o banquete celestial no qual
o Mestre os espera para dar-lhes o pão e o
vinho da verdadeira vida para comer e beber.
32 A mesa ao redor da qual Jesus e seus
apóstolos foram então reunidos era um
símbolo do Reino dos Céus. Ali o Pai estava
cercado por seus filhos, havia os alimentos
que representavam a vida e o amor; a Voz
Divina ressoava, e sua essência era a harmonia
universal, e a paz que reinava ali era a paz que
existe no Reino de Deus.
33 Vocês tentaram se limpar nestas horas da
manhã, pensando que o Mestre lhes traria um
novo testamento em suas palavras, e assim é:
Hoje eu lhes permito recordar o pão e o vinho
com os quais eu apresentei meu corpo e meu
sangue. Mas eu também lhes digo que neste
novo tempo vocês encontrarão esse alimento
somente no sentido Divino de Minha Palavra.

Sagrada Comunhão e Missa
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Se você procura meu corpo e meu sangue,
deve procurá-los no Divino da criação, pois eu
sou apenas espírito. Coma desse pão e beba
desse vinho, mas também encha meu copo,
eu quero beber com você: Estou sedento por
seu amor.
34 Leve esta mensagem a seus irmãos e
aprenda que o sangue, sendo vida, é apenas
um símbolo da vida eterna, que é o verdadeiro
amor - através de vocês (os primeiros ouvintes
no México) começo a iluminar a humanidade
com minhas novas revelações (48, 22-25)
35 Trago-vos a paz e um novo ensinamento.
Se meu sacrifício da "Segunda Era" aboliu o
sacrifício de animais inocentes que vocês
sacrificaram no altar de Jeová, hoje o alimento
de minha Palavra Divina fez com que vocês
não mais simbolizassem meu corpo e meu
sangue através do pão e do vinho deste
mundo.
36 Todo espírito que quer viver deve ser
alimentado pelo Espírito Divino. Aquele que
ouve minha palavra e a sente em seu coração,
alimentou-se de verdade. Ele não só comeu
meu corpo e bebeu meu sangue, mas tirou do
meu espírito para se alimentar.
37 Quem - depois de ter provado este
alimento celestial - Me procurará novamente
nas formas e formas feitas pelo homem?
38 De vez em quando venho e abolo tradições,
ritos e costumes, deixando em sua mente
apenas a lei e o núcleo espiritual de meus
ensinamentos (68,27)

41 Se ao invés de entender este Batismo
Espiritual como uma purificação que o homem
obtém através de um ato de arrependimento
sincero para com seu Criador, você o
transforma em um rito e se contenta com o
conteúdo simbólico de um ato - em verdade,
eu lhe digo, seu espírito não obterá nada
42 Quem age desta maneira ainda vive nos
tempos do Batista, e é como se não tivesse fé
em suas profecias e palavras que falavam do
batismo espiritual, do Fogo Divino,
pelo qual Deus purifica seus filhos e os torna
imortais à luz.
43 João chamou os homens para ele como
adultos, para derramar essa água sobre eles
como símbolo de purificação Eles vieram até
ele quando já estavam conscientes de suas
ações e já podiam ter a firme vontade de
permanecer no caminho do bem, da retidão e
da justiça. Veja como a humanidade preferiu
realizar o ato simbólico de purificação por
meio da água, em vez da verdadeira
renovação através do arrependimento e da
firme intenção de fazer reparações, que
nascem do amor a Deus. O ato ritual não é um
esforço, mas purificar o coração e lutar para
permanecer puro é um esforço, uma renúncia,
e até mesmo um sacrifício para o homem. É
por isso que os homens preferiram cobrir seus
pecados externamente, contentando-se com a
observância de cerimônias, certos atos e ritos
que não melhoram minimamente sua
condição moral ou espiritual, se sua
consciência não tomar parte neles.
44 Discípulos, esta é a razão pela qual eu não
quero que os atos rituais ocorram entre vocês,
para que, ao realizá-los, não esqueçam o que
está realmente agindo no espírito (99,56 - 61)
45 Sou eu que envio os seres espirituais para
encarnar de acordo com a lei da evolução, e
em verdade, digo-vos, as influências deste
mundo não mudarão meus Planos Divinos
Para além de toda a luta ambiciosa pelo
poder, minha vontade será feita.
46 Todo ser humano traz consigo uma missão
à Terra, seu propósito é marcado pelo Pai, e
seu espírito é ungido pelo amor de meu Pai.
Em vão, as pessoas realizam cerimônias e
abençoam os pequenos. em verdade vos digo
que em nenhuma idade material da vida a
água purificará o Espírito de suas ofensas
contra minha lei. E se eu enviar um Espírito

O Batismo
39 Pessoas, em sua época João, que também é
chamado de Batista, batizava com água
aqueles que tinham fé em sua profecia. Este
ato foi um símbolo de purificação do pecado
original. Ele disse às multidões que vieram ao
Jordão para ouvir as palavras do precursor:
"Eis que eu vos batizo com água, mas aquele
que vos batizará com o fogo do Espírito Santo
já está a caminho".
40 Desse fogo divino nasceram todos os
espíritos, eles entraram e saíram puros. Mas
quando eles se mancharam no seu caminho
com o pecado que a desobediência trouxe
consigo, o fogo do Meu Espírito derrama
novamente sobre eles para apagar seu
pecado, apagar suas manchas e restaurá-las à
sua pureza original.
73

puro de cada pecado, de que mancha o clero
denominacional o limpa com o batismo?
47 É hora de você entender que a origem do
homem não é o pecado, mas que seu
nascimento é o resultado do cumprimento de
uma lei da natureza, uma lei que é cumprida
não apenas pelo homem, mas por todas as
criaturas que compõem a natureza Note que
eu disse "homem" e não "seu espírito". O
homem tem minha autoridade para criar seres
semelhantes a ele; mas os seres espirituais só
vêm de Mim.
48 O crescimento e a multiplicação é uma lei
universal. As estrelas surgiram de outras
estrelas maiores à medida que a semente se
multiplicava e nunca disse que elas pecaram
ou feriram o Criador por este fato. Então por
que você deve ser levado pelos pecadores em
cumprimento desta Lei Divina? Entenda que o
cumprimento da Lei nunca pode contaminar o
homem.
49 O que profana o homem e afasta o espírito
do caminho do desenvolvimento são as
paixões humildes: licenciosidade, vício,
fornicação, pois tudo isso é contra a lei.
50 Estudar e pesquisar até encontrar a
verdade. Então você não chamará mais os
mandamentos do Criador da vida de pecado e
santificará a existência de seus filhos com o
exemplo de suas boas obras. (37, 18 -23)

uma lápide que expressa "morte" deve
expressar "dissolução e vida"; pois ali a
natureza está em plena floração, há terra que
é o ventre fértil e inesgotável de criaturas e
formas de vida.
54 Quando estes ensinamentos forem
compreendidos, a humanidade será capaz de
dar ao material o seu lugar e ao divino o seu
próprio. Então o culto ao idólatra para os
antecedentes desaparecerá.
55 O homem deve conhecer e amar seu
Criador de espírito a espírito.
56 Os altares são florins funerários e os
túmulos são provas de ignorância e idolatria.
Perdoo todas as suas transgressões, mas
realmente tenho de despertá-los. Meu
ensinamento será compreendido e chegará o
momento em que os homens substituirão os
presentes materiais por pensamentos
elevados. (245, 16 - 21)

Símbolos materiais, cruzes e relíquias.
57 Nos "primeiros dias" você conhecia os
símbolos: o tabernáculo ou santuário que
guardava a arca do pacto, onde eram
guardadas as tábuas da lei. Quando aqueles
símbolos cumpriram sua tarefa, Minha
vontade os removeu da terra e os manteve
longe dos olhos dos homens, para que o
mundo não se transformasse em idolatria;
mas o significado ou essência daqueles
símbolos instrutivos que mantive escritos no
espírito de Meus servos.
58 Na "Segunda Era", após o Sacrifício de
Cristo ter sido realizado, fiz desaparecer o
símbolo mais alto do cristianismo, a Cruz,
juntamente com a Coroa de Espinhos, o Cálice
e tudo o que poderia ter se tornado um objeto
de veneração extasiante por parte da
humanidade (138, 36)
59 A humanidade viu Jesus sofrer, e seu
ensinamento e seu testemunho é acreditado
por vocês. Por que continuar crucificando-o
em suas esculturas? Os séculos que você
passou exibindo-o como vítima de sua
maldade não são suficientes para você?
60 Em vez de se lembrar de mim nas torturas
e na morte de Jesus, por que você não se
lembra da minha ressurreição cheia de luz e
glória?

Lembrança dos mortos
51 As pessoas se agarram a suas tradições e
costumes. É compreensível que eles tenham
uma memória indelével das pessoas cujos
corpos desceram à sepultura, e são atraídos
pelo lugar onde enterraram seus restos
mortais. Mas se mergulhassem no sentido real
da vida material, perceberiam que quando
esse corpo é dissolvido
Átomo por átomo, ele retorna aos reinos da
natureza dos quais foi formado, e a vida
continua a se desenvolver.
52 Mas o homem sempre criou, como
resultado da falta de estudo do espiritual, uma
cadeia de cultos fanáticos para o corpo. Ele
tenta tornar a vida material imperecível e
esquece o espírito, que é aquele que na
verdade possui a vida eterna. Como eles ainda
estão longe de entender a vida espiritual!
53 Agora você entende que é desnecessário
trazer presentes para aqueles lugares onde
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61 Há alguns que, ao verem suas imagens me
representando à semelhança de Jesus na cruz,
às vezes acreditaram que era um homem
fraco, covarde ou medroso, sem se lembrar
que sou Espírito e que sofri como exemplo
para toda a humanidade o que vocês chamam
de sacrifício e o que eu chamo de dever de
amor
62 Quando considerardes que eu era um com
o Pai, lembrai-vos de que não havia armas,
nem poderes, nem torturas que me pudessem
ter dobrado; mas quando eu, como homem,
sofri, sangrei e morri, foi para vos dar meu
sublime exemplo de humildade
63 Homens não compreenderam a grandeza
dessa lição, e em todos os lugares ergueram a
imagem do Crucificado, o que é uma vergonha
para esta humanidade, que - sem amor e
respeito por Aquele que diz amar - O crucifica
uma e outra vez e O fere diariamente ferindo
o coração de seus semelhantes pelos quais o
Mestre deu Sua vida
(21, l5 - 19)
64 Eu não o condenaria se você deixasse a
última cruz desaparecer da própria terra, com
a qual você simboliza sua fé cristã, e como
compensação esse símbolo
por verdadeiro amor entre vós; porque então
vossa fé e vosso culto exterior a Deus se
tornaria uma adoração e fé do espírito, o que
corresponde ao que eu espero de vós.
65 Se sua adoração e seus símbolos tivessem
pelo menos o poder de evitar suas guerras, de
não deixá-lo afundar no vício, de mantê-lo em
paz Mas veja como você vai além de tudo o
que é sagrado de acordo com suas palavras;
veja como você pisoteia o que você pensava
ser divino.
66 Digo-vos novamente que seria melhor para
vós se não tivésseis uma igreja, um altar, um
símbolo ou imagem em toda a terra, mas que
orásseis com o Espírito e amásseis vosso Pai,
compreendendo e acreditando n'Ele sem a
necessidade
depois de substituições, e que vocês se
amariam como eu lhes instruí em meu ensino.
Então você seria salvo, caminhando pelo
caminho marcado pelos meus vestígios de
sangue - vestígios com os quais eu vim selar a
verdade dos meus ensinamentos. (280, 69 70)

Veneração aos santos
67 Dou-vos estes ensinamentos porque
declarastes santos os seres espirituais de
muitos homens justos, a quem pedis e adorais
como se fossem deuses. Quanta ignorância, a
humanidade! Como os homens podem julgar
a santidade e a perfeição de um ser espiritual,
mas
por causa de seu trabalho humano?
68 Sou o primeiro a lhe dizer que você deve
tomar como exemplo os bons exemplos que
seus irmãos lhe deram com suas obras, com
suas vidas, com suas virtudes
e também lhe digo que quando você pensa
neles, você pode esperar por sua ajuda e
influência espiritual. Mas por que você ergue
altares para eles que só servem para ofender a
humildade desses seres espirituais? Por que
vocês criam cultos em torno da memória deles
como se fossem a Deidade e os colocam no
lugar do Pai, que vocês esquecem acima da
adoração de seus próprios irmãos? Quão
dolorosa tem sido para eles a fama que você
lhes deu aqui!
69 O que os homens sabem do meu
julgamento sobre aqueles que eles chamam
de santos? O que eles sabem sobre a vida
espiritual dessas entidades ou sobre o lugar
que todos ganharam com o Senhor?
70 Ninguém pensa que com estas revelações
eu quero apagar de vossos corações os
méritos que meus servos fizeram entre os
homens; pelo contrário, quero que saibais que
a graça que encontraram comigo é grande e
que eu vos concedo muitas coisas através de
suas orações
mas é necessário que você elimine sua
ignorância da qual o fanatismo religioso, a
idolatria e a superstição brotam.
71 Quando você sentir que o Espírito dessas
entidades governa seu mundo de vida, confie
nelas que fazem parte do Mundo Espiritual,
para que você e elas, unidos no caminho do
Senhor, possam realizar a obra da
fraternidade espiritual - aquela obra que eu
espero como resultado de todos os meus
ensinamentos (115, 52 - 56)
Festivais da Igreja
72 Neste dia em que multidões de pessoas
estão se apressando com grande clamor às
suas igrejas para celebrar o momento em que
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o céu se abriu para Me receber, eu lhes digo
que tudo isso é apenas uma tradição para
impressionar os corações dos homens Eles são
apenas rituais que materializam hoje minha
Paixão Divina.
73 Não se deve seguir esta tendência
erguendo altares e símbolos. Não faça
representações de eventos santos e não use
roupas especiais para atrair a atenção,
porque tudo isso é um culto de idolatria.
74 Me chame com o coração, lembre-se dos
meus ensinamentos e siga meus exemplos
Ofereça-me o tributo de sua melhoria e você
sentirá as portas do céu se abrindo para
recebê-lo.
75 Evite as representações falsas e profanas
que são feitas de Mim e Minha Paixão, porque
ninguém pode me encarnar. Viva meu
exemplo e meu ensinamento. Portanto, quem
o fizer, terá encarnado seu mestre na terra.
(131, 11 - 13, 16)
76 Humanidade: nestes dias em que
comemorais o nascimento de Jesus, deixais
entrar a paz em vossos corações e vos
aparentais como uma família unida e feliz
77 Eu sei que nem todos os corações sentem
uma alegria sincera quando se lembram da
minha vinda ao mundo naqueles dias. Muito
poucos deles dedicam tempo para reflexão e
reunião e permitem que a alegria seja interior
e que a festa da lembrança ocorra no espírito.
78 Hoje, como em todos os tempos, os
homens fizeram dos dias de lembranças festas
profanas e sem sentido, buscando prazeres
para os sentidos, longe do que os prazeres do
espírito deveriam ser.
79 Se os homens usassem este dia para
dedicá-lo ao espírito, pensando no Amor
Divino, cuja prova inegável era o fato de que
me tornei homem para viver com você - em
verdade, eu lhe digo, sua fé brilharia no mais
alto de seu ser, e seria a estrela que lhe
mostraria o caminho que leva a Mim Seu
espírito estaria tão impregnado de bondade
que, em seu modo de vida, você inundaria os
necessitados com boas ações, conforto e
ternura. Você se sentiria mais como irmãos e
irmãs, perdoaria seus infratores do coração.
Você se sentiria cheio de ternura ao ver os
proscritos, aquelas crianças sem pais, sem
abrigo e sem amor.

Você pensaria nos povos sem paz, onde a
guerra destruiu tudo o que há de bom, nobre
e santo na vida humana. Então sua oração
viria até Mim puramente e me diria: "Senhor,
que direito temos de paz enquanto houver
tantos irmãos e irmãs nossos que estão
sofrendo terrivelmente?
80 Minha resposta a isso seria a seguinte: já
que você sentiu a dor de seus semelhantes e
rezou e teve compaixão, reuna-se em sua
casa, sente-se à mesa e regozije-se naquela
hora abençoada, pois ali estarei presente não
tenha medo de se alegrar, embora saiba que
naquele momento há muitos que estão
sofrendo; pois, na verdade, digo-lhe, se sua
alegria é sincera, um sopro de paz e esperança
brotará dela, tocando os necessitados como
um trabalho de amor
81 Ninguém pensa que eu quero apagar de
seus corações a mais pura festa que vocês
celebram durante o ano em que comemoram
o nascimento de Jesus Só quero ensinar-vos a
dar ao mundo o que é devido a vós e ao
Espírito o que é devido a Ele; pois se celebrais
tantas festas para celebrar eventos humanos,
por que não deixais esta festa ao Espírito para
vir aqui, tendo-se tornado criança, para me
oferecer seu dom de amor, para obter a
simplicidade dos pastores para Me adorar e a
humildade dos sábios para curvar o pescoço e
oferecer seu conhecimento diante do Senhor
da verdadeira Sabedoria?
82 Não quero diminuir a alegria que envolve a
vida dos homens nos dias de hoje. Não é
apenas o poder de uma tradição - é porque
minha misericórdia te toca, minha luz te
ilumina, meu amor te envolve como um
manto. Então você sente o coração cheio de
esperança, alegria e ternura, repleto da
necessidade de dar, de experimentar e de
amar. Mas vocês nem sempre permitem que
esses sentimentos e inspirações sejam
expressos em sua verdadeira generosidade e
sinceridade, pois desperdiçam essa alegria nos
prazeres do mundo sem permitir que o
Espírito, por causa de quem o Salvador
nasceu, viva aquele momento, entre naquela
luz, purifique e seja salvo. Pois aquele Amor
Divino que se tornou homem está
eternamente presente na jornada da vida de
cada homem, para que ele possa encontrar
vida nela. (299,43 - 48)
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87 Você não acha que se eles tivessem
entendido todos os meus ensinamentos, eles
o teriam posto em prática levando as
denominações à reconciliação e à paz? Mas
isto não foi assim. Todos eles mantiveram
distância uns dos outros, separando assim
espiritualmente e dividindo as pessoas que
então se consideram inimigas ou estranhas.
Cada um procura meios e argumentos para
provar aos outros que é o dono da verdade e
que os outros estão errados. Mas ninguém
tem força e coragem para lutar pela unificação
de todos, nem ninguém tem a boa vontade de
descobrir que existe alguma verdade em cada
crença e em cada adoração a Deus. (326, 19 20)

A presença de Deus apesar das falsas formas
de culto
83 Como o homem se materializa, ele deve
Me buscar através do culto manifesto, e como
os olhos de seu espírito não estão abertos, ele
deve criar minha imagem para Me ver Como
ele não se tornou espiritualmente sensível, ele
sempre exige milagres materiais e provas para
acreditar em minha existência e estabelece
condições para que eu me sirva, me siga, me
ame e me devolva algo pelo que eu lhe dou. É
assim que eu vejo todas as igrejas, todas as
comunidades religiosas, todas as seitas, que
os homens criaram em toda a terra. Estão
impregnados de materialismo, fanatismo e
idolatria, de sigilo, engano e profanação.
84 O que eu tomo por isso? Apenas a
intenção. o que me vem de tudo isso?: a
necessidade espiritual ou física de meus filhos,
seu pouco amor, seu desejo de luz Isto é o que
me alcança e eu estou com todos. Não olho
para as igrejas, nem para as formas, nem para
os ritos. Eu venho a todos os meus filhos
igualmente. Eu recebo seu espírito em oração.
Eu o atraio ao meu peito para abraçá-lo para
que ele possa sentir meu calor e este calor é
um incentivo e um estímulo em seu caminho
de visitas e provações. Mas porque aceito a
boa intenção da humanidade, não tenho que
permitir que permaneçam eternamente na
escuridão, envoltos em sua idolatria e
fanatismo.
85 Quero que o homem desperte, que o
Espírito se levante para Mim e em sua
exaltação veja a verdadeira glória de seu Pai e
esqueça o falso esplendor das liturgias e dos
ritos Quero que quando ele alcançar sua
verdadeira ascensão, ele se renove, ele se
separe do
e liberta as necessidades humanas e supera a
sensualidade, as paixões, os vícios e se
encontra; que ele nunca diga ao Pai que é uma
minhoca;
que ele possa saber que o Pai o fez à sua
própria imagem e semelhança. (360, 14 - 16)
86 Existem muitas comunidades religiosas na
Terra, e a maioria delas é baseada na fé em
Cristo. Contudo, eles não se amam, nem se
reconhecem como discípulos do Divino
Mestre.

Capítulo 15- Falsos cristãos,
doutrinas e abusos da Igreja
Nome Cristãos
1 A maior parte desta humanidade se diz
cristã; mas o Mestre lhe diz Se ela fosse
verdadeiramente cristã, com seu amor,
humildade e paz, ela já teria superado o resto
dos homens. Mas minha vontade, já deixada
como um testamento na "Segunda Era", não é
O ensino não está no coração da humanidade,
ele não vive e não floresce nas obras dos
homens. É mantido em livros empoeirados e
eu não vim para falar ao homem sobre livros.
2 Em vez de um livro, eu lhe trouxe minha
vida, minha palavra e minhas obras, meu
sofrimento e minha morte como homem. A
razão pela qual a maior parte da humanidade
que se diz cristã não tem paz nem a graça de
Cristo é esta: porque os homens não fazem
Dele seu modelo
porque eles não vivem de acordo com seus
ensinamentos. (316, 5)
3 Escutem-me, discípulos, para que vocês
erradiquem antigas crenças de sua mente O
cristianismo é dividido em grupos de crentes
que não se amam, que humilham, desprezam
e ameaçam seus irmãos por falsos
julgamentos. Eu lhes digo, eles são cristãos
sem amor, portanto não são cristãos, porque
Cristo é amor.
4 Alguns retratam Jeová como um homem
velho cheio de falhas humanas, vingativo,
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cruel e mais terrível do que o pior de seus
juízes na Terra.
5 Não estou lhe dizendo isto para gozar com
ninguém, mas para purificar sua idéia de Amor
Divino você não sabe agora de que maneira
você Me adorou em seu passado (22, 33 - 35)
6 Como é possível que os povos que se dizem
cristãos estejam se destruindo pela guerra e
até orando antes de matar seus irmãos,
pedindo-Me que lhes dê a vitória sobre seus
inimigos? minha semente pode existir onde ao
invés de ódio amoroso e ao invés de perdão
reina a vingança? (67, 28)
7 Eu digo a todas as pessoas de diferentes
crenças e religiões que elas não sabiam como
colocar as riquezas materiais em seu lugar e
depois colocar as do Espírito no lugar que
mereciam. Se as pessoas cumprissem minhas
leis,
eles já seriam capazes de ver daqui a glória da
Terra Prometida e ouvir o som das vozes de
seus habitantes.
8 Você afirma ter fé em minha existência e ter
fé em minha divindade; você também diz que
minha vontade será feita. mas, na verdade, eu
lhes digo: quão pouca é sua fé e sua
submissão ao que eu decreto! mas desperto
em você a verdadeira fé para que você possa
ser forte
você está no caminho que eu preparei para
você. (70, 12 - 13)
9 Hoje eu não exijo seu sangue, que vocês
dêem suas vidas. o que eu exijo de vocês é
amor, sinceridade, veracidade, abnegação
10 Assim vos ensino e nisto vos instruo e com
isto educo os discípulos de minha divindade
nesta Terceira Era, pois vos vejo indiferentes
ao curso do mundo
e isso porque vocês não sabem como se
colocar no coração dos homens, onde há tanta
miséria e tanta dor.
11 Há grande desigualdade, pois vejo mestres
que não têm apenas a coroa para poderem se
chamar reis, e vejo subordinados que são
verdadeiros escravos. A partir daí, uma luta
eclodiu. Entre aqueles senhores que se
tornaram ricos no mundo, há muitos que se
dizem cristãos, mas eu lhes digo que mal
conhecem meu nome.
12 Aqueles que não vêem o próximo em seus
semelhantes, que acumulam riquezas e

tomam posse do que pertence aos outros, não
são cristãos, porque não têm compaixão
13 A luta entre o espiritual e o material virá, a
humanidade se envolverá nesta luta. Mas
quantos sofrimentos terá de suportar para
que a vitória da justiça venha! (222, 43 - 45)
Incrédulos e fanáticos religiosos
14 Eu lhes digo que é melhor para vocês
estarem cheios de incertezas e negações do
que cheios de falsas convicções ou mentiras
que vocês consideram verdades. A negação
honesta,
que brota da dúvida ou da ignorância lhe faz
menos mal do que o consentimento insincero
a algo errado. A dúvida sincera, faminta de
compreensão, é melhor do que acreditar
firmemente em algum mito. A incerteza
desesperada que clama por luz
é melhor do que a segurança fanática ou
idólatra.
15 Hoje em dia, em todos os lugares os
descrentes, os desapontados e os amargos são
predominantes. Eles são rebeldes, que muitas
vezes vêem mais claramente que outros, que
não sentem a conduta ritual como tal. As
garantias que ouviram daqueles que guiam as
pessoas espiritualmente também não as
convencem. Pois todas essas teorias
complicadas não enchem seus corações, que
têm sede de água pura para acalmar seu
medo.
16 Aqueles que pensam que são rebeldes
muitas vezes mostram mais luz de
conhecimento em suas perguntas do que
aqueles que respondem na opinião de serem
instruídos e grandes. Eles sentem, vêem,
sentem, ouvem e compreendem mais
claramente do que muitos que se
autodenominam Mestres nos Ensinamentos
Divinos. (248, 12)
17 Quão clara e simples é a verdade! Quão
clara e simples é a espiritualidade! E ainda como é difícil entender para aqueles que
permanecem persistentemente na escuridão
de seu "fanatismo" e de suas tradições. Sua
mente não pode compreender que há algo
mais do que aquilo que ele entende; seu
coração está relutante em rejeitar o que para
ele era seu Deus e sua lei: a tradição e o rito.
18 Você acha que eu detesto aqueles que não
desejam saber minha verdade? não, meus
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filhos, minha misericórdia é infinitamente
grande e são esses mesmos que eu recorro
para ajudá-los a sair de sua prisão para que
possam participar da contemplação de
Deleite-se com a luz. Os testes necessários
para seu despertar para a fé estão reservados
para eles. Eles não serão testes além de suas
forças; serão lições sabiamente adaptadas a
cada espírito, cada vida, cada pessoa.
19 Dali, entre aqueles cérebros escuros, entre
aqueles corações doentes de fanatismo
religioso e de ignorância, vocês verão aparecer
os grandes e apaixonados soldados da
verdade pois no dia em que se libertarem de
suas correntes, de suas trevas, e virem a Luz,
não poderão reter sua alegria e gritar com a
garganta cheia que voltei para salvar o
mundo, elevando-o na escada da
espiritualização para o verdadeiro Reino (318,
48 - 50)

lo com a luz do meu perdão, da minha graça e
da minha sabedoria
iluminar.
24 Quando a humanidade então reconhecer
que as igrejas não estão lá apenas para dar
vida moral ao povo na Terra, mas que têm a
tarefa de conduzir o Espírito para seu lar
eterno, a humanidade terá dado um passo
adiante em seu desenvolvimento espiritual.
(109, 15 - 16)
25 Depois de ter sido como Jesus entre os
homens, sempre enviei aqueles que vieram
como "soldados" ou apóstolos para confirmar
meus ensinamentos através de suas obras e
para evitar que a humanidade distorcesse
meus ensinamentos. Mas muitos "surdos" e
"cegos" que interpretaram imperfeitamente
minha palavra se dividiram e assim criaram a
diversidade das seitas. Mas se as pessoas
estão espiritualmente divididas - como
poderiam amar umas às outras de acordo com
o mais alto mandamento de minha lei?
26 Portanto eu vos digo que esta civilização é
apenas aparência porque os próprios homens
a estão destruindo Enquanto a humanidade
não construir um mundo sobre as bases da
minha lei de justiça e amor, ela não poderá ter
a paz e a luz do Espírito sobre cujas virtudes
criaria e moldaria um verdadeiro mundo de
desenvolvimento ascendente - tanto no
espiritual como na ciência e na moralidade.
(192, 17)
27 Somente a renovação e o ideal de
perfeição farão com que você retorne ao
caminho da verdade.
28 Aqueles que se sentem intérpretes da Lei
Divina estão lhe dizendo que o inferno o
espera por sua maldade e teimosia e que
somente se você se arrepender, castigando e
ferindo sua carne e oferecendo sacrifícios
materiais a Deus, Ele o perdoará e o levará ao
Seu Reino - em verdade, eu lhe digo, eles
estão em erro
29 Para onde irão, homens, conduzidos por
aqueles que admiram como grandes mestres
das santas revelações e que considero
errados? é por isso que venho para salvá-los
com a luz deste ensinamento que os fará
avançar no caminho do Meu Amor (24,46 - 47)
30 Homens esconderam o verdadeiro
significado de meu ensinamento, para
mostrar-vos, em vez disso, um Cristo que nem

Distorções dos ensinamentos de Jesus e suas
conseqüências
20 Dou-lhes minha palavra com o mesmo
conteúdo espiritual com que lhes falei na
"Segunda Era" e lhes lembrei muitos de meus
ensinamentos que vocês haviam esquecido ou
dos quais se afastaram por causa de
interpretações equivocadas de seus
antepassados
21 Você tem tanto contra meus ensinamentos
que eu posso lhe dizer você criou um caminho
completamente diferente do meu, mas ao
qual você deu o mesmo nome ninguém além
de Mim poderia libertá-lo de seu erro com
palavras de vida, amor e verdade.
22 Entendam, portanto, e compreendam
minha palavra agora que me escutam, então
haverá luz em vocês. este é o momento em
que vos digo com plena clareza que a
reencarnação do espírito é um fato, que ele
existe como Luz da Justiça Divina e do Amor
desde o início da humanidade, sem o qual não
se poderia progredir no longo caminho da
perfeição do espírito
(66, 63 - 65)
23 Muito pouco é o que as igrejas têm
revelado aos homens sobre o Espírito. Mas
agora eles vão acordar de sua letargia, e
aqueles que têm preocupações
e superar os medos e revelar à humanidade a
verdade que eles têm escondido. Vou revelá79

sequer é um reflexo Dele que morreu para
dar-vos vida.
31 Hoje você experimenta as conseqüências
de seu afastamento do Mestre que lhe
ensinou. Você está rodeado de dor, deprimido
por sua miséria, atormentado pela ignorância.
Mas chegou o momento em que as
habilidades e os dons que adormecem dentro
do homem despertam e, como
Os arautos anunciam o início de uma nova
era.
32 As igrejas, a ciência e o poder judiciário do
povo procurarão impedir a penetração do que
é uma influência estrangeira e prejudicial para
eles. Mas não haverá poder que possa deter o
despertar e o progresso do Espírito. O dia da
libertação é
fechar. (114, 5 - 8)
33 Mal aqueles que me representaram na
Terra que dizem me conhecer, e essa é a razão
pela qual muitos me viraram as costas
34 Não chamarei à responsabilidade aqueles
que se dizem ateus porque me baniram de
seus corações, mas aqueles que, distorcendo a
verdade, trouxeram diante de seus olhos um
Deus que muitos não puderam aceitar.
35 Tudo o que é justo, sadio e bom contém a
verdade, que eu declarei em todos os
momentos.
36 Chegou a hora em que você deve amar a
verdade novamente, ou seja, em que você
verá novamente o que é justo e bom. desde
que você nasceu de mim, você deve vir em
busca do Alto, do Eterno e do Puro (125, 22 25)
37 Sim, Israel, o coração do homem sempre
procurou adorar coisas materiais, o ouvido foi
refrescado pela palavra sonora. Portanto, o
homem mudou o que eu trouxe como
doutrina cristã na "Segunda Era", quando a
transformou em "religião".
38 Sempre se despertou no coração humano o
egoísmo, a ganância e a vaidade, e eles se
fizeram reis e senhores, para que o povo se
curvasse diante deles e os fizesse meus
vassalos, escravos, acorrentando-os ao pecado
e conduzindo-os à escuridão, à desorientação
e à confusão. (363, 36)
39 Os teólogos da época estudarão minha
palavra e as novas escrituras e perguntarão:
"Quem são vocês que falaram desta maneira?
Assim como os escribas e fariseus de

antigamente se rebelaram e me disseram:
"Quem é você para desobedecer e substituir a
Lei de Moisés? então eu os farei entender que
as três revelações
são a única lei que eu sempre ensinei e segui.
40 Muitos dos que Me condenam nesta era
estão entre aqueles que duvidaram na
Segunda Era; mas eu os recebi e os enviei
novamente à Terra para testemunhar a vitória
de Minha Lei e abrir seus olhos para a Luz
(234, 46 - 47)
Desenvolvimentos errôneos e abusos no
cristianismo
41 "Cristão" é o que uma grande parte desta
humanidade chama a si mesma, sem sequer
saber o que significa a palavra "Cristo", nem
conhecer seu ensinamento.
42 O que você fez das minhas palavras, do
meu exemplo, do meu ensinamento que eu
lhe dei uma vez?
43 Vocês são realmente homens mais
desenvolvidos do que aqueles daquela idade?
Por que você não o prova pelo trabalho de seu
espírito? Você acha que esta vida é eterna, ou
você talvez ache que você deveria
desenvolver-se apenas através da ciência
humana?
44 Eu vos ensinei o verdadeiro cumprimento
da lei, para que pudésseis transformar este
mundo em um grande templo onde o
verdadeiro Deus seria adorado, onde a vida do
homem seria um presente constante de amor
ao Pai, a quem ele deveria amar em cada um
de seus vizinhos, prestando assim
homenagem a seu Criador e Mestre.
45 Mas hoje, quando eu voltei para o povo - o
que encontro lá? a mentira e o egoísmo
substituíram a verdade e a caridade; o orgulho
e a vaidade substituíram a mansidão e a
humildade; a idolatria, o fanatismo e a
ignorância substituíram a luz, a exaltação e a
espiritualização
O lucro e a profanação reinam onde somente
a devoção ao dever e à retidão devem
prevalecer; o ódio e a luta desencadeada
entre irmãos e irmãs substituíram a
fraternidade, a paz e o amor.
46 Mas irei ao Meu Templo para expulsar os
comerciantes de lá, como fiz na Segunda vez
no Templo de Jerusalém, e lhes direi mais uma
vez: "não façam uma mercearia fora da casa
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de oração"; eu lhes direi: "não façam uma
mercearia fora da casa de oração Ensinarei os
homens a servir diante do verdadeiro altar,
para que não sejam mais apanhados em erro
ou se percam por ignorância por causa das
más interpretações que dão à Minha Lei. (154,
15 -20)
47 Meu exemplo e o de meus apóstolos não
foi tomado como exemplo por todos os que
tentaram Me seguir. Muitos se transformaram
em senhores em vez de serem servos;
encheram seus corações com um senso de
superioridade e orgulho e só estavam atrás de
riqueza, pompa e honra. Eles esqueceram as
necessidades dos pobres e se tornaram
indiferentes e insensíveis à miséria e ao
sofrimento dos outros. Portanto, os homens
vão de uma denominação para outra em
busca da verdade, daí sua necessidade
espiritual de criar novas seitas para me buscar
livremente.
48 Aqueles que antes eram considerados
santos e semideuses, agora são rejeitados por
uma humanidade decepcionada.
49 Os homens não vão mais até o confessor
para que eles guardem seus erros porque os
consideram indignos. E a ameaça do inferno
eterno não mais impressiona e assusta o
coração do pecador.
50 Aproveitando esta desorientação mental, o
lobo se esconde atrás da sebe.
51 Cada servo de minha divindade e cada
representante tem a tarefa de fazer a paz
entre os homens, mas isto é o oposto do que
eles estão fazendo neste momento. Todos se
consideram os primeiros, todos querem ser os
mais fortes, esquecendo que o único forte que
eu sou está em todos.
52 Agora vocês podem explicar a si mesmos
porque prometi voltar a vocês na "segunda
vez"; agora vocês entendem porque estou
lhes ensinando de novo Pois somente a minha
palavra pode remover o laço negro do
espírito; somente o meu amor é capaz de
resgatá-lo de seus pecados. (230, 23 - 28)
53 Sobre as ofensas graves e as transgressões
que foram cometidas contra minha lei, meu
julgamento virá. Não haverá uma única
transgressão que não será corrigida pelo
Mestre perfeito. Você não deve se confundir:
corrija suas falhas e não julgue. Entendam que

eu nunca os castigo - vocês se castigam a
vocês mesmos.
54 Faço luz naquele que pecou por ignorância
e me arrependo daquele que
conscientemente pecou, para que ambos
possam proceder com plena confiança no meu
perdão para reparar o erro cometido. Esta é a
única maneira de vir até Mim.
55 Considerem todas estas coisas, vocês
clérigos que lideram os homens nas diferentes
formas de confissão Reze e traga o seu para a
espiritualização. Agora é a hora,
que você se arrepende de suas aberrações e
inicia uma luta contra o materialismo humano,
que é a morte e a escuridão para o espírito.
Para isso vocês usarão minha verdade, usarão
minha palavra como uma arma e viverão em
meu ensinamento.
56 Não tenho preferência por uma
denominação ou outra. Não estarei do seu
lado, mas você deve estar do meu lado. Pois
quando você fizer isso, terá conseguido unir
todos vocês espiritualmente. (162, 27 - 30)
57 Meu ensinamento cheio de espiritualidade
germinará no coração deste povo, para que
no futuro eles possam dar seus frutos de
verdade e vida. Minha Palavra se espalhará
pela terra, não deixando nenhum lugar onde
ela não purifique, ilumine e julgue.
 do povo mexicano quando as pessoas não
são de boa vontade e não se amam?
58 Então os povos começarão a despertar
para a vida espiritual, verdadeira e eterna, e
eliminarão a parte externa e materialista de
suas diversas formas de adoração, para se
limitarem à essência de minha lei
59 A humanidade perceberá o poder que a
espiritualidade lhe confere e desviará seu
olhar de tudo o que a tem retido por tantos
séculos.
60 De que adianta que o símbolo do
cristianismo, a cruz, esteja na terra um milhão
de vezes?
61 O exterior não tem mais poder sobre os
homens, não há mais respeito, nem boa fé,
nem arrependimento por ter machucado. é
por isso que lhes digo que os símbolos e
formas de culto desaparecerão porque seu
tempo acabou e será o culto interior que
levará o homem até a luz, levantando-o e
conduzindo-o até Mim (280, 63 - 67)
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encontrará a verdadeira felicidade, paz,
sabedoria e glória que a materializou.
as pessoas se imaginam de uma maneira tão
diferente.
7 O mundo moral e científico que o envolve é
o trabalho de homens com ideais materialistas
- de homens que só buscaram o
aperfeiçoamento material da humanidade e
eu lhes permiti fazer seu trabalho, realizá-lo
até seu limite
conhecer suas conseqüências e colher seus
frutos para que possam tirar dela a luz da
experiência. Nessa luz minha justiça será
revelada, e nessa justiça minha lei, que é o
amor, estará presente. (313, 60 - 64)
8 Se eu permitisse que você aplicasse meus
ensinamentos a sua vida de acordo com sua
vontade e não com a minha; em verdade, eu
lhe digo, você nunca sairia de sua estase
espiritual e nunca permitiria que seu espírito
se desenvolvesse, se desdobrasse e se
aperfeiçoasse
9 Então você vê as pessoas que se tornaram
preguiçosas em suas religiões, que não dão
um passo em direção à luz, porque não
cederam ao que a Lei Divina ordena, mas
tentaram submeter a Lei à sua vontade,
preenchendo-a com mitos e doutrinas falsas
10 Tem sido necessário que muitas pessoas
deste tempo se libertem de toda religião para
Me buscar com o espírito e desenvolver todas
aquelas qualidades, dons e habilidades que
sentem na profundidade de seu ser (205, 6 - 8)

IV. A lei - amor de Deus e
do próximo
Capítulo 16 - A Lei Divina
O poder da Lei Divina
1 Há muitas pessoas que consideram Meus
Ensinamentos fora do tempo, mas a razão é
que sua materialização não lhes permite
compreender o significado eterno de Meus
Ensinamentos
descobrir.
2 Minha lei é imutável. São as pessoas com
suas culturas, suas civilizações e suas leis que
são perecíveis, e de tudo isso só sobrevive
aquilo que o Espírito construiu com suas obras
de amor e misericórdia. É Ele que, após cada
dia de trabalho, após cada provação, quando
consulta o Nascido da Sabedoria Divina,
contempla a rocha imóvel de Minha Lei e o
livro sempre aberto que contém o
ensinamento do Espírito. (104, 31 -32)
3 Tenho brilhado mais que todos os homens
com minha luz, revelando-lhes a única
verdade que existe; mas você vê como cada
homem e cada povo sente, pensa, acredita e
interpreta de maneiras diferentes
4 Essas diferentes maneiras de pensar dos
homens têm causado suas divisões, porque
cada povo e raça segue caminhos diferentes e
sustenta ideais diferentes.
5 A maioria se desviou do caminho leve e
verdadeiro, acreditando que o cumprimento
da Lei Divina significa sacrifícios sobrehumanos, renúncias e esforços, e preferiu
fundar para si mesma comunidades e seitas
religiosas, cujo cumprimento da lei e atos
rituais são mais fáceis de serem seguidos.
Desta forma, as pessoas acreditam poder
apaziguar o desejo de luz e elevação que
sentem em suas mentes.
6 Muitos séculos e muitas eras passaram sem
que as pessoas percebessem que o
cumprimento de minha lei não é um sacrifício
humano e que, por outro lado, elas podem
muito bem sacrificar corpo e espírito para o
mundo, desobedecendo aos meus
mandamentos. Eles têm
não se fizeram entender, não quiseram
entender que quem vive por minhas palavras

A Lei do Amor de Deus no Trabalho Espiritual
11 É seu Deus quem está falando com você;
minha voz é a lei. hoje você a ouve de novo
sem a necessidade de esculpi-la em pedra ou
de enviar Minha Palavra encarnada entre
vocês é a Minha Voz divina que vem ao seu
espírito e lhe dá o início de um
Esta é a era revelada, na qual o homem será
justificado, reconciliado com seu Criador e
purificado, como está escrito. (15, 8)
12 Por meio de Jesus eu lhes dei o
ensinamento perfeito. Olhe meu modo de
vida como ser humano desde o nascimento
até a morte, então o amor se tornará mais
vibrante e mais belo para você.
de uma forma perfeita.
13 Não vos peço que sejais como Jesus,
porque nele havia algo que não podeis
82

alcançar: ser perfeito como homem, pois
aquele que nele estava era o próprio Deus de
forma limitada. Mas eu ainda lhe digo que
você deve imitá-lo.
14 Minha lei eterna sempre lhe falou deste
amor. Eu lhe disse nos primeiros tempos:
"você amará a Deus com todo o seu coração e
com toda a sua mente" e "ame seu próximo
como a si mesmo".
15 Mais tarde eu vos dei estas palavras
inspiradoras: "amai vossos irmãos e irmãs
como o Pai vos amou"; "amai-vos uns aos
outros
16 Neste tempo vos revelei que deveis amar a
Deus mais do que todas as coisas criadas, que
deveis amar a Deus em tudo o que existe e
tudo o que existe em Deus que você deve ter
misericórdia de seus semelhantes e
novamente ter misericórdia de seus
semelhantes para que você possa ver o Pai em
toda a sua glória; pois misericórdia é amor.
(167, 15 - 19)
17 Não estou nem mesmo lhes dizendo que
este ensinamento espiritual será a religião
mundial, pois nunca transmiti a religião, mas a
lei Limito-me a dizer-vos que a lei que
triunfará na Terra e que terá validade
permanente para iluminar a existência do
homem será a lei do Amor que vos expliquei
em meus ensinamentos para que a possais
realizar plenamente; digo-vos que a lei do
Amor será a lei do Amor
18 A humanidade ainda estará fazendo muitas
obras falsas de amor e caridade até que
aprenda a amar e a fazer o verdadeiro
trabalho de amor, e muitos ainda terão que ir
de denominação em denominação até que
seu espírito seja elevado ao conhecimento
superior e finalmente os compreenda,
que a única lei, o ensinamento universal e
eterno do Espírito é o do amor, ao qual todos
virão.
19 Todas as religiões desaparecerão, e o que
restará será apenas a luz do templo de Deus
brilhando dentro e fora do homem - o templo
no qual todos vocês oferecerão um único
culto de obediência, amor, fé e boa vontade
(12,63 - 65)

20 Nesta manhã de comemoração solene,
peço-vos o que você fez com a Lei que enviei à
humanidade através de Moisés? Estes
mandamentos foram dados apenas para as
pessoas daquela época?
21 Em verdade vos digo que essa semente
abençoada não está no coração dos homens
porque eles não Me amam, nem se amam;
não honram seus pais nem respeitam a
propriedade alheia; por outro lado, tiram a
vida um do outro, rompem o casamento e
trazem vergonha a si mesmos
22 Não ouvis a mentira de todos os lábios?
Você não vê como um povo tira a paz de
outro? E, no entanto, a humanidade diz que
conhece minha lei. O que seria dos homens se
eles esquecessem completamente meus
mandamentos? (15, 1 - 3)
23 Na "segunda vez", quando Jesus entrou em
Jerusalém, ele descobriu que o templo, o lugar
dedicado à oração e ao culto, havia sido
transformado em um mercado, e o Mestre
avidamente expulsou aqueles que o
profanavam desta maneira, dizendo-lhes: "A
casa de meu Pai não é um mercado". Estes
eram menos culpados do que aqueles
acusados de liderar a mente dos homens no
cumprimento da lei de Deus. Os sacerdotes
haviam transformado o templo em um lugar
de honra e esplendor, e este domínio foi
destruído.
24 Hoje eu não usei nenhum flagelo para
punir aqueles que profanaram minha lei. No
entanto, permiti que as conseqüências de suas
próprias transgressões fossem sentidas nos
homens para que eles pudessem saber
interpretar seu significado e entender que
minha Lei é inflexível e imutável. Eu mostrei
ao homem o caminho, o caminho reto, e
quando ele se afasta dele se expõe às
dificuldades de uma lei justa, pois nele meu
amor se manifesta. (41, 55 -56)
25 Voltarei a colocar meu templo - um templo
sem paredes e torres, porque está no coração
dos homens.
26 A torre da Babilônia ainda divide a
humanidade, mas seus fundamentos serão
destruídos no coração dos homens.
27 A idolatria e o fanatismo religioso também
construíram suas altas torres, mas elas são
frágeis e terão que desmoronar.

O desrespeito às leis divinas e suas
conseqüências
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28 em verdade vos digo que minhas leis, tanto
divinas quanto humanas, são santas e elas
mesmas julgarão o mundo.
29 A humanidade não se julga idólatra, mas na
verdade, digo-vos, ela ainda adora o Bezerro
de Ouro (122, 57)
30 O caos voltou porque não há virtude, e
onde não há virtude não pode haver verdade.
A razão disto não é que a lei que o Pai deu a
Moisés não tinha poder, nem que o
ensinamento de Jesus era aplicável apenas a
épocas passadas. Ambas são leis eternas em
seu conteúdo espiritual. Mas reconheçam que
eles são como uma fonte, cuja água ninguém
é obrigado a beber, mas que todos que se
aproximam desta fonte de amor o fazem por
sua própria vontade. (144, 56)
31 Interpretem meu ensinamento
corretamente; não pensem que meu Espírito
pode ter prazer em ver vossos sofrimentos na
terra, ou que venho para tirar de vós tudo o
que vos dá prazer, para Me deleitar com isso
Venho para que vocês possam reconhecer e
respeitar minhas leis,
porque eles são dignos de seu respeito e
atenção, porque lhe trarão felicidade se você
obedecer a eles.
32 Eu vos ensinei a dar a Deus o que é de
Deus, e a "César" o que é "de César"; mas para
o povo de hoje só existe "César", e eles não
têm nada para dar a seu Senhor. Se você pelo
menos desse ao mundo apenas o necessário,
seu sofrimento seria menor. Mas o
"Imperador", a quem você deixou determinar
suas ações, lhe ditou leis absurdas, o
transformou em escravos e lhe tirou a vida
sem lhe dar nada
para dar por ele.
33 Considere quão diferente é minha lei, que
não vincula nem o corpo nem o espírito. É
apenas amorosamente persuadi-lo e guiá-lo
com gentileza. Ele lhe dá tudo sem egoísmo e
egoísmo, e tudo recompensa e recompensa
você a tempo. (155, 14 - 16)

porque tem um poder que nem mesmo os
maiores exércitos do mundo possuem, e que
suas conquistas serão seguras e duradouras,
porque tudo o que você construir sobre as
bases do amor terá vida eterna. (293, 67)
35 Eu vos mostro a verdadeira vida do
Espírito, para que não estejais vivendo sob
ameaças injustificadas e não cumpris minha lei
apenas por medo de punição, da qual aquele
vos falou
que não sabia como interpretar minha
palavra.
36 Entenda minha lei, ela não é complicada ou
difícil de entender. Ninguém que o conheça e
o siga será desonrado, nem dará lugar a
palavras ou previsões falsas, concepções
errôneas ou más interpretações.
37 Minha lei é simples, ela sempre mostra o
caminho que você deve seguir. confie em
Mim, eu sou o Caminho que o conduzirá à
Cidade Branca-azul, à Terra Prometida que
mantém seus portões abertos em antecipação
à sua chegada (32, 9)
38 Quando você terá finalmente a certeza de
que só poderá encontrar saúde, felicidade e
vida na plenitude da minha lei?
39 Você reconhece que existem princípios na
vida material aos quais você deve se
conformar para poder sobreviver. Mas você
esqueceu que também há princípios no
espiritual que devem ser respeitados para que
o homem possa participar da fonte da vida
eterna que existe no divino. (188, 62)
40 Lembre-se que só eu sou a sua salvação. no
passado, no presente e no futuro, minha lei é
e será o caminho e o guia de seu espírito
41 Bem-aventurados aqueles que depositaram
sua confiança em minha lei, pois nunca se
desviarão na encruzilhada. Eles virão para a
Terra Prometida e cantarão o cântico do
triunfo. (225,31 - 32)
42 Sei que quanto maior for o seu
conhecimento, maior será o seu amor por
Mim.
43 Quando vos digo: "amai-me" - sabeis o que
quero dizer? amai a Verdade, amai o Bem,
amai a Luz, amai-vos uns aos outros, amai a
Vida Verdadeira (297, 57 - 58)
44 Quero que vos ameis uns aos outros como
eu vos amo, e também que vos ameis a vós
mesmos Pois não apenas confiei a vocês a
orientação e direção de um certo número de

O cumprimento da lei mais elevada
34 Se o Senhor te disse: "Amarás a Deus com
todo o teu coração e com toda a tua mente e
ao teu próximo como a ti mesmo", e se o
Mestre te pregou o ensinamento do amor,
esta voz espiritual, que vem da mesma fonte,
te diz para te manteres fiel à lei do amor
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pessoas, mas o primeiro dever que vocês têm
para comigo é cuidar de vocês mesmos. Vocês
devem se amar sabendo que são a imagem
viva de seu Criador. (133, 72)
45 A missão que confiei ao meu povo na Terra
é grande e muito delicada. É por isso que os
procurei em cada época para inspirá-los com
minhas palavras e revelar-lhes um pouco mais
do conteúdo da Lei.
46 A lei do amor, do bem e da retidão tem
sido a herança espiritual que lhe trouxe em
todos os momentos de lição em lição tenho
levado a humanidade a entender que a Lei
pode ser resumida em um único
mandamento: o de
O amor. Amar o Pai, que é o autor da vida,
amar o próximo, que é parte do Pai, amar
tudo o que o Senhor criou e decretou.
47 O amor é a razão, a origem e a semente da
sabedoria, da grandeza, do poder, da elevação
e da vida. Este é o verdadeiro caminho que o
Criador traçou para o espírito, para que ele
sinta de passo em passo e de casa em casa a
proximidade cada vez maior de Mim.
48 Se desde o início dos tempos o homem
tivesse feito do amor espiritual um serviço a
Deus em vez de cair em ritos idólatras e
fanatismo religioso, este mundo, que hoje se
tornou um vale de lágrimas por causa do
medo e da miséria dos homens, seria um vale
de
a paz, na qual os seres espirituais adquiririam
méritos para alcançar aqueles lares espirituais
após esta vida, na qual o espírito, em seu
caminho de desenvolvimento ascendente
deve ser recebido. (184, 35 –38)

3 Os sacrifícios de animais que vocês
ofereceram no altar de Jeová foram aceitos
por Ele. Mas não era a melhor maneira de
elevar seu espírito para o Senhor. Então eu
vim até vocês como Jesus para lhes ensinar o
Mandamento Divino que lhes diz para se
amarem uns aos outros.
4 Digo-lhes agora que os ensinamentos que
lhes dei a conhecer na Segunda Era através
das obras de Jesus foram mudados uma vez e
mal interpretados em outra é por isso que eu
vim, como anunciei a vocês, para iluminar
Minha Verdade Meu sacrifício então impediu
muitos sacrifícios de animais e eu lhe ensinei
uma adoração mais perfeita a Deus.
5 Minha nova revelação neste momento fará
com que a humanidade compreenda que não
se deve usar as formas simbólicas de culto
sem antes interpretar seu significado, pois
elas são apenas uma representação simbólica
de meus ensinamentos. (74, 28)
6 A oração é o meio espiritual que inspirei o
homem a dialogar com minha divindade é por
isso que, desde o início, ela se manifestou em
você como um anseio, uma necessidade do
espírito, um refúgio nas horas da visita
7 Quem não conhece a verdadeira oração não
conhece as bênçãos que ela traz, não conhece
a fonte de saúde e os benefícios que ela traz.
embora ele sinta o impulso de se aproximar
de Mim, de falar comigo e de trazer seu
pedido à minha presença; mas como lhe falta
espiritualidade, o sacrifício de apenas dirigir
seus pensamentos para cima lhe parece tão
pobre que ele imediatamente procura algo
material para me oferecer, pensando que ele
está fazendo isso para me homenagear de
uma maneira melhor
8 Desta forma, os homens caíram na idolatria,
no fanatismo, nos ritos e nos cultos externos,
sufocando seu espírito e privando-o daquela
liberdade abençoada de rezar diretamente a
seu Pai. Somente quando a dor é muito
intensa, quando a agonia atinge os limites da
força humana, o espírito se liberta,
esquecendo formalidades e derrubando seus
ídolos, para se levantar e gritar do fundo do
coração: "Meu Pai, meu Deus!
9 Você vê como as nações estão ocupadas
fazendo guerra umas contra as outras nesta
época de materialismo? mas eu lhes digo que
muitas pessoas lá, no meio dessas guerras,

Capítulo 17 - A nova maneira de
adorar a Deus
Desenvolvimento de formas de culto
1 Quão lentamente a humanidade está
caminhando para a perfeição de sua adoração
a Deus!
2 Cada vez que venho até você com uma nova
lição, ela parece estar muito à frente de seu
estágio de desenvolvimento mas entenda que
estou colocando uma idade à sua disposição
para que você possa agarrá-la pelo tempo que
durar e absorvê-la em sua vida (99, 30 - 31)
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descobriram o mistério da oração - aquela
oração que brota do coração e vem a Mim
como um grito urgente de ajuda, como um
lamento, como um apelo implorante
10 Quando então experimentaram o milagre
que haviam pedido em seu caminho, sabiam
que não há outra maneira de falar com Deus a
não ser na língua do Espírito. (261, 22 - 24, 27)

18 Faça seus semelhantes compreender que
não precisam castigar seus corpos ou
despedaçá-los para mover meu espírito, para
despertar minha compaixão ou minha
misericórdia. Aqueles que infligem sofrimento
físico e penitências a si mesmos o fazem
porque não têm o menor conhecimento do
que são as ofertas mais agradáveis para Mim,
nem têm qualquer idéia do meu amor e da
misericórdia de vosso Pai.
19 Você acha que é preciso lágrimas nos olhos
e dor no coração para que Eu tenha piedade
de você? isso significaria atribuir-me dureza,
insensibilidade, indiferença e egoísmo Você
consegue imaginar essas falhas no Deus que
você ama?
20 Quão pouco você se esforçou para Me
conhecer! a razão é que você não treinou sua
mente para pensar de acordo com o Espírito
(278, 17 - 20)
21 Deixe a terra por alguns momentos hoje e
venha até mim em espírito
22 Por muitos séculos os homens têm falhado
em rezar da maneira correta, para que não
tenham sido fortalecidos nem seu modo de
vida iluminado com meu amor, porque têm
rezado com seus sentidos e não com seu
espírito.
23 A idolatria à qual o homem está tão
inclinado tem sido como um veneno que não
o fez desfrutar as alegrias espirituais da
oração interior.
24 Quanta miséria os homens levaram com
eles, só porque não puderam rezar! E isto é
apenas natural, discípulos. Pois que força
espiritual pode ter um ser humano para
resistir às tentações da vida quando ele não
tem nada para se aproximar da fonte da vida
que existe em meu espírito? Ele Me procura
nos abismos, nas sombras, embora pudesse se
levantar para Me encontrar nos cumes, na luz.
25 Ah, se as pessoas desta época
entendessem o poder da oração, quantas
obras sobre-humanas fariam! Mas eles estão
vivendo uma época de materialismo, na qual
eles mesmos tentam materializar o Divino
para poder tocá-lo e vê-lo. (282, 61 - 64)

Orações falsas sem devoção e fé
11 Ó meus filhos de todos os credos, não
matem os sentimentos mais nobres do
espírito, nem tentem aturar os costumes e
cultos externos
12 Veja: quando uma mãe não tem nada de
material para oferecer a seu amado filhinho,
ela o pressiona ao coração, abençoando-o
com todo seu amor, cobrindo-o com beijos,
olhando-o com amor, banhando-o com suas
lágrimas; mas nunca tenta enganá-lo com
gestos vazios de amor.
13 O que o faz pensar que eu, o Divino
Mestre, aprovo que você esteja satisfeito com
os atos rituais, desprovido de qualquer valor
espiritual, verdade e amor, com os quais você
tenta enganar seu espírito, fazendo-o pensar
que ele tem se alimentado, quando na
realidade está se tornando cada vez mais
ignorante da verdade? (21, 20 -21)
14 A oração é uma graça que Deus deu ao
homem, para que ele seja um líder, para que
ele possa subir, uma arma para sua defesa,
um livro para seu ensinamento e um bálsamo
para sua cura e sua recuperação de toda
doença.
15 A verdadeira oração desapareceu da terra;
os homens não rezam mais, e quando tentam
fazê-lo, o fazem com os lábios em vez de falar
comigo com o Espírito, usando palavras, ritos
e pretensões vazias Como as pessoas verão os
milagres quando usarem formas e práticas
que Jesus não ensinou?
16 É necessário que a verdadeira oração
retorne entre os homens, e sou eu que vos
ensino de novo (39, 12 -14)
17 Ensine seus semelhantes a orar, faça seus
semelhantes compreender que é o espírito
deles que deve conversar com seu Criador,
para que entendam que suas orações são
quase sempre o grito do corpo, a expressão do
medo, a prova de sua falta de fé, sua rebeldia
ou desconfiança de Mim

A verdadeira oração
26 Abençoo aqueles que rezam. quanto mais
espiritual for sua oração, maior é a paz que eu
os faço sentir.
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27 Isto vocês podem facilmente explicar a si
mesmos; pois quem, para rezar, depende de
ajoelhar-se diante de imagens ou objetos para
sentir a presença do divino, não poderá
experimentar a sensação espiritual da
presença do Pai em seu coração.
28 "Bem-aventurados os que crêem sem ver"
disse uma vez, e agora o digo novamente; pois
quem fecha os olhos para as coisas do mundo
as abre para o espiritual, e quem tem fé em
minha presença espiritual deve senti-la e
desfrutá-la
29 Quando os homens terrenos deixarão de
negar ao seu espírito a felicidade de Me sentir
em seu coração por meio da oração direta ou o que é o mesmo - pela oração de espírito em
espírito? Então, quando minha luz ilumina a
vida dos homens, quando eles conhecem a
verdade e entendem seus erros.
30 Agora é o momento certo para rezar e
meditar; mas com orações livres de fanatismo
e idolatria e com calma e profunda reflexão
sobre minha Palavra Divina.
31 Todas as horas e todos os lugares podem
ser adequados para oração e meditação.
Nunca lhes disse em meus ensinamentos que
existem lugares ou momentos especialmente
designados para isso. Por que ir a certos
lugares do mundo para rezar quando seu
espírito é maior do que o mundo que você
habita? Por que me limitar a imagens e
lugares tão limitados quando eu sou infinito?
32 A razão mais séria para a pobreza espiritual
dos homens e seus golpes do destino terreno
é sua forma imperfeita de rezar, e é por isso
que eu lhes digo que esse conhecimento deve
chegar a toda a humanidade (279, 2 -7)
33 Você nem sempre reza com a mesma
compostura interior, portanto, nem sempre
experimenta a mesma paz ou inspiração.
34 Há ocasiões em que você se inspira e
levanta seus pensamentos; e há outras em
que você é completamente impassível. Como
então você sempre receberá minhas
mensagens da mesma maneira? Você deve
educar sua mente e até mesmo seu corpo
para cooperar com o Espírito nos momentos
de oração.
35 O espírito está sempre pronto para estar
unido a Mim; mas ele precisa da boa condição
do corpo para poder se levantar nesses

momentos e ser livre de tudo o que o cerca
em sua vida terrena
36 Faça um esforço para obter a verdadeira
oração, pois quem sabe orar tem dentro de si
a chave para a paz, a saúde, a esperança, a
força espiritual e a vida eterna.
37 O escudo invisível de minha lei o protegerá
da perseguição e do perigo. Em sua boca, ele
levará consigo uma espada invisível para
derrubar todos os inimigos que se oponham a
seu caminho. Um farol iluminará seu caminho
no meio das tempestades. Constantemente
um milagre estará ao seu alcance sempre que
ele precisar dele, seja para si mesmo ou para o
bem de seus semelhantes.
38 Orem, exercitem este alto dom do Espírito,
pois será este poder que move a vida das
pessoas do futuro - aquelas pessoas que (já)
na carne alcançarão a união de (seu) espírito
com (Meu) espírito.
39 Os pais de família terão a inspiração dada a
eles pela oração para conduzir seus filhos.
40 Os doentes receberão saúde através da
oração. Os governantes resolverão seus
grandes problemas buscando a luz na oração,
e o cientista também receberá revelações
através do dom da oração. (40, 40 -47)
41 Discípulos: na "Segunda Era" meus
apóstolos me perguntaram como deveriam
orar e eu lhes ensinei a oração perfeita que
vocês chamam de "Pai Nosso".
42 Agora eu lhes digo: Inspirai-vos por esta
oração, por seu significado, por sua humildade
e por sua fé, para que vosso espírito esteja em
diálogo com o meu. Pois então não serão mais
os lábios do corpo que falam essas palavras
abençoadas, mas o espírito que fala comigo
com sua própria língua. (136, 64)
43 Cuidem para que não sejam apenas seus
lábios que me chamem de "Pai", pois muitos
de vocês estão acostumados a fazer isso
mecanicamente Quero que quando disseres:
"Pai nosso que estás no céu, santificado seja o
teu nome", esta oração venha do fundo do teu
coração e que medites em cada frase para que
possas ser inspirado e estar em perfeita
comunhão comigo depois; quero que rezes
por mim e que sejas inspirado por mim
44 Eu vos ensinei a oração poderosa e perfeita
que realmente aproxima a criança do Pai.
Quando você pronuncia a palavra "Pai" com
fervor e reverência, com exaltação e amor,
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com fé e esperança, as distâncias diminuem, o
espaço desaparece, porque neste momento
de diálogo de espírito para espírito, Deus não
está nem longe de você nem está você longe
Dele. Orem desta maneira e receberão em
seus corações com todas as mãos o benefício
do meu amor. (166, 52 -53)

49 Preparai-vos, meus filhos, rezai por vossos
semelhantes, mas também nesta intercessão
de vocês devem ser capazes de pedir, porque
o que é importante é o Espírito. Se um irmão,
seus pais ou seus filhos estiverem doentes,
reze por eles, mas não insista para que
permaneçam nesta vida se não for isso que o
Espírito precisa. Ao contrário, pedir que este
espírito seja libertado, que seja purificado em
seus sofrimentos, que a dor possa promover a
elevação espiritual. É por isso que o Mestre
lhe ensinou já na "segunda vez", a dizer: "Pai,
seja feita a Tua vontade". Pois o Pai sabe
melhor do que qualquer um de seus filhos o
que o espírito precisa.
50 O terceiro tipo de oração, veneração pelo
Espírito Divino, significa veneração por tudo o
que é perfeito; pois através deste tipo de
oração vocês podem se unir com a perfeição,
com o amor que abraça todo o universo. Na
adoração você pode encontrar o estado de
perfeição que todos devem alcançar, e a
adoração o leva à contemplação espiritual,
que, juntamente com a adoração, o leva à
união com o Espírito Divino, a fonte da Vida
Eterna - a fonte que lhe dá força dia após dia
para alcançar o reino do Pai.
51 É assim que se deve rezar: desde a oração
de súplica até a meditação espiritual. Isto lhe
dará força.
52 Quando estiverem bem equipados,
deverão lutar não somente por vocês
mesmos, mas também para ajudar seus
semelhantes a seguir por este caminho. Pois
vocês não podem alcançar sua espiritualização
somente para vocês mesmos, mas devem
lutar para alcançar a salvação de toda a
humanidade. (358, 10 - 17)

Os quatro aspectos da oração perfeita
45 Ringet, luta pela conquista da perfeição
espiritual Eu lhe mostrei o caminho para
alcançar este objetivo. Confiei-lhe a oração
como a "arma" superior a qualquer arma
material, para defendê-lo contra a traição no
caminho da vida. Mas a melhor arma que você
terá quando cumprir minha lei.
46 De que é feita a oração? oração é súplica,
intercessão, adoração e meditação espiritual.
Todas as suas partes são necessárias, e uma
sai da outra. Pois na verdade eu lhes digo: O
pedido consiste em que o homem me peça
para satisfazer seus desejos, para satisfazer
seus anseios - o que ele considera a coisa mais
importante e salutar de sua vida. E de fato,
vos digo, meus filhos, o Pai ouve o pedido e dá
a cada um o que ele mais precisa sempre que
é para seu próprio bem. Mas cuidado ao pedir
algo que seja contrário à salvação de seu
espírito. Para aqueles que pedem apenas bens
materiais, delícias corporais e poder perecível,
pedem para ter seu espírito acorrentado.
47 As delícias corporais só trazem sofrimento não só neste mundo, mas também após a
transição para o mundo espiritual; pois
mesmo ali a influência desses desejos
corporais pode chegar; e como o espírito não
pode se libertar deles, ele continua a ser
atormentado por esses desejos e quer voltar
sempre de novo à Terra para reencarnar e
continuar a viver materialmente. Portanto,
Meus filhos, peçam apenas o que vocês
realmente precisam para o bem de seu
espírito.
48 O segundo tipo de oração, a intercessão,
vem do amor ao próximo, aquele amor que eu
te ensinei como Mestre quando vim a este
mundo rezem por seus irmãos e irmãs
próximos e distantes, por aqueles que sofrem
as conseqüências da guerra nas diferentes
nações, que estão sofrendo a tirania dos
governantes transitórios deste mundo

A oração espontânea do coração sem
palavras
53 Povo, aqui está a voz do Espírito Santo, a
manifestação espiritual de Deus por meio de
seu intelecto, que não lhe revela uma nova lei
ou um novo ensinamento, mas uma nova
forma, mais progressiva, espiritual e perfeita
de comunicar-se com o Pai, de recebê-lo e de
adorá-Lo. (293, 66)
54 Quantos são os que ouvem minha palavra,
que se tornaram grandes intérpretes dela, e
ainda assim não são os melhores executores
do meu ensinamento, se não cumprem o
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Mandamento Divino que diz: "Amai-vos uns
aos outros"?
55 Veja, por outro lado, como quem aplica
mesmo um átomo do meu ensino
praticamente se transforma. Você quer um
exemplo disso?
56 Houve alguém que me disse toda a sua
vida, através de orações de palavras, que me
amava - orações que outros formularam e que
ele nem sequer entendeu porque eram
compostas de palavras cujo significado ele não
conhecia. Mas logo ele entendeu qual era a
verdadeira forma de rezar e, deixando de lado
seus velhos hábitos, concentrou-se na parte
mais íntima de sua mente, enviou seus
pensamentos a Deus e pela primeira vez
sentiu Sua presença.
57 Ele não sabia o que dizer a seu mestre; seu
peito começou a soluçar e seus olhos a
derramar lágrimas. Em sua mente havia
apenas uma frase que formava: "Meu Pai, o
que posso dizer a você quando não sei como
falar com você?
58 Mas essas lágrimas, esses soluços, essa
felicidade interior e até mesmo sua confusão
falaram ao Pai em uma língua tão bela quanto
você nunca encontrará em suas línguas
humanas ou em seus livros.
59 Essa gagueira do homem que começa a
rezar espiritualmente com seu Senhor é como
as primeiras palavras de crianças pequenas,
que são uma alegria e um deleite para seus
pais, porque eles ouvem as primeiras
manifestações de um ser que está começando
a ser elevado à vida. (281, 22 - 24)
60 A mente mais desenvolvida sabe que a
palavra humana torna pobre e diminui a
expressão do pensamento espiritual.
Portanto, ele deixa que os lábios materiais
fiquem em silêncio a fim de se elevar e falar
na língua que só Deus conhece, o mistério que
ele carrega escondido dentro do próprio
coração de seu ser. (11, 69)
61 Quanta alegria dás ao meu espírito quando
te vejo levantando teus pensamentos em
busca de teu Pai Eu os faço sentir minha
presença e os inundo de paz.
62 Procure-Me, fale comigo, não se importe
que seus pensamentos sejam muito
desajeitados para expressar seu pedido; eu
saberei entendê-los falar comigo com a
confiança com a qual se fala com seu Pai

Confie-me suas queixas como você confiaria a
seu melhor amigo. Pergunte-me o que você
não sabe, tudo o que é desconhecido para
você, e eu lhe falarei com a palavra do Mestre.
Mas reze para que, naquele momento
abençoado em que seu espírito se eleva até
Mim, você possa receber a luz, o poder, a
bênção e a paz que seu Pai lhe concede. (36,
15)
63 Em silêncio, diga-me seus sofrimentos,
confie-me seus desejos embora eu saiba tudo,
quero que você aprenda pouco a pouco a
formular sua própria oração até estar pronto
para exercer o diálogo perfeito de seu espírito
com o Pai (110, 31)
64 A oração pode ser longa ou curta, de
acordo com a necessidade. Você pode passar
horas inteiras, se assim o desejar, nessa
felicidade espiritual quando seu corpo não
está cansado ou quando nenhum outro dever
requer sua atenção. E pode ser tão curto que
é limitado a um segundo quando você é
submetido a algum teste que de repente o
pegou de surpresa.
65 Não são as palavras com as quais sua
mente tenta formar a oração que me
alcançam, mas o amor, a fé ou a necessidade
com que você se mostra diante de Mim É por
isso que lhe digo que haverá casos em que sua
oração durará apenas um segundo, pois não
haverá tempo para formular pensamentos,
sentenças ou idéias como você está
acostumado.
66 Em todos os lugares que você pode me
chamar porque para mim o lugar é
indiferente, já que o que eu procuro é o seu
espírito (40, 36 - 38)
67 Na Segunda Era, quando uma mulher
perguntou a Jesus se Jerusalém era o lugar
onde ela deveria adorar a Deus, o Mestre lhe
respondeu: "Está chegando o momento em
que nem Jerusalém nem qualquer outro lugar
será o lugar certo para adorar a Deus, pois Ele
será adorado em espírito e em verdade", ou
seja, de espírito em espírito.
68 Quando meus discípulos me pediram para
ensiná-los a orar, eu lhes dei como exemplo a
oração que vocês chamam de "Pai Nosso",
pela qual os fiz entender que a oração
verdadeira e perfeita é aquela que, como a de
Jesus, vem espontaneamente do coração e
chega até o Pai Deve conter obediência,
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humildade, confissão de culpa, gratidão, fé,
esperança e veneração. (162, 23 - 24)

luz de um novo dia, reze, aproxime-se de Mim
através de seu pensamento, depois forme seu
horário diário inspirado por Minha Luz e agora
se levante na luta da vida. Ponha sua mente
para ser forte e não por um único momento
violar a obediência e a fé.
76 Em verdade vos digo que em breve vossa
firmeza e o resultado de vossos trabalhos vos
surpreenderão. (262, 7 - 8)

A oração diária
69 Amados discípulos: Pratiquem a oração
espiritual diária e ponham toda a vossa boa
vontade em aperfeiçoar-vos.
70 Lembre-se: Além de entrar em comunhão
íntima com seu Mestre e experimentar a paz
infinita nesses momentos, é a melhor
oportunidade para você receber minhas
inspirações Divinas. Neles você encontrará a
explicação de tudo o que não entendeu ou
entendeu mal. Você encontrará a maneira de
evitar qualquer perigo, de resolver um
problema, de remover qualquer ambiguidade.
Nessa hora de abençoada conversa espiritual,
todos os seus sentidos serão iluminados, e
você se sentirá mais pronto e inclinado a fazer
o bem. (308, 1)
71 Não omitir a oração, mesmo que seja tão
curta que não dure mais de cinco minutos;
mas nela, com a luz de sua consciência, fazer
um exame cuidadoso, para que você possa ter
em mente suas ações e saber o que você tem
que melhorar.
72 Se você perder o conceito de tempo ao se
levantar em oração, será um sinal de
espiritualização, pois você será capaz de sair
do tempo, mesmo que apenas por alguns
momentos - aquele tempo que os escravos do
materialismo desejam apenas para seus
prazeres ou para o aumento de seu dinheiro.
73 Aquele que se testa diariamente melhorará
sua maneira de pensar, viver, falar e sentir.
(12, 30 - 32)
74 Eu vos ensinei que a sabedoria é obtida
através da oração; mas é por isso que eu não
quero que prolongueis vossas orações Eu lhes
pedi que rezassem por cinco minutos, e com
isto quero dizer que deveriam rezar
brevemente para que nestes momentos
pudessem realmente se entregar a seu Pai;
mas o resto de seu tempo deveriam dedicar a
seus deveres espirituais e materiais para com
seus semelhantes. (78, 52)
75 Agora estou lhes ensinando uma certa
maneira de se equipar para que todos os seus
trabalhos diários possam ser inspirados por
sentimentos nobres e para que as aflições e
dificuldades não vos impeçam nem vos façam
recuar: Quando você abre seus olhos para a

O dia de descanso como um dia de
autocontemplação
77 Já na primeira vez que vos ensinei a
consagrar-me o sétimo dia Como o homem
dedicou seis dias ao cumprimento de seus
deveres mundanos, era justo que ele
consagrasse pelo menos um ao serviço de seu
Senhor. Não lhe pedi que dedicasse o primeiro
dia a mim, mas o último, para que pudesse
descansar nele desde sua labuta e dedicar-se à
contemplação espiritual, para que pudesse
dar a seu espírito a oportunidade de
aproximar-se de seu Pai e falar com ele
através da oração.
78 O dia de descanso foi instituído para que o
homem, ao esquecer a dura luta terrena da
vida, mesmo que por pouco tempo, pudesse
dar a sua consciência a oportunidade de falar
com ele, de lembrá-lo da lei, e ele pudesse
procurar a si mesmo, arrependendo-se de
suas transgressões, e fazendo nobres
intenções de arrependimento em seu coração.
79 O sábado foi o dia anteriormente dedicado
ao descanso, à oração e ao estudo da lei. Mas
ao seguir a tradição, o povo esqueceu os
sentimentos fraternais para com seus
semelhantes e os deveres espirituais que eles
tinham para com seus vizinhos.
80 Os tempos foram passando, a humanidade
estava se desenvolvendo espiritualmente, e
Cristo veio para ensinar-lhe que mesmo nos
dias de descanso você deve ter caridade e
fazer todas as boas obras.
81 Jesus quis dizer-lhes que, enquanto um dia
é dedicado à reflexão e ao descanso físico,
vocês devem compreender que nem o dia
nem a hora poderiam ser previstos para o
cumprimento da missão do Espírito.
82 Embora o Mestre tenha falado com a maior
clareza, as pessoas se desviaram dele, e todos
escolheram o dia mais adequado para ele.
Portanto, enquanto alguns continuaram a
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guardar o sábado como o dia de descanso,
outros escolheram o domingo para celebrar
seus serviços.
83 Hoje falo-vos mais uma vez e meus
ensinamentos vos trazem novos
conhecimentos Você já viveu muitas
experiências e se desenvolveu. Hoje não
importa em que dia você se dedica a
descansar da labuta terrestre, mas importa
que você saiba que deve caminhar todos os
dias no caminho que eu marquei para você.
Entenda que não há hora fixa para sua oração
porque cada hora do dia é adequada para
rezar e exercer meu ensinamento em
benefício de seus semelhantes. (166, 31 - 35)

pensamento, vai simplificar ainda mais aquele
"Pai Nosso" que você me pediu em outro
tempo.
89 Para que você possa ter a oração que pede
tudo e que falará melhor por você. mas não
deixe que seus lábios o digam, mas deixe que
seu coração o sinta, pois dizer não é sentir e
se você sente isso não precisa me dizer Eu sei
ouvir a voz do espírito e entender sua
linguagem. Há alguma alegria maior para você
do que saber disso? Ou você acha que eu
dependo de você me dizer o que tenho que
fazer? (247, 52 - 54)
90 Eu vos ensinei a rezar e a pedir por outros;
mas também vos ouço quando pedis por vós
mesmos. Eu aceito esta oração. mas eu lhe
digo que o tempo em que eu lhe dei, porque
você ainda era imaturo, de acordo com seu
pedido, acabou. Agora é minha vontade que
vocês se comportem como discípulos e me
ofereçam sua mente e seu coração quando
orarem, mas me permitam ler neles e fazer
minha vontade. (296, 69)
91 Quando você Me questionar ou Me
perguntar, não faça um esforço para tentar
me explicar claramente seu problema, nem
faça um esforço para procurar em sua mente
as melhores frases formuladas Para mim é
suficiente se sua mente se desprende do
mundo neste momento e coração e mente são
puros para que eles possam receber Minha
inspiração. De que serve para você dizer-me
palavras maravilhosas se você não é capaz de
sentir minha presença dentro de você? Eu sei
tudo e você não precisa me explicar nada para
que eu possa entendê-lo. (286, 9 - 10)
92 Se você for capaz de compreender meus
ensinamentos, isso lhe dará muitas
satisfações, muitas oportunidades de
desenvolvimento ascendente. Aprenda a orar
antes de tomar qualquer decisão, pois a
oração é a maneira perfeita de pedir a seu Pai,
pois Nele você anseia por luz e força para
sobreviver à luta da vida.
93 Quando você rezar, logo a iluminação virá à
sua mente, o que fará você distinguir
claramente o bem do mal, o aconselhável do
que você não deve fazer, e esta será a prova
mais evidente de sua preparação interior para
ouvir a voz da consciência
94 Suportam suas dificuldades com paciência,
e se você não for capaz de compreender o

Peça e será entregue a você
84 Todos vocês têm uma ferida no coração.
Quem poderia penetrar seu ser interior como
eu penetrei? Conheço sua tristeza, sua tristeza
e desânimo diante de tanta injustiça e
ingratidão em seu mundo. Sei da exaustão
daqueles que viveram muito tempo e
trabalharam na terra e cuja existência é como
um pesado fardo para eles. Eu sei da
insatisfação daqueles que foram deixados
sozinhos nesta vida. A todos vocês eu digo:
"Peçam e lhes será dado"; pois vim para lhes
dar o que precisam de mim, seja companhia,
paz de espírito, cura, tarefas ou luz. (262, 72)
85 Não tema a miséria, ela é apenas
temporária, e nela você deve rezar e tomar a
paciência de Jó como um exemplo.
Abundância voltará e então você não terá
palavras suficientes para Me agradecer.
86 Se a doença uma vez o oprime, ó bendito
doente, não desespere; seu espírito não está
doente. Levantem-se para Mim em oração e
sua fé e espiritualização lhes devolverá a
saúde do corpo. Reze na forma que lhe
ensinei: espiritualmente. (81, 43 - 44)
87 Nos momentos de provação, reze uma
oração breve, mas alta e sincera, e você se
sentirá confortado; e quando você chegar a
estar em harmonia com seu Senhor, poderei
dizer-lhe que minha vontade é sua e sua
vontade é minha (35, 7)
88 Reze, mas sua oração deve ser
determinada por seus planos e trabalhos
diários, esta será sua melhor oração Com isto
você vai pedir ainda mais do que você poderia
entender e esperar e esta simples frase, este
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significado de suas provas, reze, e eu lhe
revelarei o significado delas para que você as
afirme interiormente. (333,61 - 62, 75)
95 Cada vez que teus lábios ou teus
pensamentos me dizem: "Senhor, tem
piedade de mim, tem compaixão de minha dor
- Senhor, não me negues o teu perdão", então
tu provas tua ignorância, tua confusão, e o
pouco que me conheces
96 Dizendo-me para ter compaixão por sua
dor? Pedir-me para ter piedade de meus
filhos? suplica-me que perdoe seus pecados Eu, que sou amor, graça, misericórdia, perdão
e compaixão?
97 É bom que você procure mover aqueles
que têm um coração duro na terra, e que com
lágrimas e súplicas você procure despertar
compaixão naqueles que não têm um traço de
compaixão pelo próximo; mas não use essas
frases ou pensamentos para mover Aquele
que te criou por amor, e para te amar
eternamente (336, 41 - 43)
98 Contente-se com os grandes benefícios que
o Pai lhe concedeu em relação a tudo o que
diz respeito à vida humana na Terra. Não peça
aquilo que possa fazer perecer seu espírito e
seu corpo [matéria]. Eu tenho mais para lhe
dar do que você poderia me pedir. Mas sou eu
quem sabe o que realmente lhe falta no
caminho da vida. Eu lhe disse: quando você
souber cumprir minha lei, você me verá em
toda a minha glória. (337, 21)

como quando você intercede por aqueles que
de alguma forma lhe fizeram mal. (35, 8)
102 O que estou lhes ensinando neste
momento? a abençoar a todos e a todas com
coração e mente; pois quem abençoa desta
maneira é como seu Pai quando Ele dá seu
calor a todos é por isso que lhe digo: aprenda
a abençoar com espírito, com pensamento,
com coração, e sua paz, sua força e seu calor
de coração chegarão àquele a quem você o
envia, por mais longe que você acredite nele
103 O que aconteceria se todos os homens se
abençoassem uns aos outros, mesmo sem se
conhecerem, nem nunca se terem visto? a paz
perfeita reinaria na Terra, a guerra seria
inimaginável
104 Para que este milagre se torne realidade,
você deve elevar seu espírito pela
perseverança em virtude. Você acha que isso
é impossível? (142, 31 m.)
105 Peça e lhe será dado. Tudo o que você
deseja para o bem-estar de seus semelhantes
- peça-Me isso. Peça, combine seu pedido com
o dos necessitados e eu lhe concederei o que
você pede. (137, 54)
A necessidade da oração
106 "Observe e reze", eu lhes digo repetidas
vezes; mas não quero que se acostumem a
esse tipo de conselho, mas que reflitam sobre
ele e ajam de acordo com ele
107 Eu os convido a rezar porque aquele que
não reza se entrega a pensamentos
supérfluos, materiais e às vezes sem sentido,
favorecendo e alimentando assim as guerras
fratricidas sem estar consciente delas. Mas
quando você reza, seu pensamento, como se
fosse uma espada de luz, rasga os véus das
trevas e as armadilhas da tentação que
aprisionam muitos seres hoje; satura seu
ambiente com poder espiritual e trabalha
contra as forças do mal. (9, 25 - 26)
108 Homens sempre estiveram muito
preocupados com as glórias da terra para
refletir sobre a importância de rezar e
contemplar espiritualmente o que está além
desta vida, para que eles pudessem ter
descoberto sua própria essência Quem reza
fala com o Pai, e se ele pergunta, recebe
imediatamente uma resposta. A ignorância
das pessoas sobre o espiritual é resultado da
falta de oração. (106, 33)

A bênção da intercessão
99 Não se acostume a orar somente com
palavras, reze com o Espírito. Eu também vos
digo: abençoai com a oração, enviai
pensamentos de luz a vossos semelhantes,
não peçais nada por vós mesmos; lembrai-vos:
Aquele que lida com o meu terá sempre a
mim como vigia sobre ele.
100 A semente que você semeia com amor
voltará de muitas maneiras. (21, 3 - 4)
101 Rezem não apenas quando estiverem
passando por um doloroso julgamento, rezem
também quando estiverem em paz, porque
assim seus corações e suas mentes poderão
ser ocupados com os outros Nem reze
somente por aqueles que lhe fizeram bem, ou
por aqueles que não lhe fizeram mal; pois
embora isto seja meritório, não é tão grande
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109 Você está caminhando para um tempo em
que poderá dar ao seu espírito de maneira
justa o que lhe é devido e ao mundo o que é
devido a você Será um tempo de verdadeira
oração, uma devoção a Deus livre do
fanatismo, onde você reza antes de cada
empreendimento, onde você sabe como
preservar o que lhe foi confiado.
110 Como poderia o homem cometer um erro
se, em vez de fazer sua vontade, pedisse
primeiro a seu Pai em oração? Aquele que
reza vive em comunhão com Deus, conhece o
valor dos benefícios que recebe de seu Pai e,
ao mesmo tempo, compreende o significado
ou o propósito das provações pelas quais está
passando. (174, 2 - 3)

benevolente em meu julgamento, fortalecerei
sua determinação de consertar seus caminhos
e lhe devolverei seus poderes perdidos.
117 Somente a observância das minhas
instruções o manterá em graça e manterá sua
saúde mental e física A experiência que você
ganha será leve que você gradualmente
acumula em sua mente. (262, 20 - 21)
118 O Espírito, que sabe viver vigilante, nunca
se afasta do caminho que seu Senhor lhe
traçou, e é capaz de fazer uso de sua herança
e de seus dons até que tenha alcançado seu
desenvolvimento superior
119 Este ser deve progredir nas provas porque
vive vigilante e nunca se deixa dominar pela
matéria Quem observa e reza sempre sairá
vitorioso das crises de vida e percorrerá o
caminho da vida com passos firmes.
120 Quão diferente é o comportamento
daquele que se esquece de rezar e de assistir!
Ele renuncia voluntariamente a defender-se
com as melhores armas que coloquei no
homem, que são a fé, o amor e a luz do
conhecimento É aquele que não ouve a voz
interior que fala com ele através da intuição,
da consciência e dos sonhos. Mas seu coração
e sua mente não entendem essa linguagem e
não acreditam na mensagem de seu próprio
espírito. (278, 2 - 3)
121 A oração é o meio revelado ao seu
espírito para vir 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 mistério
122 A oração é o início do diálogo de espírito a
espírito, que florescerá nos próximos tempos
e dará frutos entre esta humanidade
123 Hoje revelei todas estas coisas a este povo
que me escuta, para que ele seja o precursor
do tempo da espiritualização (276, 18 - 19)

Os efeitos curativos da vida de oração
111 Em todas as ocasiões eu lhes disse: rezem
hoje eu lhes digo que através da oração você
pode obter sabedoria se todos os homens
rezassem, nunca se afastariam do Caminho da
Luz que foi traçado por Mim Através da
oração, os doentes seriam curados, não
haveria mais descrentes e a paz voltaria para
os seres espirituais.
112 Como o homem pode ser feliz quando
rejeitou minha graça? Será que ele acha que
amor, misericórdia e doçura não são
qualidades da vida humana? (69, 7 - 8)
113 Saiba que a palavra que não tem amor
não tem vida nem poder você me pergunta
como começar a amar e o que você tem que
fazer para que essa sensação desperte em seu
coração e eu lhe digo: o que você tem que
começar é a rezar corretamente Isso o
aproximará do Mestre e esse Mestre sou eu.
114 Em oração você encontrará conforto,
inspiração e força, isso lhe dará a deliciosa
satisfação de poder falar com Deus em
confiança, sem testemunhas e mediadores
Deus e seu espírito estão unidos neste doce
momento de intimidade, diálogo espiritual e
bênçãos. (166, 43 - 44)
115 Sempre que você precisar de um
confidente, um amigo gentil, vire-se para mim
e ponha de lado comigo os sofrimentos que
possam estar em seus corações e eu o
aconselharei da melhor maneira - a solução
que você está procurando
116 Se seu espírito é oprimido pelos fardos, é
porque você pecou. Eu o receberei e serei

O poder da oração
124 Quando um de vocês reza, ele não está
consciente do que está realizando com seus
pensamentos no espiritual Portanto, vocês
devem experimentar que quando rezam por
seus semelhantes - por aqueles povos que
estão se destruindo na guerra - seu espírito,
nesses momentos, por sua vez, trava uma
batalha mental contra o mal, e que sua
espada, que é paz, razão, justiça, e o desejo de
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bem para eles, encontra as armas do ódio, da
vingança, do orgulho.
125 Agora chegou o momento em que os
homens se tornam conscientes do poder da
oração Para que a oração tenha realmente
poder e luz, é necessário que você a envie
para mim com amor. (139, 7 - 8)
126 Pensamentos e espírito, unidos em
oração, criam no homem um poder superior a
qualquer poder humano
127 Na oração o fraco se fortalece, o covarde
se enche de coragem, o ignorante se ilumina,
o tímido se torna imparcial
128 Se o espírito é capaz de cooperar
harmoniosamente com a mente para alcançar
a verdadeira oração, ele se torna um soldado
invisível que se distancia temporariamente do
que diz respeito ao seu ser, deslocando-se
para outros lugares, libertando-se da
influência do corpo e dedicando-se à sua luta
para fazer o bem, para banir males e perigos,
para levar aos necessitados uma faísca de luz,
uma gota de bálsamo ou um sopro de paz
129 Com base em tudo o que lhe digo,
compreenda o quanto você é capaz de fazer
com o espírito e com a mente no meio do caos
que tomou conta desta humanidade Você está
em um mundo de pensamentos e idéias
opostas, onde a raiva das paixões e os
sentimentos de ódio se chocam, onde o
pensamento é confundido pelo materialismo e
os seres espirituais estão cercados pela
escuridão.
130 Somente aqueles que, através da oração,
aprenderam a elevar-se mental e
espiritualmente para as regiões de luz, as
esferas de paz, poderão entrar no mundo das
lutas, no qual todas as paixões humanas são
refletidas, sem serem derrotadas, e, ao
contrário, deixarão algo útil para aqueles que
precisam da luz do Espírito (288, 18 - 22)
131 Aprendam a rezar, porque também com a
oração vocês podem fazer muitas coisas boas,
como também podem se defender contra a
insidiosidade A oração é tanto um escudo
quanto uma arma; se você tem inimigos,
defenda-se através da oração. Mas saiba que
esta arma não deve ferir ou prejudicar
ninguém, pois seu único objetivo é trazer a luz
para a escuridão. (280, 56)
132 As forças da natureza são desatadas
contra o homem Você não deve ter medo

porque sabe que eu lhe dei uma procuração
para derrotar o mal e para proteger seus
semelhantes. Você pode ordenar que esses
elementos de destruição façam uma pausa e
eles obedecerão. Se você permanecer orando
e observando, você poderá fazer maravilhas e
surpreender o mundo.
133 Rezar sinceramente, criar comunhão com
meu espírito, não ir a nenhum lugar em
particular para isso rezar debaixo de uma
árvore, na estrada, no topo de uma montanha
ou no canto de seu dormitório e eu descerei
para falar com você, para iluminá-lo e dar-lhe
forças (250, 24 - 25)
134 Em verdade vos digo, se já estivésseis
unidos em espírito, em pensamento e
vontade, só vossa oração seria suficiente para
deter as nações que estão vivendo em
preparação para a hora em que vão atacar
umas às outras Você eliminaria as inimizades,
seria um obstáculo a todos aqueles planos
malignos de seus semelhantes, seria como
uma espada invisível que derrota os
poderosos, e como um escudo forte que
protege os fracos.
135 A humanidade pararia por um momento
para refletir diante desta evidência evidente
de um poder superior, e esta reflexão lhe
pouparia muitos golpes e aflições severas que
de outra forma receberia da natureza e de
seus elementos (288, 27)
136 Se você tivesse uma grande fé e um maior
conhecimento do poder da oração - quantas
obras de misericórdia você faria através de
sua mente Mas você não lhe deu todo o poder
que ela possui e, portanto, muitas vezes não
consegue perceber o que está se afastando
em um momento de oração genuína e
verdadeira.
137 Você não vê que algo superior impede
que em seu mundo a mais desumana de todas
as suas guerras esteja se desintegrando Você
não entende que este milagre é influenciado
por milhões de orações de homens, mulheres
e crianças que, com seus espíritos, lutam
contra as trevas e contra-atacam a guerra?
Continue rezando e vigiando, mas ponha toda
a fé que puder nesta atividade.
138 Reze, povo, e espalhe sobre a guerra, a
dor e a miséria o manto de paz de seus
pensamentos com o qual você formará um
escudo sob cuja proteção seus semelhantes
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encontrarão esclarecimento e refúgio (323,24
- 26)

terrena porque não são palavras faladas por
seus lábios, nem idéias formadas por seu
intelecto A oração do espírito é tão profunda
que está além das capacidades e dos sentidos
humanos.
145 Nessa oração o espírito vai para as regiões
de luz e paz, onde os espíritos elevados
habitam, e lá se satura sobre essa essência e
depois retorna a seu corpo corruptível para
transmitir-lhe poder (256, 63 - 64)
146 Pessoas: Chegou a hora de você saber
como rezar hoje não vos digo que caiam na
terra, não vos ensino a rezar com os lábios ou
a chamar-me com palavras escolhidas em
belas orações Hoje eu lhes digo: volte-se para
Mim em seus pensamentos, levante seu
espírito e eu sempre descerei para fazer você
sentir Minha Presença Se você não sabe como
falar com seu Deus, seu arrependimento, seus
pensamentos, sua dor será suficiente para
Mim, seu amor será suficiente para Mim.
147 Esta é a linguagem que ouço, que
compreendo, a linguagem sem palavras, a da
veracidade e sinceridade esta é a oração que
venho lhe ensinando nesta terceira idade
148 Sempre que você fez um bom trabalho,
sempre sentiu minha paz, tranqüilidade e
esperança, porque então o Pai está muito
próximo de você (358, 53 - 55)
149 Eu desprezo tudo o que é vaidade
humana e esplendor humano, porque
somente aquilo que é espiritual, nobre e
generoso, puro e eterno, vem ao meu espírito.
Lembre-se que eu disse à mulher de Samaria:
"Deus é Espírito e aqueles que O adoram
devem adorá-Lo em espírito e em verdade".
Procure-me no Infinito, no Puro, e lá você me
encontrará.
150 Por que me oferecer o que eu criei para
você? Por que você está me dando flores
quando elas não são seu trabalho? mas se Me
oferecerdes obras de amor, misericórdia,
perdão, justiça, ajuda ao próximo, esta
homenagem será certamente espiritual e se
elevará ao Pai como uma carícia, como um
beijo que as crianças enviam da terra ao seu
Senhor (36, 26 + 29)
151 Nem quero que você limite seu culto a
Deus a salas de reunião materiais, porque
então aprisionaria seu espírito e não o
deixaria abrir suas asas para ganhar a
eternidade

Amor a Deus e ao próximo como adoração a
Deus
139 Saibam, ó meus novos discípulos, que
vossa homenagem e vosso tributo ao Senhor
devem ser constantes, sem esperar certos
momentos ou dias para oferecê-los, assim
como o amor de vosso Pai por vós é constante
Mas se você deseja saber como lembrar
minhas obras de amor diariamente sem cair
no fanatismo, eu lhe direi: sua vida deve ser
uma constante homenagem àquele que criou
tudo amando uns aos outros.
140 Aja assim, e eu lhe concederei o que
humildemente Me pede: que suas
transgressões lhe sejam perdoadas Eu os
consolo e lhes dou alívio; mas lhes digo
quando você descobrir suas falhas e julgar sua
consciência, reze, corrija suas falhas, arme-se
com força para que não cometa o mesmo
pecado novamente e não tenha que Me pedir
repetidamente que lhe perdoe Minha palavra
lhes ensina a ascender e permitir o acesso à
luz e à espiritualização. (49, 32 - 33)
141 "Tenho sede", eu disse a essa multidão de
pessoas que não entendiam minhas palavras e
estavam se banqueteando com minha agonia
O que eu poderia dizer hoje quando vejo que
não é apenas uma multidão, mas o mundo
inteiro que fere meu espírito sem estar
consciente de minha dor?
142 Minha sede é infinita,
incompreensivelmente grande, e somente seu
amor será capaz de saciá-la por que vocês me
oferecem um culto exterior em vez de amor?
você não sabe que enquanto eu lhe peço água
você está me dando bílis e vinagre? (94, 74 75)
143 Em verdade, eu vos digo, aqueles mesmos
que sofreram muito e me feriram muitas
vezes Me amarão mais ardentemente, uma
oferta por Minha Divindade fluirá
constantemente de seu coração Eles não
serão presentes materiais, nem salmos ou
altares terrestres. Eles sabem que o sacrifício
e a veneração mais agradável para Mim são as
obras de amor que eles fazem em seus
irmãos. (82, 5)
144 Dia a dia sua oração espiritual me chega,
cuja linguagem não conhece sua natureza
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152 O altar que deixo a vocês para celebrar
nele o culto que espero, é a própria vida sem
nenhuma limitação, além de todas as
religiões, todas as igrejas e seitas, pois é
fundada no espiritual, no Eterno, no Divino
(194,27 - 28)

Senhor, seja no topo de uma montanha ou no
fundo de um vale, na agitação de uma cidade,
na paz do lar ou no meio de uma batalha
Quando Me buscais dentro de vosso santuário
no profundo silêncio de vossa elevação, as
portas do templo universal e invisível se
abrirão instantaneamente para que possais
realmente sentir-vos na casa de vosso Pai, que
está presente em cada espírito.
160 Se a dor das provas vos oprime, e os
sofrimentos da vida destroem vossos
sentimentos, se sentis um desejo ardente de
obter um pouco de paz, retirai-vos em vosso
dormitório ou buscai o silêncio, a solidão dos
campos; ali levantai vosso espírito, guiados
pela consciência, e afundai O silêncio é o reino
do espírito, um reino invisível aos olhos físicos.
161 No momento de entrar no arrebatamento
espiritual, consegue-se que os sentidos
superiores despertem, a intuição se instale, a
inspiração se ilumine, o futuro possa ser
previsto, e a vida espiritual reconheça
claramente o distante e torne possível o que
antes parecia inalcançável
162 Se quiserem entrar no silêncio deste
santuário, deste tesouro, vocês mesmos
devem preparar o caminho, pois somente com
verdadeira pureza poderão entrar nele (22, 36
- 40)
163 É necessário que meus profetas se
levantem novamente para exortar a
humanidade. Pois enquanto há povos que
estão se destruindo, cegos pela ambição e
pela violência, aqueles que receberam minha
luz e são imparciais no julgamento da
humanidade têm medo de assumir sua tarefa
e espalhar a Boa Nova.
164 Se as pessoas entendessem rezar com o
espírito, ouviriam minha voz, receberiam
minha inspiração Mas cada vez que rezam, há
um véu sobre seus olhos espirituais que
esconde deles a luz de minha presença. Devo
me dirigir às pessoas nos momentos em que
seus corpos estão em repouso para despertar
seu espírito, para chamá-las e falar com elas. É
Cristo que, como um ladrão em noite
profunda, penetra em seu coração para
semear nela Sua semente de amor. (67, 29)
165 Aprender a rezar e ao mesmo tempo
meditar para que em cada um de vocês o
conhecimento e a compreensão possam vir à
luz (333, 7)

O diálogo entre Deus e o homem
153 Hoje venho até você com um
ensinamento que, uma vez compreendido, é o
mais fácil de cumprir, mesmo que pareça ao
mundo que é impossível de realizar Eu vos
ensino a adoração do amor a Deus através de
vossa vida, obras e oração espiritual, que não
é falada dos lábios em um determinado lugar,
nem precisa de atos ou imagens cúlticas para
ser inspirada. (72, 21)
154 Enquanto os homens queriam reconhecer
em mim um Deus distante e inacessível, eu
me comprometi a provar a eles que estou
mais perto deles do que as chicotadas nos
olhos deles
155 Rezam mecanicamente, e se não vêem
imediatamente a realização de tudo o que
pediram de forma urgente, gritam
desanimados: "Deus não nos ouviu".
156 Se entendessem rezar, se unissem
coração e mente com seu espírito, poderiam
ouvir em seu espírito a Voz Divina do Senhor e
sentir que sua presença está muito próxima
deles Mas como eles vão sentir Minha
presença quando Me pedirem por meio de
cultos externalizados? Como devem conseguir
que seu espírito se torne sensível quando até
adoram seu Senhor em imagens feitas por
suas mãos?
157 Quero que você entenda que estou muito
próximo de você, que você pode facilmente se
conectar comigo, sentir-me e receber minhas
inspirações (162, 17 - 20)
158 Praticar o silêncio que ajuda o espírito a
poder encontrar seu Deus Este silêncio é como
uma fonte de conhecimento, e todos que
entram nele são preenchidos com a clareza da
minha sabedoria. O silêncio é como um lugar
fechado por paredes indestrutíveis, ao qual
somente o espírito tem acesso. O homem traz
constantemente dentro de si o conhecimento
do lugar secreto onde ele pode se conectar
com Deus.
159 O lugar onde você não é importante, onde
quer que você esteja conectado com seu
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166 Espiritualidade é liberdade Portanto,
aqueles que Me ouvem atualmente e que
compreenderam o significado deste
ensinamento libertador vêem como se abre
diante deles um amplo vale, no qual lutarão e
darão testemunho de que chegou o momento
em que Deus, o Criador Todo-Poderoso, veio
para introduzir o diálogo entre Ele e o homem.
(239, 8)
167 O ensinamento de Cristo era espiritual,
mas o homem o envolveu com ritos e formas
para trazê-lo ao alcance de seres espirituais de
baixa exaltação.
168 Você entrou no tempo do espírito das
grandes revelações, no qual de cada culto
desaparecerá a materialização, o engano e a
imperfeição, no qual cada homem conhecerá,
por meio de seu espírito, seu Deus, que é todo
espírito Desta forma, ele descobrirá a forma
de um diálogo perfeito. (195, 77 - 78)
169 Uma vez que as pessoas tenham
aprendido a dialogar com meu espírito, elas
não precisam procurar livros ou fazer
perguntas.
170 Hoje eles ainda perguntam àqueles de
quem acreditam saber mais, ou estão em
busca de escritos e livros - no desejo de
encontrar a verdade (118, 37)
171 Se você aprendesse a meditar
diariamente por pouco tempo e se sua
meditação se referisse à vida espiritual, você
descobriria infinitas explicações e receberia
revelações que não poderia obter de
nenhuma outra forma
172 Seu espírito já tem luz suficiente para me
questionar, assim como para receber minha
resposta O espírito do homem já atingiu um
grande nível de desenvolvimento. Observe
seus semelhantes de circunstâncias humildes,
que, apesar de sua falta de conhecimento, o
surpreendem com suas profundas
observações e com a forma clara com que
explicam a si mesmos o que é algo inexplicável
para muitos outros. Eles extraem isso de livros
ou escolas? Não. Mas por intuição ou
necessidade descobriram o dom da
meditação, que é parte da oração espiritual.
Em sua reclusão, protegidos de influências e
preconceitos, eles descobriram a maneira de
se conectar com o Eterno, o espiritual, o
verdadeiro; e alguns mais, outros menos,
todos aqueles que meditaram sobre a

verdadeira essência da vida receberam luz
espiritual em suas mentes. (340, 43 - 44)
173 Você me pergunta o que é a oração, e eu
lhe respondo Permitir que seu espírito
ascenda livremente ao Pai; render-se a esse
ato com total confiança e fé; receber no
coração e na mente as impressões recebidas
pelo espírito; afirmar a vontade do Pai com
verdadeira humildade. Aqueles que rezam
desta maneira desfrutam de minha presença
em cada momento de suas vidas e nunca se
sentem necessitados. (286,11)
174 No mais puro de seu ser, no espírito,
neste tempo escreverei minha lei, farei ouvir
minha voz, construirei meu templo; pois o que
não está dentro do homem, o que não está
em seu espírito, é como se não existisse
175 Se enormes igrejas materiais são erguidas
em minha honra, se cerimônias e celebrações
são oferecidas a mim cheias de esplendor esta oferta não me alcançará porque não é
espiritual Todo culto exterior sempre carrega
vaidade e exibição; mas a oferta secreta aquilo que o mundo não vê e que vocês me
oferecem de espírito em espírito - chega até
mim por causa de sua modéstia, sua
sinceridade, sua veracidade, em uma palavra:
porque é do espírito.
176 Recordem aquela parábola de Mim que
vos foi dada na "Segunda Era" e que é
conhecida como a parábola do fariseu e do
publicano, e vereis que meu ensinamento foi
sempre o mesmo (280, 68)
177 Você sabe que alguns são amados sem
merecerem isso? É assim que eu te amo. dême sua cruz, dê-me suas tribulações, dê-me
suas esperanças fracassadas, dê-me o pesado
fardo que você carrega Eu vou lidar com toda
a dor. Sinta-se livre de seu fardo para que
possa ser feliz; entre no Santuário do Meu
amor e cale-se diante do altar do universo
para que seu espírito possa se comunicar com
o Pai na mais bela linguagem: a do amor.
(228,73)

Capítulo 18 - Obras de misericórdia
e importância central do amor
A benção retroativa de boas obras
1 Observe todo tipo de miséria humana, de
dor, de necessidade, e deixe seu coração se
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tornar cada vez mais compassivo à vista da
dor que o cerca em todos os lugares.
2 Se você sente no íntimo de seu ser um
desejo generoso e nobre de fazer o bem,
deixe que este impulso possa assumir e se
manifestar. É o espírito que comunica sua
mensagem porque encontrou seu corpo
(alma) disposto e pronto. (334, 3 - 4)
3 Tenha cuidado para que a atividade amorosa
venha primeiro entre suas aspirações, e nunca
se arrependa de ter sido caridoso; pois por
esta virtude você terá as maiores satisfações e
felicidade de sua existência, e ao mesmo
tempo alcançará toda a sabedoria, força e
exaltação pelas quais todo espírito nobre
anseia.
4 Por misericórdia para com seus
semelhantes, você purificará seu espírito e
desta forma pagará dívidas antigas. Você
enobrecerá sua vida humana e aumentará sua
vida espiritual.
5 Quando então chegarem ao portão, no qual
todos vocês baterão uma vez, sua felicidade
será muito grande porque ouvirão o chamado
de boas-vindas que o mundo espiritual lhes
oferecerá, que os abençoará e os chamará
para o trabalho de renovação e
espiritualização. (308,55 - 56)
6 Eu vos digo, bem-aventurados os meus
trabalhadores que são capazes de sentir em
seus corações o sofrimento daqueles que
perderam sua liberdade ou saúde, e que os
visitam e consolam Por um dia eles se
encontrarão novamente - seja nesta vida ou
em outra - e você não sabe se não terão mais
saúde, mais liberdade e mais luz do que
aqueles que lhes trouxeram a mensagem de
amor em uma prisão ou em um hospital.
Então eles mostrarão sua gratidão e
estenderão sua mão para aquele que lha deu
em outro momento.
7 Aquele momento em que você trouxe Minha
Palavra ao coração deles - aquele momento
em que sua mão lhes acariciava a testa e você
os fez pensar em Mim e Me sentir, nunca será
apagado de suas mentes, assim como em suas
mentes seu rosto e sua voz fraterna serão
esquecidos, e é por isso que eles o
reconhecerão onde quer que você esteja (149,
54 - 55)
8 Como o vento e o sol acariciam vocês, assim,
meu povo, vocês devem acariciar seu vizinho.

Este é o momento em que os necessitados e
os aflitos estão em abundância. Entenda que
aquele que lhe pede um favor lhe concede a
graça de ser útil aos outros e de trabalhar para
sua salvação. Ele lhe dá a oportunidade de ser
misericordioso e assim se tornar como seu Pai.
Pois o homem nasce para semear a semente
do bem em todo o mundo. Entenda, então,
que quem lhe pedir, lhe faz um favor. (27, 62)
Caridade genuína e falsa
9 Ó discípulos, sua maior tarefa será a obra de
amor! Muitas vezes você o fará em segredo,
sem se gabar, sem deixar a mão esquerda
saber o que a mão direita fez. Mas haverá
ocasiões em que sua atividade amorosa será
vista por seus companheiros para ensiná-los a
participar.
10 Não se preocupe com os salários. Eu sou o
Pai que recompensa as obras de seus filhos
com retidão, sem esquecer uma única.
11 Eu lhe disse que se você der um copo de
água com verdadeiro amor, ele não ficará sem
recompensa.
12 Bem-aventurados aqueles que me dizem,
quando vêm a mim: "Senhor, como
recompensa pelas minhas obras nada espero;
para mim basta ser criança e saber que sou
Teu filho, e já o meu espírito está cheio de
felicidade (4, 78 - 81)
13 Não faça desejos egoístas pensando apenas
em sua espiritualização e em sua recompensa;
pois seu desapontamento será muito doloroso
quando você estiver espiritualmente unido,
pois descobrirá que não ganhou realmente
uma recompensa.
14 Para que possais compreender melhor o
que vos vou dizer, dou-vos o seguinte
exemplo: há e sempre houve homens e
mulheres que se encarregaram de fazer obras
de caridade entre seus semelhantes e, no
entanto, quando vieram até mim não
puderam mostrar-me nenhum mérito por sua
felicidade espiritual Qual foi a razão para isto?
Você pode imaginar que eles foram vítimas de
uma injustiça por parte de seu pai? A resposta
é simples, discípulos: eles não podiam colher
nenhum bem para si mesmos porque suas
obras não eram sinceras. Pois quando
estendiam a mão para dar, nunca o faziam por
um verdadeiro sentimento de misericórdia
para com aquele que sofre, mas pensando em
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si mesmos, em sua salvação, em sua
recompensa. Alguns foram motivados pelo
interesse próprio, outros pela vaidade, e isto
não é verdadeira misericórdia, pois não foi
sentida nem altruísta. Eu lhes digo que aquele
que não tem sinceridade e amor não semeia a
verdade e não ganha uma recompensa.
15 A aparente caridade pode lhe dar na terra
algumas satisfações que vêm da admiração
que você desperta e da lisonja que recebe;
mas o aparente não entra em meu reino, ali
apenas os verdadeiros alcances. Lá vocês irão
todos sem poder esconder a mínima mancha
ou desonestidade. Pois antes de você poder
comparecer diante de Deus, você terá posto
de lado as capas de gala, coroas, insígnias,
títulos, e tudo o que pertence ao mundo, para
comparecer diante do juiz supremo como
simples seres espirituais que prestam contas
diante do Criador da tarefa que lhes foi
confiada. (75, 22 - 24)
16 Qualquer pessoa que gostaria de ser útil ao
próximo por amor se dedica ao bem em
qualquer uma das muitas maneiras que a vida
oferece. Ele sabe que é um ser humano que
deve estar pronto para ser usado pela
Vontade Divina para fins muito elevados.
Quero que vocês, ó discípulos, adquiram
conhecimento para que possam libertar de
seus erros aqueles que perderam o caminho
da ascensão.
17 O verdadeiro amor - aquilo que vai além
dos sentimentos humanos do coração é fruto
da sabedoria. veja como em minhas palavras
eu semeio sabedoria em sua imaginação e
depois disso espero o fruto de seu amor
18 Há muitas maneiras de fazer o bem, muitas
maneiras de confortar e servir Todas são
expressões de amor, que é uma só - o amor,
que é a sabedoria do espírito.
19 Alguns podem caminhar no caminho da
ciência, outros no caminho do espírito, outros
por sentimento, mas a totalidade de todos
resultará em harmonia espiritual. (282, 23 26)

21 A verdadeira caridade, da qual nasce a
compaixão, é o melhor presente que se pode
dar aos necessitados. se você não sente amor
pelo próximo quando dá uma moeda, um pão
ou um copo de água - em verdade, eu lhe
digo, então você não deu nada, seria melhor
que você não se separasse do que você dá
22 Quando, ó humanidade, conhecerás o
poder do amor? Até hoje, você nunca fez uso
desse poder que é a origem da vida. (306, 32 33)
23 Não veja inimigos, mas irmãos em todos os
que estão ao seu redor. Não exija punição
para ninguém; seja indulgente para que você
possa dar um exemplo de perdão e que
nenhum remorso possa surgir em sua mente.
Feche seus lábios e deixe-me julgar sua causa.
24 Curem os doentes, devolvam a razão aos
confusos. Expulsar os espíritos que turvam a
mente, e garantir que ambos recuperem a luz
que perderam. (33, 58 - 59)
25 Discípulos: o princípio que vos ensinei na
"Segunda Era": amar uns aos outros é
aplicável a todos os atos de vossa vida.
26 Algumas pessoas me dizem: "Mestre, como
posso amar meus vizinhos quando sou um ser
insignificante cuja vida está repleta de
trabalho físico?
27 A estes meus filhos alunos eu digo: mesmo
neste trabalho físico, que parece não ter
importância, você pode amar seu próximo se
fizer seu trabalho com o desejo de servir a
seus semelhantes
28 Imagine quão bela seria sua vida se cada
homem trabalhasse com o pensamento de
fazer o bem e de unir seu pequeno esforço
com o dos outros. em verdade, eu lhe digo,
não haveria mais miséria Mas a verdade é que
cada um trabalha por si mesmo, pensa em si
mesmo e, no máximo, em seu próprio
trabalho.
29 Todos vocês devem saber que nenhum
homem pode ser suficiente para si mesmo, e
que precisa de outros. Todos vocês devem
saber que estão profundamente ligados a uma
missão universal, que devem cumprir juntos mas não unidos por obrigações terrenas, mas
por atitude, por inspiração e ideais, em uma
palavra: por amor uns aos outros. A fruta será
então para o bem de todos. (334, 35 - 37)
30 Digo-vos, discípulos de minha lei de amor,
que se não puderdes fazer obras perfeitas

Atividade amorosa espiritual e material
20 Se você é materialmente pobre e por esta
razão não é capaz de ajudar seu vizinho, não
fique de luto. rezo e farei brilhar a luz onde
não há nada e paz para vir.
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como as que fiz em Jesus, fazei pelo menos
um esforço em vossa vida para chegar perto
deles Basta-me ver um pouco de boa vontade
para me imitar e um pouco de amor ao
próximo e eu estarei com você e revelarei
Minha graça e Meu poder no seu caminho.
31 Você nunca estará sozinho na luta. já que
não te deixo sozinho quando és pesado pelo
fardo de teus pecados - achas que te deixo
quando segues o teu caminho sob o peso da
Cruz desta Missão de Amor? (103, 28 - 29)

40 Chegará o dia em que aqueles que não
amaram se libertarão de sua amargura e
preconceitos, venham e descansem comigo
onde voltarão à vida ouvindo Minha palavra
amorosa de ternura infinita
41 Em verdade vos digo, no amor está minha
força, minha sabedoria e minha verdade é
como uma imensurável escada de degraus,
que se manifesta de diferentes formas, desde
os seres humanos inferiores até os mais altos
espíritos que alcançaram a perfeição
42 O amor, embora esteja em seu caminho,
mas o amor sempre. Não odeie, pois o ódio
deixa um rastro de morte, enquanto se
perdoa por amor e todo rancor se extingue.
(224,34 - 36)
43 Eu lhes digo: Aquele que não revela seu
amor na forma mais elevada e com absoluta
sinceridade não ama. Ele não terá nenhum
conhecimento verdadeiro e possuirá muito
pouco. Mas aquele que ama com todo seu
espírito e todos os poderes que lhe foram
dados, levará dentro de si a luz da sabedoria e
sentirá que é na realidade o dono de tudo o
que o cerca, pois o que o Pai possui é também
propriedade de seus filhos. (168, 11)
44 O amor lhe dará a sabedoria para
compreender a verdade que outros buscam
em vão nos caminhos acidentados da ciência.
45 Permita que o Mestre o guie em todas as
ações, palavras e pensamentos. Preparem-se
de acordo com seu exemplo amável e
amoroso, então vocês revelarão o Amor
Divino. Desta forma, você se sentirá próximo
de Deus porque estará em harmonia com Ele.
46 Se você tiver amor, você poderá ser gentil,
como Jesus foi (21, 10 - 12)
47 Quem ama entende; quem aprende tem
vontade; quem tem vontade é capaz de fazer
muitas coisas. Eu lhes digo, aquele que não
ama com todo o poder de seu espírito não
terá elevação espiritual nem sabedoria, nem
fará grandes obras. (24, 41)
48 Não deixe seu coração ser imaginado, pois
ele simboliza o fogo da eternidade daquele de
quem todas as coisas brotaram, e onde todas
as coisas são reavivadas
49 O espírito usa o coração para amar por
meio do corpo. Se você ama somente pela lei
da matéria, seu amor será transitório porque
é limitado. Mas se você ama espiritualmente,

O significado abrangente do amor
32 Em todos os momentos meus
ensinamentos deixaram claro para vocês que
o íntimo deles é o amor.
33 O amor é a essência de Deus. Deste poder
todos os seres atraem para viver; dele surgiu a
vida e toda a criação. O amor é a fonte e o
objetivo no destino de tudo o que foi criado
pelo Pai.
34 Diante desse poder que se move, ilumina e
dá vida a tudo, a morte desaparece, o pecado
vai embora, as paixões vão embora, as
impurezas são lavadas e tudo o que é
imperfeito se torna perfeito. (295, 32)
35 Deixei claro a você meu ser e a razão do
seu Eu lhes revelei que o fogo que dá vida e
anima tudo é o amor. É a origem da qual todas
as formas de vida surgiram.
36 Veja: você nasce do amor, você existe por
amor, você encontra o perdão por amor, e
você estará fora do amor na eternidade. (135,
19 - 20)
37 O amor é a origem e a razão de sua
existência, ó homens. Como você poderia
viver sem este presente? acredite em mim, há
muitos que carregam a morte dentro deles e
outros que estão doentes só porque não
amam ninguém O bálsamo curativo que
salvou muitos tem sido o amor, e o dom
divino que eleva à verdadeira vida, que
redime e eleva, é também o amor. (166, 41)
38 Amor! Aquele que não ama traz dentro de
si uma profunda tristeza: não possuir, não
sentir as coisas mais belas e mais elevadas da
vida.
39 Isto é o que Cristo vos ensinou com Sua
Vida e com Sua Morte e o que Ele vos deixou
em Suas Palavras Divinas, resumido na frase:
"Amai-vos uns aos outros com aquele amor
que eu vos tenho dado
100

esse sentimento é como o do Pai, que é
eterno, perfeito e imutável.
50 Toda vida e todas as coisas criadas estão
relacionadas com o Espírito porque ele tem
vida eterna. Não se limitem, amem-Me e
amem a si mesmos porque vocês possuem
aquela mancha de "ser" que não conhece
limites no amor, que é o próprio Deus. (180,
24 - 26)
51 Subam pelo caminho que os leva ao topo
da montanha, e a cada passo que derem
compreenderão melhor meus ensinamentos e
se tornarão cada vez mais perfeitos na
interpretação da Mensagem Divina
52 Qual é a linguagem do espírito? é o amor.
O amor é a linguagem universal de todos os
espíritos. Você não vê que o amor humano
também fala? Muitas vezes não precisa de
palavras, fala melhor através de ações, através
de pensamentos. Se o amor humano já se
expressa desta forma, como será sua
linguagem somente quando vocês se
aperfeiçoarem em minhas leis? (316, 59 - 60)
53 Se você pensar no fato de que eu sou sábio
- essa sabedoria vem do amor quando você
me reconhece como juiz - essa jurisdição é
baseada no amor quando você me considera
poderoso - meu poder se baseia no amor
Quando você sabe que sou eterno - minha
eternidade vem do amor, porque isto é vida e
a vida torna o espírito imortal.
54 O amor é leve, é vida e conhecimento. e
esta semente que vos dei desde o início dos
tempos - a única que semeei como um
perfeito agricultor nos campos que são vossos
corações (222. 23)

elevado sentimento de amor, você deve
espiritualizar cultivando seus bons
sentimentos; mas você tem desejado tudo na
vida, exceto o amor espiritual (16,31 - 32)
57 Em todos os tempos, você teve líderes que
lhe ensinaram o poder do amor. Eles eram
seus irmãos mais avançados, com maior
conhecimento da minha lei e maior pureza em
suas obras. Eles lhe deram um exemplo de
força, amor e humildade quando trocaram
suas vidas de aberrações e pecados por uma
existência dedicada ao bem, ao sacrifício e à
caridade ativa.
58 Da infância à velhice você tem exemplos
claros de tudo o que pode ser alcançado com
amor, e dos sofrimentos causados pela falta
de caridade; mas você - mais insensível que as
rochas - não foi capaz de aprender com os
ensinamentos e exemplos que a vida diária lhe
dá.
59 Você já observou como até mesmo os
predadores respondem gentilmente a um
chamado de amor? Da mesma forma, os
elementos, as forças da natureza, podem
reagir a tudo o que existe no mundo material
e espiritual.
60 É por isso que vos digo que abençoeis tudo
com amor, em nome do Pai e Criador do
universo
61 Bênção significa saciedade. Bênção é sentir
o bem, dizê-lo e transmiti-lo. A bênção é
imbuir tudo o que o rodeia de pensamentos
de amor. (14, 56 – 60)
62 Em verdade, eu vos digo, o amor é o poder
imutável que move o universo O amor é a
origem e o sentido da vida.
63 Estou agora iniciando um tempo de
ressurreição espiritual para todos - um tempo
em que farei florescer aquela semente
abençoada de amor que derramei sobre o
mundo do alto de uma cruz, anunciando-vos
que quando os homens se amassem como vos
ensinei, a "morte" seria eliminada e em seu
lugar a vida reinaria sobre os homens e se
manifestaria em todas as suas obras (282,1314)

O alto poder do amor
55 Ó homens e mulheres do mundo, vocês
que esqueceram em suas ciências a única
coisa que pode torná-los sábios e felizes:
vocês esqueceram o amor que inspira todas as
coisas - o amor que pode fazer todas as coisas
e transformar todas as coisas! Você vive no
meio da dor e da escuridão, pois ao não
praticar o amor que lhe ensino, você causa
seu sofrimento físico ou espiritual.
56 Para descobrir e compreender minhas
mensagens, você deve primeiro ser gentil e
gentil de seu coração - virtudes que estão
presentes em cada espírito desde o momento
de sua criação; mas para sentir o verdadeiro e
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acessíveis e pequenos de acordo com suas
idéias.
6 Assim que os homens virem e aceitarem
esta verdade, lamentarão ter-se julgado mal
uns aos outros por causa de um erro que
teriam evitado com um pouco de amor.
7 Se Cristo é amor, você pode acreditar que
Ele é independente de Jeová quando eu sou
amor?
8 Se o Espírito Santo é Sabedoria, você
acredita que esse Espírito existe
independentemente de Cristo, quando eu sou
Sabedoria? você acha que a "Palavra" e o
Espírito Santo são duas coisas diferentes?
9 Basta conhecer apenas um pouco da palavra
que Jesus ensinou à humanidade para
entender que só um Deus existiu e será
eternamente um. Por isso eu disse através
dele: "Aquele que conhece o Filho conhece o
Pai porque ele está em Mim e eu estou nele".
Mais tarde, quando anunciou que voltaria aos
homens em outro tempo, ele não só disse: "Eu
voltarei", mas prometeu enviar o Espírito
Santo, o Espírito do Consolador, o Espírito da
Verdade.
10 Por que Cristo deveria vir separado do
Espírito Santo? Ele não poderia trazer
verdade, luz e conforto em Seu Espírito? (1, 66
- 70, 73 - 76)
11 Eu sou vosso Mestre; mas não me vejais
separado do Pai, pois eu sou o Pai.
12 Não há diferença entre o Filho e o Espírito
Santo, pois o Espírito Santo e o Filho são um
só Espírito, e este sou eu.
13 Veja em minhas revelações através de
todos os tempos um só Deus, que lhe ensinou
por muitas e variadas lições: um livro com
muitas páginas. (256, 4)

V. Formas de Apocalipse de Deus
Capítulo 19 - A Trindade de Deus
A unidade de Deus com Cristo e o Espírito
Santo
1 A luz da minha palavra unirá os homens
nesta terceira vez. Minha verdade se
iluminará em cada mente e assim fará
desaparecer as diferenças de credos e cultos.
2 Enquanto hoje alguns me amam em Jeová e
negam Cristo, outros me amam em Cristo e
não conhecem Jeová; enquanto alguns
reconhecem minha existência como o Espírito
Santo, outros brigam e dividem por causa de
minha Trindade.
3 E agora pergunto a esta humanidade e
àqueles que a guiam espiritualmente: Por que
vocês se distanciam uns dos outros quando
todos vocês confessam o verdadeiro Deus? Se
você me ama em Jeová, você está na verdade.
Se você me ama através de Cristo - Ele é o
caminho, a verdade e a vida. Se você me ama
como Espírito Santo, você está se
aproximando da luz.
4 Você tem um só Deus, um só Pai Não
existem três Pessoas Divinas em Deus, mas
apenas um Espírito Divino, que se revelou à
humanidade durante três diferentes estágios
de desenvolvimento. Ao penetrar nesta
profundidade, esta acreditava ver em sua
infância três Pessoas onde só existe um
Espírito Divino. Portanto, quando ouvir o
nome Jeová, pense em Deus como Pai e Juiz.
Quando você pensa em Cristo, reconheça Nele
Deus como Mestre, como Amor; e quando
você procura sondar a origem do Espírito
Santo, saiba que Ele não é outra coisa senão
Deus quando Ele revela Sua imensurável
sabedoria aos discípulos mais avançados.
5 Se eu tivesse encontrado a humanidade dos
"Primeiros Tempos" espiritualmente tão
desenvolvida como é hoje, eu teria me
revelado a ela como Pai, como Mestre e como
Espírito Santo; então os homens não teriam
visto três deidades onde existe apenas uma
Mas eles não teriam sido capazes de
interpretar meus ensinamentos corretamente
e teriam ficado confusos e afastados do meu
caminho para continuar a criar deuses

As três revelações de Deus
14 Agora você sabe a razão pela qual o Pai se
revelou por etapas, e você também
compreende o erro dos homens em relação ao
conceito da Trindade.
15 Não tente mais me dar forma física em sua
imaginação, pois nenhuma forma existe em
meu espírito, assim como a inteligência, o
amor ou a sabedoria não têm forma
16 Digo-vos isto porque muitos me imaginam
na forma de um homem velho quando
pensam no Pai; mas eu não sou um homem
102

velho, pois estou sem tempo, meu espírito
não tem idade.
17 Quando você pensa em Cristo, você forma
imediatamente em sua mente a imagem física
de Jesus. mas eu vos digo que Cristo, o Amor
Divino nascido na carne, meu Verbo
encarnado, quando Ele deixou a casca física,
fundiu-se com meu Espírito do qual Ele tinha
saído
18 Mas quando você fala do Espírito Santo,
você usa o símbolo da pomba na tentativa de
fazer algum tipo de imagem dele. mas vos
digo que o tempo dos símbolos terminou e
que, por isso, quando vos sentis sob a
influência do Espírito Santo, recebestes como
inspiração, como luz em vosso espírito, como
clareza que dissolve incertezas, mistérios e
trevas (39, 42, 44 – 47)
19 De idade em idade, os homens têm uma
idéia cada vez mais clara de Mim. aqueles que
vieram a Me conhecer através de Cristo têm
uma idéia mais próxima da verdade do que
aqueles que Me conhecem somente através
das Leis de Moisés Que Deus, a quem as
multidões seguiam e obedeciam por medo de
Sua justiça, foi procurado mais tarde como Pai
e Mestre quando a semente do amor de Cristo
germinou em seus corações. (112, 3)
20 Eu estou acima dos tempos, acima de todas
as coisas criadas; Meu Espírito Divino não está
sujeito à evolução Eu sou eterno e perfeito não como você, que muito bem tem um
começo, que está definitivamente sujeito às
leis do desenvolvimento e também se sente
acima de seu ser o passar dos tempos.
21 Não diga, então, que o Pai pertence apenas
a uma idade, Cristo a outra, e o Espírito Santo
a outra. Pois o Pai é eterno e não pertence a
nenhuma época, mas os tempos são Seus, e
Cristo, quando desapareceu como homem, é o
próprio Deus, como é o Espírito Santo, que
não é outro senão vosso Pai, que prepara
entre vós sua mais alta forma de revelação,
isto é, sem a ajuda de qualquer mediador
terreno. (66, 43)
22 Expliquei-lhes que o que vocês chamam de
Pai é o poder absoluto de Deus, o Criador
Universal, o único Incriado; que Aquele que
vocês chamam de "Filho" é Cristo, isto é, a
revelação do perfeito amor do Pai por suas
criaturas, e que o que vocês chamam de
"Espírito Santo" é a sabedoria que Deus está

lhes enviando como luz neste tempo em que
seu espírito é capaz de compreender melhor
minhas revelações.
23 Essa luz do Espírito Santo, essa sabedoria
de Deus, logo reinará nesta terceira era que
você vê surgir, iluminando as mentes de uma
humanidade necessitada de espiritualidade,
sedenta de verdade e faminta de amor.
24 É igualmente verdade, povo, que um só
Deus se revelou aos homens, embora em três
aspectos diferentes: se você busca o amor nas
obras do Pai naquela primeira idade, você o
encontrará; e se você busca a luz da
sabedoria, você também o descobrirá, mesmo
que você encontre não só amor, mas também
poder e sabedoria nas obras e palavras de
Cristo. O que, então, seria estranho se você
descobrisse nas obras do Espírito Santo neste
momento tanto o poder, a lei e o poder, como
também o amor, a ternura e o bálsamo
curativo? (293, 20 - 21, 25 - 26)
25 Lei, amor, sabedoria - estas são as três
formas de revelação nas quais tenho me
mostrado ao homem para que ele tenha uma
firme convicção e um conhecimento completo
de seu criador sobre seu caminho de
desenvolvimento. Estas três fases de
revelação são diferentes umas das outras, mas
todas elas têm uma e a mesma origem, e em
sua totalidade são a perfeição absoluta. (165,
56)
26 Em Mim está o Juiz, o Pai e o Mestre - três
fases diferentes de revelação em um único
ser, três centros de poder e uma única
essência de ser: o Amor (109,40)
27 Eu sou Jeová, que vos livrou da morte em
todos os momentos. Eu sou o único Deus que
falou com você em todos os momentos. Cristo
é minha "Palavra" que falou a você através de
Jesus. Ele lhe disse: "Aquele que conhece o
Filho conhece o Pai". E o Espírito Santo que
hoje vos fala é também Eu, pois existe apenas
um Espírito Santo, uma única "Palavra" e esta
é a Minha.
28 Escutai, meus discípulos: na Primeira Era
vos dei a Lei, na Segunda vos ensinei o Amor
com o qual interpretar esses mandamentos, e
agora nesta Terceira Era vos envio a Luz para
penetrardes na mente de tudo o que vos foi
revelado.
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29 Então por que você quer descobrir três
divindades onde só existe um Espírito Divino,
que é meu?
30 Eu dei a lei aos primeiros homens, e
mesmo assim anunciei a Moisés que enviaria o
Messias Cristo, em quem eu vos dei minha
"Palavra", vos disse quando Sua missão já
estava chegando ao fim: "Estou voltando ao
Pai de quem eu vim". Ele também lhe disse:
"O Pai e eu somos um". Mas depois disso, ele
prometeu enviar-lhe o Espírito da Verdade,
que, de acordo com minha vontade e de
acordo com seu desenvolvimento, iluminaria o
mistério de minhas revelações.
31 Mas quem pode trazer luz aos meus
mistérios e explicar esses mistérios? quem
pode quebrar os selos do Livro da Minha
Sabedoria senão eu?
32 Em verdade vos digo que o Espírito Santo,
que pensais ser diferente de Jeová e de Cristo,
não é outra coisa senão a Sabedoria que estou
manifestando a vosso espírito para fazer-vos
compreender, ver e sentir a Verdade. (32, 22 27)
33 Uni em vossa mente e espírito minhas
revelações como Deus proclamando-vos a lei;
minhas revelações como Pai revelando-vos
meu infinito amor e meus ensinamentos como
Mestre revelando-vos minha sabedoria, então
de tudo isso obtereis uma essência, uma
Intenção Divina: que venhais a Mim no
caminho da luz espiritual - algo mais do que
apenas uma manifestação para vós. Quero
conduzi-los ao meu próprio reino, onde estou
sempre presente, para sempre em vocês.
(324, 58)
34 Esta não será a primeira vez que os homens
lutam para interpretar uma Revelação Divina
ou para obter clareza em um assunto que se
apresenta aos seus olhos como um mistério.
Já na "Segunda Era", após minha atividade de
pregação no mundo, as pessoas já estavam
discutindo a personalidade de Jesus e queriam
saber se ele era divino ou não, se ele era um
com o Pai ou uma pessoa diferente dele. De
todas as maneiras, eles julgaram e estudaram
meu ensino.
35 Agora serei novamente objeto de
interpretações, discussões, disputas e
investigações.
36 Será testado se o Espírito de Cristo, quando
se fez conhecido, era independente do

Espírito do Pai; e haverá outros que dizem que
foi o Espírito Santo que falou, e não o Pai, nem
o Filho.
37 Mas o que você chama de "Espírito Santo"
é a luz de Deus, e o que você chama de "Filho"
é sua "Palavra". Portanto, quando você ouvir
esta Palavra aqui, quando fizer uso de meus
ensinamentos da "Segunda Era" ou quando
pensar na Lei e nas revelações da "Primeira
Era", esteja ciente de que está na presença do
Único Deus, ouça sua Palavra e receba a luz de
seu Espírito. (216, 39 - 42)
Deus como Espírito Criador e Pai
38 Eu sou a essência de todas as coisas
criadas. Tudo vive através do meu infinito
poder. Estou em todos os sentidos e em todas
as formas. Eu estou em cada um de vocês,
mas vocês devem se preparar e se tornar
sensíveis para que possam Me sentir e Me
descobrir.
39 Eu sou o sopro da vida para todos os seres,
porque eu sou a vida é por isso que fiz você
entender que quando estou presente em
todas as suas obras, não é necessário fazer
Minha imagem em argila ou mármore para
Me adorar ou para me sentir próximo de você
Esta falta de compreensão só tem servido
para seduzir a humanidade à idolatria.
40 Por Minha Palavra, vós sentis a harmonia
que existe entre o Pai e todas as coisas
criadas, compreendeis que Eu sou a Essência
que alimenta todos os seres e que sois uma
parte de Mim mesmo (185, 26 - 28)
41 O Espírito do Pai é invisível, mas Ele se
manifesta em infinitas formas. O universo
inteiro é apenas uma manifestação material
de divindade. Tudo o que é criado é um
reflexo da verdade.
42 Cercei a existência dos seres espirituais,
que são filhos de minha divindade, de acordo
com o lugar onde habitam, com uma série de
formas de vida nas quais coloquei sabedoria,
beleza, vitalidade e significado, para dar a
cada um desses lares a prova mais visível de
minha existência e uma idéia de meu poder Eu
lhes digo que o sentido da vida é amar,
conhecer, reconhecer a verdade. (168, 9 -10)
43 Discípulos, de mim surgiram as três
naturezas do ser O divino, o espiritual e o
material. Como criador e proprietário de todas
as coisas criadas, posso falar com vocês de
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uma maneira divina e ao mesmo tempo
compreensível. Como a natureza material
surgiu de mim, também posso deixar que
minha voz e minha palavra sejam ouvidas
corpóreamente para me tornar compreensível
para o homem.
44 Eu sou a ciência perfeita, a origem de tudo,
a causa de todas as causas e a luz que ilumina
tudo. Estou acima de tudo criado, acima de
tudo aprendendo. (161, 35 - 36)
45 Agora é a hora da compreensão, da
iluminação do espírito e da mente, na qual o
homem finalmente me buscará
espiritualmente, porque reconhecerá que
Deus não é nem uma pessoa nem uma
fantasia, mas um Espírito Universal ilimitado e
absoluto. (295, 29)

Jesus zangado e ofendido, esperando apenas a
vinda no "Vale Espiritual" daqueles que O
feriram para lhes dizer "afasta-te de mim, eu
não te conheço"; e fazê-los sofrer
imediatamente as torturas mais cruéis da
eternidade.
50 É hora de você entender o significado de
meus ensinamentos, para que você não caia
em erro. O Amor Divino não vos impedirá de
virdes a Mim; mas se não reparardes vossos
erros, será o juiz inexorável de vossa
consciência a dizer-vos que não sois dignos de
entrar no Reino da Luz. (16, 46 - 47)
51 Quero que você seja como seu mestre,
para que possa ser chamado com razão de
meus discípulos. Meu legado consiste em
amor e sabedoria. foi Cristo que veio a vós e é
Cristo que vos fala neste momento; mas não
tenteis separar-me de Deus ou ver-me fora
Dele, pois sou e sempre fui Um com o Pai
52 Eu vos disse que Cristo é o Amor Divino;
não tenteis, portanto, separar-Me do Pai. você
acredita que Ele é um Pai sem amor por Seus
filhos? De onde você tira essa idéia? Chegou a
hora de você perceber isso.
53 Que nenhum homem se envergonhe de
chamar Deus Criador, Pai, pois este é seu
verdadeiro nome. (19, 57 - 58)
54 Em Jesus, o mundo viu seu Deus
encarnado. Os homens receberam dele
apenas lições de amor, ensinamentos de
infinita sabedoria, provas de perfeita justiça,
mas nunca uma palavra de violência, um ato
ou um sinal de ressentimento. Ao invés disso,
veja o quanto ele foi insultado e ridicularizado.
Ele tinha poder e toda autoridade em suas
mãos, como o mundo inteiro não tem, mas
era necessário que o mundo conhecesse seu
Pai em sua verdadeira natureza, sua
verdadeira justiça e misericórdia.
55 Em Jesus o mundo viu um Pai que dá tudo
por Seus filhos sem pedir nada em troca; um
Pai que perdoa os piores insultos com infinito
amor, sem jamais se vingar, e um Pai que, em
vez de insultar Seus filhos que O ofendem,
tira-lhes a vida, perdoa-os, e com Seu sangue
lhes mostra o caminho para sua salvação
espiritual. (160, 46 - 47)
56 Como homem, Jesus foi seu ideal e a
realização da perfeição; para que você
pudesse ter nele um exemplo digno de ser

Cristo; o amor e a Palavra de Deus
46 Antes que o Pai em Jesus se fizesse
conhecer à humanidade, Ele lhe enviou Suas
revelações, usando formas e eventos
materiais. Sob o nome de "Cristo" você veio a
conhecer Aquele que manifestou o amor de
Deus entre os homens; mas quando Ele veio à
Terra, Ele já se havia revelado como Pai antes,
então você não deve dizer que Cristo nasceu
na Terra - foi Jesus que nasceu, o corpo em
que Cristo habitou.
47 Pensem, e finalmente Me compreenderão
e reconhecerão que Cristo já era antes de
Jesus, pois Cristo é o amor de Deus. (16, 6 - 7)
48 Aqui estou com você, dando-lhe forças
para lutar pela paz eterna de seu espírito mas
na verdade, digo-vos, mesmo antes de a
humanidade Me conhecer, já vos iluminava do
infinito e já falava aos vossos corações Pois
desde que sou um com o Pai, sempre estive
Nele. Os tempos tiveram que passar sobre a
humanidade até que o mundo Me recebeu em
Jesus e ouviu a Palavra de Deus, embora eu
tenha que lhes dizer que nem todos que
ouviram meu ensinamento tiveram então o
desenvolvimento espiritual necessário para
sentir a presença de Deus em Cristo. (300, 3)
49 Em Jeová você acreditava ter reconhecido
um Deus cruel, terrível e vingativo. Então o
Senhor te enviou para te libertar de teu erro,
Cristo, Seu Divino Amor, para que
"conhecendo o Filho, conheças o Pai"; e, no
entanto, a humanidade ignorante, mais uma
vez enredada em seu pecado, acredita ver
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seguido, eu quis lhe ensinar o que o homem
deve ser para se tornar como seu Deus
57 Existe um só Deus, e Cristo é Um com Ele,
porque Ele é a "Palavra" da Divindade, a única
maneira pela qual você pode alcançar o Pai de
todas as coisas criadas. (21, 33 - 34)
58 Discípulos, Cristo é a mais alta
manifestação do Amor Divino, é a luz que é
vida nas regiões do espírito; a luz que rompe
as trevas e revela a verdade diante de cada
olhar espiritual, dissolve os mistérios, abre a
porta e mostra o caminho para a sabedoria, a
eternidade e a perfeição do espírito (91, 32)

em praças, ruas, simples cabanas ou palácios
que ela se tornaria a mãe do Messias, que o
"Filho unigênito" do Pai sairia de seu ventre?
5 Certamente não, meu povo: a maior
humildade, mansidão e graça estava nela, e a
promessa foi cumprida. Seu coração de mãe
humana foi feito feliz, e mesmo antes de dar à
luz - naquela época e depois durante toda a
vida do Filho - ela era uma mãe muito
amorosa que conhecia espiritualmente o
destino de Jesus, a missão que ele tinha que
cumprir entre os homens, e o que ele tinha
vindo buscar. Ela nunca se opôs a este
destino, pois ela fazia parte do mesmo
trabalho.
6 Se às vezes ela derramava lágrimas, era um
choro da mãe humana, era a natureza
corporal que sentia a dor no filho, sua própria
carne.
7 Mas ela era uma discípula do Mestre, seu
filho? Não. Maria não tinha nada a aprender
de Jesus. Ela estava no Eu Pai e tinha
encarnado apenas para cumprir essa bela e
difícil tarefa.
8 Será que o excelente coração da mãe se
limitava a amar apenas seu filho mais
querido? Certamente não; através desse
pequeno coração humano o coração materno
se revelou em consolo e palavras sublimes,
em conselhos e caridade, em milagres, em luz
e em verdade.
9 Ela nunca se colocou em exposição, nunca
recebeu a palavra do Mestre de maneira
errada. Mas assim como ela estava aos pés da
manjedoura que serviu como seu berço, assim
ela estava aos pés da cruz na qual o Filho, o
Mestre, o Pai de toda a criação morreu e
tomou seu último suspiro como homem.
10 Assim, ela cumpriu seu propósito como
mãe humana, e deu um exemplo exaltado a
todas as mães e a todos os homens. (360, 28 31)

O Espírito Santo - a verdade e a sabedoria de
Deus
59 Na sabedoria está o poder 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
60 Mas é absolutamente necessário ter fé
para não parar no caminho do
desenvolvimento, nem sentir medo de
provações. (263, 10 - 11)
61 Esta é a era da luz, na qual a Sabedoria
Divina, que é a luz do Espírito Santo, iluminará
até mesmo os cantos mais secretos do
coração e da mente. (277, 38)

Capítulo 20 - Maria; o amor materno
de Deus
A existência terrena de Maria em humildade
1 Maria é a flor do meu jardim celestial, cujo
ser sempre esteve em meu espírito.
2 Você vê estas flores aqui, que escondem sua
beleza em humildade? Da mesma forma que
Maria foi e é: uma fonte inesgotável de beleza
para aqueles que podem vê-la com pureza e
reverência, e um tesouro de bondade e
ternura para todos os seres.
3 Maria atravessou o mundo e escondeu seu
ser divino; ela sabia quem era e quem era seu
filho, mas em vez de se vangloriar dessa graça,
ela se declarou apenas uma serva do
Altíssimo, um instrumento do conselho do
Senhor. (8, 42 - 43, 46)
4 Maria sabia que conceberia um rei mais
poderoso e maior do que todos os reis da
terra. Mas é por isso que ela se coroou rainha
entre os homens? Seus lábios proclamavam

Maria e Jesus
11 Muitas vezes as pessoas se perguntaram
porque Jesus, mesmo depois de ter sido
crucificado, se deixou ver pela pecadora
Madalena, e depois foi ver seus discípulos,
enquanto ninguém sabia que ele havia
visitado sua mãe. Então eu lhes digo que não
era necessário manifestar-se a Maria da
mesma forma que eu o fiz com ela. Pois o
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vínculo entre Cristo e Maria sempre existiu,
mesmo antes de o mundo existir.
12 Através de Jesus me revelei à humanidade
para salvar os pecadores, e me deixei
contemplar por eles depois da Crucificação
para reavivar a fé daqueles que precisavam de
Mim. mas, na verdade, eu lhes digo, Maria como homem minha mãe amorosa - não
precisava ser limpa de nenhuma mancha e ela
não podia ter nenhuma falta de fé porque ela
sabia quem Cristo era antes mesmo de
oferecer seu ventre materno a Ele
13 Não foi necessário humanizar Meu Espírito
para visitar aqueles que, com a mesma pureza
e doçura com que Me recebeu em seu ventre,
Me devolveram ao Reino do qual eu tinha
vindo mas quem poderia conhecer a maneira
como falei com ela em sua solidão e a Carícia
Divina com a qual Meu Espírito a cercava?
14 Assim eu respondo àqueles que me fizeram
esta pergunta, porque muitas vezes pensavam
que a primeira visita de Jesus deveria ter sido
à sua mãe.
15 Quão diferente a forma em que me dei a
conhecer a Maria tinha de ser daquela que eu
usava para me fazer sentir a Madalena e meus
discípulos (30, 17 - 21)

profetas falaram antes mesmo de ela nascer
(228, 1 - 5)
21 Maria foi enviada para revelar sua virtude,
seu exemplo e sua divindade perfeita. Ela não
era uma mulher como todas as outras entre os
homens. Ela era um tipo diferente de mulher,
e o mundo olhou para sua vida, aprendeu a
conhecer seu modo de pensar e sentir, sabia
sobre a pureza e a graça de sua mente e
corpo.
22 Ela é um exemplo de simplicidade,
humildade, altruísmo e amor. Mas embora sua
vida tenha sido conhecida pelo mundo
naquela época e pelas gerações seguintes, há
muitos que não reconhecem sua virtude, sua
virgindade. Eles não conseguem explicar o
fato de que ela era virgem e ao mesmo tempo
mãe. A razão disso é que o homem é
naturalmente descrente e não pode julgar as
Obras Divinas com um espírito desperto. Se
ele estudasse as Escrituras e penetrasse na
encarnação de Maria e na vida de seus
antepassados, ele finalmente saberia quem
ela é. (221, 3)
23 O mais terno amor de Deus por suas
criaturas não tem forma
. No entanto, na Segunda Era ela tomou a
forma de uma mulher em Maria, a mãe de
Jesus.
A figura de Maria conhecida das aparições
marianas deve, portanto, ser considerada
apenas como uma figura de revelação
espiritual assumida por um curto período de
tempo.
24 Entenda que Maria sempre existiu porque
sua essência, seu amor, sua ternura sempre
esteve na divindade.
25 Quantas teorias e erros os homens têm
feito sobre Maria! Sobre sua maternidade, sua
concepção e sua pureza. O quanto eles
blasfemaram!
26 No dia em que realmente entenderem essa
pureza, dirão para si mesmos: "Seria melhor
para nós se nunca tivéssemos nascido". As
lágrimas de fogo arderão em suas almas.
Então Maria os envolverá em sua graça, a Mãe
Divina os protegerá com seu manto, e o Pai os
perdoará e dirá com infinito amor: "Vigiai e
orai, pois eu vos perdoo, e em vós perdoo e
abençoo o mundo". (171, 69 - 72)

A virgindade de Maria
16 No topo da montanha onde está o Mestre,
está também Maria, a Mãe Universal - aquela
que se tornou mulher na "Segunda Era" para
que o milagre da encarnação do "Verbo
Divino" se tornasse realidade.
17 O homem freqüentemente julgou e
procurou Maria e também a maneira como
Jesus nasceu, e esses julgamentos rasgaram o
manto de pureza do espírito materno, cujo
coração deixou seu sangue fluir sobre o
mundo.
18 Naquela época eu tirei os véus do
desconhecido para tirar a dúvida do descrente
e para dar-lhe conhecimento dos
ensinamentos espirituais.
19 Os homens fizeram de minha verdade, que
é como um caminho, muitos de passagem,
onde a maioria deles se desviam. Enquanto
alguns buscam a intercessão da Mãe Celestial
e outros a julgam mal, seu manto de amor e
ternura cobre todos eles eternamente.
20 Desde o início dos tempos eu revelei a
existência da Mãe Espiritual de quem os

O exemplo de Maria para as mulheres
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27 A vida de seu Mestre é um exemplo para
todos os homens. Mas como à mulher faltava
instrução em sua tarefa como mãe, Maria foi
enviada a ela como a encarnação da ternura
divina, que apareceu entre os homens como
mulher, também para lhe dar seu exemplo
divino de humildade. (101, 58)
28 Benditas mulheres: vocês também
pertencem a meus apóstolos. Não há
diferença entre o espírito de um homem e o
seu, mesmo que você seja fisicamente
diferente e mesmo que a tarefa mútua seja
diferente.
29 Tomai Jesus como mestre de vosso espírito
e segui-o no caminho que seu amor traçou.
Faça de sua palavra sua e abrace sua cruz.
30 Falo ao seu espírito com a mesma palavra
com a qual falo aos homens, porque vocês são
espiritualmente semelhantes. Entretanto, se
seu coração feminino está procurando um
exemplo a seguir; se você precisa de exemplos
perfeitos para apoiá-lo na vida, lembre-se de
Maria, observe-a ao longo de sua vida na
terra.
31 Era vontade do Pai que a vida modesta de
Maria fosse escrita por meus discípulos, que a
conheceram durante todo o seu ministério e a
consultaram.
32 Essa vida, humilde para aqueles que a
conhecem, foi radiante no mundo desde seu
nascimento até seu fim. Maria escreveu
muitas páginas de instrução amorosa com a
humildade de seu espírito, com sua ternura
infinita, com a pureza de seu coração, com seu
amor pela humanidade, que ela expressou
mais com silêncio do que com palavras,
sabendo que aquele que devia falar aos
homens era Cristo.
33 O Espírito de Maria foi o próprio amor
materno, emanado do Pai, para dar à
humanidade o exemplo perfeito de
humildade, obediência e mansidão. Sua
caminhada pelo mundo foi um rastro de luz,
sua vida foi simples, majestosa e pura. Nela,
foram cumpridas as profecias que anunciavam
que o Messias nasceria de uma virgem.
34 Somente ela tinha sido capaz de carregar a
semente de Deus em seu ventre; somente ela
era digna de ser deixada para trás depois de
ter cumprido sua tarefa para com Jesus como
a Mãe Espiritual da humanidade.

35 Portanto, Maria é seu exemplo perfeito,
mulheres. Mas volte-se para ela e tome-a
como seu modelo em seu silêncio, em suas
obras de humildade, de infinita abnegação por
amor aos necessitados, em sua dor silenciosa,
em sua compaixão que perdoa a todos, e em
seu amor que é intercessão, consolação e
doce assistência.
36 Virgens, esposas, mães, meninas sem pais
ou viúvas, mulheres solitárias que têm o
coração permeado pela dor - chamem Maria
de sua mãe amorosa e carinhosa, chamem-na
em pensamento, recebam-na em espírito e
sintam-na no coração. (225, 46 - 54)
Mary como Advogada, Consoladora e
Coredemptrix da Humanidade
37 Maria caminhou silenciosamente pelo
mundo, mas encheu os corações de paz,
intercedeu pelos necessitados, rezou por
todos e finalmente derramou suas lágrimas de
perdão e compaixão pela ignorância e
perversidade dos homens. Por que você não
deveria recorrer a Maria se você quer vir ao
Senhor, já que através dela você recebeu
Jesus? Não estavam mãe e filho unidos na
hora da morte do Salvador? O sangue do Filho
não estava misturado com as lágrimas da Mãe
naquele momento? (8, 47)
38 Eu legei ao mundo desde a cruz o livro da
vida e da sabedoria espiritual - um livro que
através dos séculos, idades e épocas deve ser
interpretado e compreendido pelos homens.
Portanto, eu disse a Maria aos pés da Cruz,
abalada pela tristeza: "Mulher, este é teu
Filho", apontando com o olhar de João, que
naquele momento encarnava a humanidade,
mas a humanidade transformada em uma boa
discípula de Cristo, a humanidade
espiritualizada.
39 Dirigi-me também a João com as palavras:
"filho, esta é tua mãe" - palavras que agora te
explicarei
40 Maria personificava pureza, obediência, fé,
ternura e humildade. Cada uma dessas
virtudes é um degrau da escada em que desci
ao mundo para me tornar homem no ventre
daquela mulher santa e pura.
41 Que ternura, que pureza e amor são o
ventre divino no qual a semente da vida é
fertilizada.
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42 Aquela escada sobre a qual desci até vós
para me tornar homem e habitar com meus
filhos é a mesma que vos ofereço para subir
até Mim sobre ela, transformando-vos de
homens em espíritos de luz
43 Maria é a líder, Maria é o ventre materno.
Vire-se para ela e você vai me encontrar. (320,
68 - 73)
44 Deixei-vos Maria aos pés da Cruz, naquela
colina que recebeu meu sangue e as lágrimas
da Mãe. Lá ela permaneceu na expectativa de
seus filhos, pois será ela quem tomará a cruz
de seus ombros e lhes mostrará o caminho
para o céu. (94, 73)
45 A mensagem de Maria foi de conforto,
carinho, humildade e esperança. Ela teve que
vir à terra para dar a conhecer sua natureza
materna e oferecer seu ventre virgem para
que nele a "Palavra" pudesse se tornar
homem.
46 Mas a missão deles não terminou na Terra.
Além deste mundo era seu verdadeiro lar, do
qual ela pode espalhar um manto de
compaixão e cuidado sobre todos os seus
filhos, de onde ela pode seguir os passos dos
perdidos e derramar seu Conforto Celestial
sobre o sofrimento.
47 Muitos séculos antes de Maria vir ao
mundo para cumprir um destino divino,
tendo-se tornado homem em uma mulher, um
profeta de Deus a anunciou. Através dele,
você aprendeu que uma virgem conceberia e
teria um filho chamado Emanuel, o que
significa: Deus conosco.
48 Em Maria, uma mulher sem mancha, sobre
quem desceu o espírito do amor da Mãe
Celestial, foi cumprida a Promessa Divina
anunciada pelo Profeta.
49 Desde aquele tempo o mundo a conhece, e
os homens e as pessoas dizem seu nome com
amor, e em sua dor a desejam como mãe.
50 Você a chama de Mãe das Dores porque
sabe que o mundo empurrou a espada da dor
em seu coração, e de seu mundo imaginário
não escapa aquele rosto triste e aquela
expressão de tristeza infinita.
51 Hoje quero dizer-vos que deveis tirar de
vossos corações aquela imagem eterna de dor
e pensar em vez de Maria como uma mãe
bondosa, sorridente e amorosa, que trabalha
espiritualmente e ajuda todos os seus filhos a
progredir no caminho traçado pelo Mestre

52 Você agora percebe que a missão de Maria
não se limitava à maternidade na Terra? Nem
foi sua manifestação na "Segunda Era" a
única, mas uma nova época está reservada
para ela, na qual ela falará aos homens de
espírito a espírito.
53 Meu discípulo João, profeta e vidente, em
seu arrebatamento, viu uma mulher vestida
com o sol, uma virgem, radiante de luz.
54 Esta mulher, esta virgem, é Maria, que em
seu ventre não mais receberá um novo
Salvador, mas todo um mundo de pessoas que
se alimentarão nela com amor, fé e
humildade, a fim de seguir os passos divinos
de Cristo, o Mestre de toda perfeição.
55 O profeta viu como aquela mulher estava
sofrendo como se estivesse dando à luz; mas
aquela dor era a da purificação dos homens, a
expiação dos seres espirituais. Quando a dor
terminar, haverá luz nos seres espirituais, e a
alegria preencherá o espírito de sua Mãe
Universal. (140, 44 - 52)
A natureza divina de Maria
56 O manto de sua Mãe Celestial deu sombra
ao mundo desde a eternidade e protege
amorosamente meus filhos, que também são
seus. Maria como espírito não nasceu neste
mundo; seu núcleo materno de ser sempre foi
uma parte de Mim.
57 Ela é a esposa de minha pureza, minha
santidade. Ela era minha filha quando se
tornou uma mulher e minha mãe quando
recebeu o Verbo Encarnado. (141, 63 - 64)
58 Maria é de natureza divina, seu espírito é
um só com o Pai e com o Filho. Por que julgála humanamente quando ela era a filha
escolhida, anunciada à humanidade desde o
início dos tempos como a criatura pura em
quem o "Verbo Divino" encarnaria?
59 Por que então o homem blasfema,
duvidando de meu poder, e estudando minhas
obras sem respeito? A razão é que ele não se
aprofundou no meu Divino Ensinamento, não
pensou no que dizem as Escrituras, nem se
submeteu à minha vontade.
60 Hoje, na "Terceira Era", ele também duvida
que Maria se dê a conhecer aos homens. Mas
eu lhes digo que ela participa de todas as
minhas obras porque ela é a encarnação do
amor mais terno que habita em meu Espírito
Divino. (221, 4 - 6)
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61 Maria é o Espírito que está tão fundido
com a divindade que forma um de seus
aspectos, como representado pelas três
formas de revelação: O Pai, a Palavra e a Luz
do Espírito Santo. Neste sentido, Maria é
aquele Espírito de Deus que revela e encarna
o cuidado divino. (352, 76)
62 Quantos esperam ir ao mais alto céu para
encontrar Maria, que eles sempre imaginam
na forma humana como a mulher que ela foi
no mundo, a mãe de Cristo encarnada, e que
eles imaginam como uma rainha num trono,
bela e poderosa.
63 Mas eu lhes digo que vocês não darão
mais 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 sagrada e amorosa cuja
misericórdia se estende até o infinito. Ela
governa nos corações, mas sua regra é a da
humildade, da misericórdia e da pureza. Mas
ela não tem trono, como as pessoas
imaginam.
64 Ela é linda, mas de uma beleza que você
não pode sequer imaginar com o rosto mais
bonito. Sua beleza é celestial, e você nunca
será capaz de compreender o celestial. (263,
30)

69 Quantos são os que acreditam conhecer as
escrituras e ainda não sabem nada porque não
entenderam nada! E quantos são os que
vivem em erro, apesar de acreditarem ter
descoberto a linguagem da criação.
70 O espírito materno é amorosamente ativo
em todos os seres; você pode ver sua imagem
em todos os lugares Sua Divina Mãe Amor caiu
como uma semente abençoada no coração de
todas as criaturas, e cada reino da natureza é
um testemunho vivo dela, e o coração de cada
mãe é um altar erguido diante desse grande
amor. Maria era uma flor divina, e o fruto era
Jesus. (115,15-18)

Capítulo 21 - Onipotência,
onipresença de Deus e Sua justiça
O poder de Deus
1 Se o homem atual com toda sua ciência não
é capaz de submeter os elementos da
natureza à sua vontade - como ele poderia
então impor seu poder às forças espirituais?
2 Assim como as estrelas no cosmo seguem
sua ordem imutável sem que a vontade do
homem seja capaz de deixá-las mudar seu
curso ou seu destino, também a ordem que
existe no espiritual não pode ser mudada por
ninguém.
3 Eu criei o dia e a noite, isto é, eu sou a luz, e
ninguém mais além de mim pode segurá-la O
mesmo se aplica ao espiritual. (329, 31 - 33)
4 Quando você acredita em mim, você pode
confiar que meu poder é infinitamente maior
do que o pecado dos homens e que, portanto,
o homem e sua vida devem ser mudados
assim que o pecado der lugar à luz da verdade
e da retidão
5 Você consegue imaginar a vida neste mundo
quando os homens fazem a vontade de Deus?
(88, 59 - 60)
6 Para mim o arrependimento de um ser
humano, sua renovação e sua salvação não
podem ser impossíveis. Eu não seria então
onipotente e o homem seria mais forte do que
eu. Você acha que meu poder é inferior ao
poder que o mal tem no ser humano? Você
considera que as trevas no homem são
superiores à luz divina? Nunca! diga-me seu
coração.

O carisma universal de Maria
65 Maria, sua Mãe Universal, vive em Mim e
dá as carícias mais ternas aos seus amados
filhos Ela tem estado em seus corações para
deixar neles sua paz e o armamento de um
Santuário. Mary vigia o mundo e estende suas
asas sobre ele como uma cotovia para
protegê-lo de um pólo a outro. (145,10)
66 Em Minha Divindade vive o amor
intercessório; é Maria Quantos corações que
haviam permanecido fechados à fé se abriram
através dela ao arrependimento e ao amor!
Seu ser materno está presente em toda a
criação, ela é sentida por todos e, no entanto,
alguns com olhos de ver negam-na. (110, 62)
67 Aqueles que negam a Maternidade Divina
de Maria negam uma das mais belas
revelações que a Divindade deu aos homens.
68 Aqueles que reconhecem a divindade de
Cristo e negam Maria não sabem que estão
renunciando ao traço mais terno e amoroso
que existe em minha divindade.
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7 Lembrem-se: minha missão, tendo-lhes
dado o ser, é levá-los à perfeição e uni-los em
uma única família espiritual; e não se
esqueçam de que minha vontade é cumprida
sobre todos
8 Eu, o semeador divino, coloquei minha
semente de amor imperceptivelmente em
cada espírito. Só eu sei a que horas esta
semente brotará em toda a humanidade e só
eu posso esperar com paciência infinita pelos
frutos de minhas obras. (272, 17 - 19)
9 Não quero humilhar-vos pela minha
grandeza, nem me vangloriar dela, mas
mostro-vos, no entanto, na medida em que é
minha vontade, para que sintam o maior
prazer em ter um Deus de todo o poder,
sabedoria e perfeição para o Pai
10 Alegre-se com o pensamento de que você
nunca experimentará o fim de meu poder e
que quanto maior o desenvolvimento de seu
espírito, melhor você me conhecerá quem não
poderia concordar em saber que ele nunca
alcançará a grandeza de seu Senhor? Você não
concordou na Terra em ser mais jovem em
anos em comparação com seu pai terreno?
Você não lhe concedeu de bom grado
experiência e autoridade? Você não se
regozijou ao ver que tem um homem mais
forte do que você para um Pai - orgulhoso,
corajoso e cheio de virtudes? (73, 41 - 42)
11 Qual é o poder dos homens contra o meu
poder? Qual é o poder dos povos materialistas
contra o poder infinito da espiritualização?
Nada!
12 Permiti ao homem ir ao limite de sua luta
pelo poder e ao cume de sua arrogância, para
que ele mesmo possa descobrir que o dom do
livre arbítrio, com o qual o Pai o dotou, é uma
verdade.
13 Mas quando chegar ao limite, abrirá os
olhos para a luz e para o amor e se curvará
diante da minha presença, derrotado pelo
único poder absoluto e a única sabedoria
universal, que é a de vosso Deus (192, 53)

olhar para as alturas e ele é dirigido para os
céus, faça-o apenas como algo simbólico. Pois
seu planeta gira incessantemente e a cada
movimento lhe oferece novas seções do céu e
novas alturas.
15 Com tudo isso quero dizer-lhe que não há
distância entre você e Mim e que a única coisa
que o separa de Mim são suas obras ilícitas
que você coloca entre Minha lei perfeita e seu
espírito
16 quanto maior for sua pureza, maior será
sua obra e mais constante sua fé, mais
próxima, mais íntima, mais acessível a sua
oração você Me sentirá
17 Igualmente: quanto mais vocês se
distanciarem do bem, do justo, do que é
permitido, e se entregarem ao materialismo
de uma vida escura e egoísta, mais vocês
terão que me sentir sempre mais longe de
vocês. Quanto mais seu coração se distancia
do cumprimento de minha lei, mais insensível
ele se tornará à minha presença divina.
18 Entenda por que estou dando minha
palavra neste momento nesta forma e
preparando-o para uma conversa de espírito a
espírito.
19 Tendo acreditado em Mim infinitamente
distante, vós não sabíeis como vir a Mim.
Procurei-vos para fazer-vos sentir Minha
Presença divina e para provar-vos que não há
espaços ou distâncias entre o Pai e Seus filhos
que os separam; procurei-vos para tornar
Minha Presença divina tangível para vós (37,
27 -32)
20 Se você pensa que eu deixei Meu Trono
para me fazer conhecer a você, você está em
erro; pois o Trono que você imagina não existe
Os tronos são para o povo vaidoso e
arrogante.
21 Como meu espírito é infinito e onipotente,
Ele não habita em um determinado lugar: Ele
está em todos os lugares, em todos os lugares,
no espiritual e no material onde então deveria
estar aquele trono que você me atribui?
22 Pare de me dar uma forma física material
em um trono como os da terra, liberte-me da
forma humana que você sempre me dá, pare
de sonhar com um céu que sua mente
humana não pode compreender. Quando
vocês se libertarem de tudo isso, será como se
tivessem quebrado as correntes que os
prendiam, como se uma parede alta

A presença de Deus em todas as coisas
criadas
14 Não tenho lugar definido ou limitado onde
moro no Infinito, pois minha presença está em
tudo o que existe, seja divino, espiritual ou
material. Não se pode dizer de Mim em que
direção está meu reino; e quando se eleva o
111

desmoronasse diante de seus olhos, como se
uma densa névoa se limpasse e permitisse ver
um horizonte sem limites e um firmamento
infinito e radiante, mas acessível ao seu
espírito.
23 Alguns dizem: Deus está no céu; outros
dizem: Deus está no céu: Deus habita no outro
mundo. Mas eles não sabem o que dizem,
nem entendem o que acreditam. Eu
realmente "moro" no céu; mas não no lugar
específico que você imaginou: Habito no céu
da luz, do poder, do amor, da sabedoria, da
justiça, da bem-aventurança, da perfeição.
(130, 30, 35 - 36)
24 Minha Presença universal preenche tudo,
em nenhum lugar ou habitat do universo há
vazio, tudo é permeado por Mim. (309, 3)
25 Eu lhe disse que estou tão perto de você
que sei até o mais secreto de seus
pensamentos, que estou em todos os lugares
que você está porque sou onipresente. Eu sou
a Luz que ilumina sua mente através de
inspirações ou idéias luminosas.
26 Eu estou em vós, pois sou o Espírito que
vos dá alma, a consciência que vos julga Eu
estou em seus sentidos e em seu corpo
porque estou em toda a criação
27 Sinto-me cada vez mais em ti e em tudo o
que te rodeia, para que, quando chegar o
momento de deixar este mundo, entres
plenamente na Vida Espiritual e não haja
distração em teu espírito através das
impressões que os sentidos possam deixar; e
tu te aproximas de mim mais um passo, eu
que sou a Fonte da infinita pureza da qual tu
beberás eternamente (180, 50 -52)
28 Sabeis qual é a origem daquela luz que está
contida nas palavras ditas pelos lábios do
portador da voz? Sua origem está na bondade,
no amor divino, na luz universal que vem de
Deus. É um raio ou faísca daquele tudo-emum luminoso que lhe dá vida; é uma parte do
poder infinito que move tudo e sob o qual
tudo vibra, se move e circula
incessantemente. É o que você chama de
irradiação divina, é a luz do Espírito Divino que
ilumina e anima os seres espirituais.
29 Essa radiação tem influência sobre o
espírito, bem como sobre o corpo, sobre os
mundos, bem como sobre os homens, as
plantas e todos os seres da criação. É
espiritual para o espírito, é material para a

matéria, é inteligência para a mente, é amor
no coração. É conhecimento, é talento e é
auto-contemplação, é instinto, é intuição e
está acima dos sentidos de todos os seres de
acordo com sua ordem, sua natureza, sua
espécie e seu grau de desenvolvimento. Mas
sua origem é única: Deus; e sua essência é
única: o amor. O que, então, não pode ser
impossível para eu iluminar a mente dessas
criaturas para lhe enviar uma mensagem de
luz espiritual?
30 As plantas recebem a radiação da vida que
meu Espírito envia a elas para que possam dar
frutos. As estrelas recebem o poder que meu
Espírito irradia sobre elas para que elas
possam circular em suas órbitas. A terra, que é
o presente, testemunho vivo, acessível a todos
os seus sentidos, recebe incessantemente a
radiação da vida que faz tantos milagres virem
de seu ventre. Então por que seria impossível
para o homem, em cujo ser irradia como uma
jóia a presença de um espírito, no qual se
funda sua semelhança comigo, receber
diretamente de Meu Espírito para seu espírito
a radiação divina, que é a semente espiritual
que deve dar frutos nele? (329, 42 - 44)
31 Nem um só de vossos suspiros passará
despercebido no céu, cada oração encontrará
seu eco em Mim, nem uma de vossas
tribulações ou crises de vida será ignorada por
Meu Amor Paternal Eu sei tudo, ouço, vejo e
em tudo estou presente.
32 Porque os homens pensam que eu me
retirei deles por causa de seus pecados, eles
finalmente se sentem longe de mim. Ó
ignorância humana que pôs tanta amargura
em seus lábios! saber que se eu me retirasse
de qualquer uma de minhas criaturas, ela
deixaria de existir instantaneamente Mas isto
não aconteceu, nem acontecerá, pois quando
eu vos dei o Espírito, eu vos dei a todos a vida
eterna. (108, 44 - 45)
Golpes do destino
33 Não amaldiçoeis as provas que vos afligem
e a toda a raça humana; não digais que são
castigo, ira ou vingança de Deus, pois então
sois blasfemadores. Eu lhes digo que são
precisamente estas pragas que aproximam a
humanidade cada vez mais do porto da
salvação.
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34 Chame-lhes retidão, ou expiação, ou lições,
e será verdadeiro e correto. Ira e vingança são
paixões humanas inerentes àqueles seres que
ainda estão longe da paz de espírito, da
harmonia e da perfeição. Não é justo que você
dê o nome vulgar de "castigo" ou o nome
indigno de "vingança" ao meu amor por você
que rege todas as minhas obras.
35 Lembrai-vos que entrastes livremente em
caminhos espinhosos ou em abismos escuros,
e que não escutastes meu chamado amoroso,
nem escutastes a voz de vossa consciência, de
modo que se tornou necessário que a dor
viesse em vosso auxílio, para despertar-vos,
para deter-vos, para fazer-vos tomar juízo e
para fazer-vos voltar ao verdadeiro caminho.
(181, 6 - 8)
36 Eu não vos castigo; mas sou a justiça e,
como tal, os faço sentir a todos que vão
contra meus mandamentos. Pois o Eterno deu
a conhecer Sua lei, que ninguém pode mudar.
37 Veja como um homem lamenta em uma
dura provação, quando cai em um abismo
imensamente profundo, quando vê sua
esposa chorando a perda de entes queridos,
as crianças sendo roubadas de seu sustento, e
os lares afundando na miséria e tribulação Ele
está consternado com sua desgraça,
desespera; mas ao invés de rezar e se
arrepender de seus pecados, ele se revolta
contra mim e diz: "como é possível que Deus
me castigue desta maneira?" enquanto o
Espírito Divino na verdade também derrama
lágrimas por causa da dor de seus filhos, e
suas lágrimas são sangue de amor, perdão e
vida.
38 Em verdade vos digo: Devido ao
desenvolvimento que a humanidade alcançou,
a melhoria de sua situação neste tempo não
depende apenas da minha misericórdia. Ela é
uma vítima de si mesma, mas não da minha
punição. Pois minha lei e minha luz brilham
em cada consciência.
39 Minha retidão vem à raiz de cada erva
daninha, e até mesmo as forças da natureza se
revelam como executores dessa retidão.
então parece que tudo está unido para
desarraigar o homem, embora seja para servir
sua purificação Mas alguns se desviarão e
dirão: "Se temos que suportar uma dor tão
grande - por que viemos a este mundo?" sem

considerar que a dor e o pecado não vêm de
Mim.
40 O homem é responsável por permanecer
na ignorância do que é retidão e do que é
expiação. Daí, primeiro vem sua rebelião e
depois sua blasfêmia. Somente aquele que
estudou meus ensinamentos e observou
minha lei não é mais capaz de acusar seu pai.
(242, 19 - 21)
De outra palavra semelhante de Cristo, é claro
que este "tara" não significa pessoas, mas
seus impulsos e inclinações malignos e
viciosos.
A Justiça de Deus
41 Você é como um arbusto que às vezes tem
galhos tão secos e doentes que precisam de
circuncisão dolorosa para remover suas partes
doentes, para que você possa ficar bem
novamente.
42 Quando minha justiça de amor remove da
árvore humana os galhos doentes que lhe
danificam o coração, ela o levanta.
43 Quando o membro de um homem deve ser
cortado de seu corpo, ele dá um suspiro,
treme e se torna covarde, mesmo sabendo
que é feito para remover o que está doente, o
que está morto e está em perigo, o que ainda
pode estar vivo
44 Mesmo as rosas, quando são cortadas,
derramam seu suco como lágrimas de dor;
mas depois se cobrem com as mais belas
flores.
45 Meu amor circuncide de forma
infinitamente mais elevada o mal no coração
de meus filhos, sacrificando-me às vezes
46 Quando os homens me crucificaram, cobri
meus carrascos com Minha bondade e Meu
perdão e lhes dei vida Com minhas palavras e
em meu silêncio as enchi de luz, defendendoas e salvando-as. Assim eu circunciso o mal, eu
o evito com meu amor e defendo e salvo o
malfeitor. Essas perdoadas foram, ainda são e
serão fontes eternas de salvação. (248, 5)
47 Não posso fazer nenhum julgamento sobre
você que seja mais pesado do que o peso de
suas transgressões. portanto eu lhes digo que
não têm nada a temer de mim a não ser de
vocês mesmos.
48 Só eu conheço a gravidade, a grandeza e o
significado de suas transgressões. Os homens
são constantemente impressionados pelas
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aparências externas, pois são incapazes de
penetrar no coração do próximo. Eu, por
outro lado, olho nos corações e posso dizer
que vieram a mim homens que se acusaram
de graves transgressões e que estavam cheios
de remorsos por terem me ofendido, mas eu
os achei puros. Em contraste, outros vieram e
me disseram que nunca fizeram mal a
ninguém, mas eu sabia que eles estavam
mentindo. Pois embora suas mãos não
estivessem manchadas com o sangue de seu
vizinho, o sangue de suas vítimas, a quem eles
tinham ordenado que tirasse a vida, estava
fluindo sobre seu espírito. Eles são os que
jogam a pedra, escondendo a mão. Sempre
que pronunciei as palavras "covarde", "falso"
ou "traidor" em meu ensinamento, todo o seu
ser tremia, e muitas vezes eles se afastavam
do meu ensinamento porque sentiam um
olhar para si mesmos que os dirigia. (159, 42 43)
49 Se o maior amor do Pai não estivesse
presente na retidão divina, se sua retidão não
tivesse esta origem, esta humanidade deixaria
de existir, seu pecado e suas incessantes
transgressões teriam esgotado a paciência
divina; mas isto não aconteceu. A humanidade
continua viva, os seres espirituais ainda
encarnados, e a cada momento, em cada obra
humana, minha justiça, que é amor e
misericórdia infinita, se manifesta. (258, 3)
50 Sondai Minha Palavra para que não vos
deixeis iludir, como muitos o fazem, pelos atos
de Minha justiça divina quando eu afligi
poderosamente aqueles que cometem apenas
uma pequena transgressão e aparentemente
perdoam aqueles que cometeram uma ofensa
grave
51 O Mestre lhe diz: Se eu afligi
poderosamente aquele que parece ter
cometido apenas uma pequena transgressão,
é porque conheço a fraqueza dos seres
espirituais, e se eles se desviam da maneira de
cumprir a lei, pode ser o primeiro passo que
os leva à ruína. Mas quando olho para os
outros por uma ofensa grave, isso acontece
porque sei que uma grande transgressão para
o espírito é motivo para um arrependimento
igualmente grande.
52 Não julguem, não condenem, nem mesmo
desejem em seus pensamentos que minha
justiça caia sobre aqueles que causam

derramamento de sangue entre as nações.
Pensem apenas que eles, como vocês,
também são meus filhos, minhas criaturas, e
terão que expiar seus grandes crimes com
grandes expiações. Em verdade, eu lhes digo:
aqueles para os quais vocês apontam seus
dedos, pois aqueles que destruíram
impiedosamente a paz e os mergulharam no
caos se tornarão nos próximos tempos os
grandes pacificadores, os grandes benfeitores
da humanidade.
53 O sangue de milhões de vítimas clama da
terra por minha justiça divina, mas além dos
julgamentos humanos, será meu que
alcançará todo espírito, todo coração.
54 O julgamento dos homens não perdoa, não
redime, não ama. Os meus amam, perdoam,
redimem, reanimam, elevam e iluminam; e
são precisamente aqueles que causaram tanta
dor à humanidade que eu os redimirei e
salvarei deixando-os passar por sua grande
expiação que será o cadinho onde serão
purificados e plenamente despertos para a voz
de sua consciência para ver até o mais
profundo de suas obras Vou fazê-los caminhar
do mesmo modo que eles fizeram seus
sacrifícios, seus povos caminham. Mas
finalmente chegarão à pureza espiritual para
poder voltar à Terra, para reconstruir tudo o
que foi destruído, para restaurar tudo o que
foi minado. (309, 16 -18)
55 Vós deveis saber que não é somente
quando a morte chega a vós que vosso Pai vos
julga, mas que este julgamento começa assim
que tomardes consciência de vossas obras e
sentirdes o chamado de vossa consciência.
56 Meu julgamento está sempre sobre você. A
cada vez, seja na vida humana ou em sua vida
espiritual, você está sujeito ao Meu
julgamento; mas aqui no mundo, na casca do
corpo, o espírito se torna insensível e surdo
aos chamados da consciência.
57 Eu o julgo para ajudá-lo a abrir seus olhos
para a luz, para libertá-lo do pecado e livrá-lo
da dor.
58 Em meu julgamento nunca levarei em
conta os insultos que vocês poderiam ter me
feito, pois nunca em meu julgamento surgirão
ressentimentos, vinganças, nem mesmo
punições.
59 Quando a dor entra em seu coração e lhe
atinge no lugar mais sensível, é para lhe
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apontar qualquer erro que cometa, para lhe
fazer entender meu ensinamento e para lhe
dar um novo e sábio ensinamento. No fundo
de cada uma dessas provas, meu amor está
sempre presente.
60 Em algumas ocasiões eu permiti que você
entendesse a causa de um julgamento, em
outras você não pode encontrar o significado
desse aviso de Minha justiça, porque há
mistérios profundos na obra do Pai e na vida
de seu espírito que a mente humana não pode
desvendar. (23, 13 - 17)
61 Far é o momento em que lhe foi dito: "Com
o côvado pelo qual você mede, você será
medido". Quantas vezes essa lei foi usada para
se vingar aqui na terra e para deixar de lado
todo sentimento de caridade!
62 Agora vos digo que apreendi esta célula de
justiça e vos medirei com ela de acordo com a
forma como a haveis medido, embora deva
acrescentar, a título de explicação, que em
cada um dos meus julgamentos estará
presente o Pai que vos ama muito e o
Redentor que veio para a vossa salvação
63 É o homem que faz seu julgamento com
suas obras, julgamentos terríveis às vezes, e é
seu Senhor quem lhe dá ajuda, para que você
possa encontrar a maneira pela qual você
pode suportar sua expiação.
64 Em verdade, eu lhe digo, se você quer
evitar uma expiação muito dolorosa,
arrepender-se no tempo e dar uma nova
direção a sua vida através de uma renovação
sincera com obras de amor e misericórdia
para seus irmãos
65 Entendo que sou o portão da salvação - o
portão que nunca será fechado para todos os
que Me buscam com verdadeira fé (23, 19 23)
66 Agora vedes que a justiça divina é feita de
amor, não de punição como a vossa. o que
seria de você se eu aplicasse suas próprias leis
para julgá-lo - diante de mim, diante de quem
não se aplica nenhuma aparência externa nem
falsos argumentos?
67 Se eu o julgasse de acordo com sua
maldade e aplicasse suas leis terrivelmente
duras - o que seria de você? então você me
pediria, com razão, para exercer misericórdia
68 Mas você não precisa ter medo, porque
meu amor nunca se desvanece, nem muda,
nem passa. Você, por outro lado, certamente

falece, morre e nasce de novo, vai e depois
volta, e assim vai sua peregrinação até chegar
o dia em que reconhece seu pai e se submete
à sua lei divina. (17, 53)

Capítulo 22 - Amor, cuidado e graça de
Deus
O Amor do Pai Celestial
1 Não é de admirar que meu amor o
acompanhe em todos os lugares apesar de
seus pecados. Vocês são todos meus filhos.
Neste mundo, você teve uma imagem do
amor divino no amor de seus pais. Você pode
virar-lhes as costas, não pode reconhecer sua
autoridade, não pode obedecer suas ordens e
ouvir seus conselhos; pode causar uma ferida
em seus corações com suas más ações, pode
fazer com que seus olhos sequem de tanto
choro, seus templos mostrem cabelos brancos
e seus rostos sejam marcados pelas marcas do
sofrimento; mas eles nunca deixarão de amálo e terão apenas bênção e perdão por você.
2 Mas se esses pais que você teve na Terra, e
que não são perfeitos, lhe deram provas tão
grandes de um amor puro e sublime - por que
você se surpreende que Aquele que criou
esses corações e lhes deu essa tarefa de
serem pais o ame com amor perfeito? - O
amor é a mais alta verdade. Em nome da
verdade me tornei homem, e em nome da
verdade morri como homem. (52, 27)
3 Meu amor não é para te espantar, mas
também não duvides quando vês que muitas
vezes esvazias um copo muito amargo no
mundo
4 O homem pode afundar, ser cheio de
escuridão ou hesitar em voltar para Mim Mas
para sempre chegará o momento em que eles
poderão me sentir em seu próprio ser, não
mais me sentir longe e também não me
considerar um estranho ou negar minha
existência, meu amor e minha justiça. (52, 30)
5 Não quero vê-lo como acusado diante de
mim, quero vê-lo sempre como meus filhos,
para quem meu amor paternal está sempre
pronto a ajudar Eu vos criei para a glória de
Meu Espírito e para que sejais felizes em Mim.
(127, 41)
6 Aprendam a me amar; reconheçam como
Meu Amor segue vocês em todos os lugares
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apesar de suas ofensas e pecados, sem que
vocês possam fugir ou evitar sua influência
Perceba: quanto mais graves são suas
transgressões, maior é a minha misericórdia
para com você.
7 A maldade dos homens quer afastar meu
amor, mas não se volta contra ele, porque o
amor é o poder universal, o poder divino que
cria tudo e move tudo.
8 A prova de tudo o que vos digo é aquela que
vos dei quando me dei a conhecer entre vós
neste tempo em que a humanidade se desviou
no abismo de seu pecado Meu Amor não pode
sentir nojo do pecado humano, mas pode
sentir compaixão
9 Reconheça-me, venha a mim para lavar suas
manchas na fonte cristalina da Minha
Misericórdia pedir, pedir, e será dado a você
(297, 59 - 62)
10 Por momentos as pessoas pensam que são
tão indignas de mim que não entendem que
eu posso amá-las tanto E uma vez resignados
a viver longe de seu pai, eles constroem uma
vida de acordo com suas próprias idéias, criam
suas leis e fundam suas comunidades
religiosas. Portanto, a surpresa deles é grande
quando me vêem chegando. Então eles
perguntam: "Nosso Pai realmente nos ama
tanto que procura de tal forma uma maneira
de se comunicar a nós?
11 Homens, só posso dizer-lhes que não
deixarei perecer o que é meu, e vocês são
meus Eu te amei mesmo antes de você ser e
te amarei para sempre. (112, 14 - 15)

15 Estes são seus corações: muitos de vocês
vêm até Mim, mas poucos são aqueles que
verdadeiramente Me seguem. (266,23 - 26)
16 Pegue sua cruz e siga-me com humildade.
confie que enquanto você estiver dando
conforto a alguém, trazendo paz a um coração
ou luz a um espírito, eu cuidarei de tudo
relacionado à sua vida material e não
negligenciarei nada.
17 Acredito que, quando falo com seu espírito,
também olho em seu coração para descobrir
nele suas preocupações, suas necessidades e
seus desejos (89, 6 - 7)
18 Não há raças ou tribos, por mais incultas
que lhe pareçam - mesmo aquelas que você
não conhece, porque vivem em bosques
inacessíveis - que não teriam recebido
manifestações de meu amor. No momento do
perigo, eles ouviram vozes celestiais
protegendo-as, guardando-as e aconselhandoas.
19 Você nunca viveu deserto. Desde o início,
quando você ganhou vida, você esteve sob o
escudo do meu amor.
20 Vós, pais humanos que amais ternamente
vossos filhos: seríeis capazes de abandoná-los
ao seu destino quando eles mal nasceram
nesta vida, quando precisam mais de vossos
cuidados, de vossa devoção, de vosso amor?
21 Eu te vi cuidar de seus filhos, mesmo
quando eles chegaram à idade adulta; mesmo
daqueles que erraram, que te magoaram, tu
cuidas com o maior amor.
22 Mas se você responder às necessidades de
seus filhos desta maneira - qual será o amor
de seu Pai Celestial, que o amou antes mesmo
de você existir?
23 Sempre vim em vosso auxílio; e neste
tempo em que venho a vós com maior
desenvolvimento espiritual, ensinei-vos como
lutar para destruir as forças do mal e como
aumentar as vibrações do bem (345, 39 - 42)
24 Agora você está entrando em uma nova
etapa de sua vida; o caminho está pronto.
Pegue sua cruz e siga-me. Não estou lhe
dizendo que não há provas neste caminho;
mas sempre que você cruzar um caminho
difícil ou esvaziar um copo de sofrimento,
você ouvirá uma voz encorajando-o e
aconselhando-o, Meu amor estará com você,
ajudando-o e elevando-o, e você sentirá a
carícia gentil de Meu bálsamo (280, 34)

O cuidado e a ajuda de Deus
12 Discípulos, eu lhes dei todas as instruções
que o Espírito necessita em seu
desenvolvimento
13 Abençoados sejam os que conhecem a
verdade, pois encontrarão "o caminho"
rapidamente. Outros sempre rejeitam os
ensinamentos divinos porque suas obras
parecem superiores às minhas.
14 Eu vos amo a todos. Eu sou o pastor que
chama suas ovelhas, que as une e conta e
quer ter mais a cada dia - que as alimenta e as
acaricia, cuida delas e se alegra quando vê que
são muitas, embora às vezes chore quando vê
que nem todas são obedientes.
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25 Quando vejo que vos permitis ser
derrotados pela dor e que, em vez de tirar
dela as lições que toda prova contém, estais
contentes em chorar, amaldiçoar ou
simplesmente esperar a morte como o fim de
vossos sofrimentos, então eu me aproximo de
vós para amorosamente dirigir-me a vosso
coração, para dar-lhe conforto e esperança e
fortalecê-lo para superar a si mesmo, sua
fraqueza e falta de fé, para que possa triunfar
sobre as provas pois nesse triunfo está a paz, a
luz e a felicidade espiritual, que é a verdadeira
felicidade. (181, 10)
26 Considerando que estou nos menores seres
da natureza - como poderia eu negar-te e
separar-me de ti só porque tens imperfeições
em ti, quando mais precisas de Mim?
27 Eu sou vida e estou em todas as coisas,
portanto, nada pode morrer. Pense bem, para
que não fique limitado pela expressão.
descanse seus sentidos e me descubra no
coração da palavra (158, 43 - 44)
28 Ide ao vosso interior, e ali encontrareis o
santuário, a arca do pacto. Você descobrirá
uma fonte, uma fonte de graças e bênçãos.
29 Não há um espírito desamparado, ninguém
é deserdado. Diante da Minha Divina
Misericórdia, não há um único em todo o
universo que possa se chamar pobre,
deserdado por seu Pai; não há um único que
possa se chamar banido das terras do Senhor.
30 Quem se sente deserdado faz isto porque
não descobriu os dons da graça em si mesmo,
ou porque se desviou no pecado, ou porque
está cego, ou porque se sente indigno.
31 Descobrireis sempre estes dons de graça
dentro de vós mesmos; então experimentareis
que minha presença nunca faltará em vós, que
"pão", "bálsamo curativo", "armas", "chaves"
e tudo o que precisais estará sempre presente
dentro de vós mesmos, porque sois os
herdeiros do meu reino e da minha glória
(345, 87)
32 Há um vínculo entre o Pai e os filhos que
nunca pode ser quebrado, e este vínculo é a
causa do diálogo entre o Espírito Divino e o de
todos vós. (262, 35)
33 A humanidade precisa do meu amor, da
minha palavra, que deve chegar ao fundo de
seus corações. O Mestre luta incansavelmente
para que seus espíritos se tornem mais
iluminados diariamente para que, libertos da

ignorância, possam elevar-se a regiões mais
elevadas.
34 As portas de meu reino estão abertas, e a
"Palavra" do Pai vem a vós com infinito amor
para mostrar-vos novamente o caminho.
35 Eu voltei à humanidade, mas eles não me
sentiram porque apareci espiritualmente e
seu materialismo é grande. Desde que seu
espírito brotou de meu Espírito Divino - por
que então os homens não me sentiram?
Porque eles ligaram seu espírito ao
materialismo, às paixões inferiores.
36 Mas aqui está o Cordeiro de Deus, que vem
até vós como luz, para dar-vos luz e trazer a
verdade. (340, 13 - 15)
A humildade do Altíssimo
37 Entendam que minha palavra não enche
suas mentes de filosofias vãs, ela é a essência
da vida. Não sou um homem rico que lhe
oferece riquezas mundanas. Eu sou o Único
Deus que promete a você o reino da
verdadeira vida. Sou o humilde Deus que se
aproxima de Seus filhos sem pompa e
circunstância para criá-los no caminho da
expiação com Sua carícia e Sua Palavra
milagrosa. (85, 55)
38 Sede meus servos, e nunca sereis
humilhados por mim
39 Eis que eu não vim como rei, nem carreguei
cetros ou coroas. Estou entre vocês como um
exemplo de humildade, e ainda mais: como
seu servo.
40 Pede-me e eu te darei; ordena-me e eu
obedecerei para te dar outra prova de meu
amor e humildade Peço-lhes apenas que Me
reconheçam e façam Minha vontade; e se
encontrarem obstáculos no cumprimento de
seus deveres, rezem e os superem em Meu
Nome e seus méritos serão maiores. (111, 46)
41 O Pai vos diz - aquele que não tem
ninguém para se curvar diante dele em
oração. mas na verdade, digo-vos, se
houvesse acima de mim alguém maior, eu me
curvaria diante dele, pois em Meu Espírito
habita a humildade
42 Considerai como vós, embora sois meus
filhinhos, fazei com que Eu desça para falar
convosco, para ouvir-vos e confortar-vos, em
vez de lutar para ascender a Mim (125, 19)
43 Experimentem em seus corações o deleite
de sentir-se amados por seu Pai, que nunca o
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humilhou por sua grandeza, mas o revelou em
sua perfeita humildade, para torná-lo grande
e levá-lo a desfrutar a verdadeira vida em seu
Reino que não tem nem começo nem fim
(101, 63)

própria dor, o Espírito Divino sofre a dor de
todos os seus filhos
50 Como prova desta verdade vim ao mundo
para me tornar homem e carregar uma cruz
representando toda a dor e o pecado do
mundo mas se eu, como homem, carregasse o
fardo de suas imperfeições sobre meus
ombros e sentisse toda sua dor - poderia
então me mostrar como Deus insensível
diante das tribulações de meus filhos? (219,
11 - 12)

A compaixão e o sofrimento compassivo de
Deus
44 Se você pensa que Jesus, por ser o Filho de
Deus, não sentiu dor, você está errado. Se
você acredita que eu estou livre da dor porque
venho hoje no Espírito, você também está
errado. Se vocês pensam que - porque sei que
afinal todos vocês estarão comigo - não estou
sofrendo hoje, vocês também não estão
certos. Em verdade, eu lhes digo, não há outro
ser mais sensível do que o Espírito Divino.
45 Deixe-me perguntar-lhe: Quem deu
sentimento a todos os seres? o que você pode
fazer de bom que não me traga alegria? e o
que você pode fazer para fazer o mal que não
é como uma ferida na minha sensibilidade?
Veja, é por isso que eu lhe digo que a
humanidade me crucificou de novo. quando
serei retirado da minha cruz e libertado da
coroa de espinhos? (69,34)
46 Se alguns surgem como meus inimigos, eu
não os vejo como tais, mas apenas como
necessitados. para aqueles que pensam que
são estudiosos e negam minha existência,
olho para eles com compaixão Aqueles que
tentam me destruir no coração dos homens,
eu os considero ignorantes, porque acreditam
que têm o poder e as armas para destruir
Aquele que é o Autor da Vida. (73, 33)
47 Eu me mostro a você como um Pai
amoroso, como um humilde Mestre, nunca
indiferente a seus sofrimentos e sempre
indulgente e misericordioso para com suas
imperfeições, pois você sempre será uma
criança aos meus olhos.
48 Devo julgá-lo quando vejo como as
crianças, criadas com tanto amor e destinadas
à Vida Eterna, teimam em buscar a morte na
Terra, não se importando com a vida
espiritual, nem desejando conhecer as
perfeições que essa existência lhes reserva.
(125, 59 - 60)
49 Já que sou seu Pai, devo necessariamente
simpatizar com o que as crianças sentem
somente desta forma vocês entenderão que
enquanto cada um de vocês sofre e sente sua

Perdão; graça e misericórdia de Deus
51 Eu sou o único que conhece o propósito 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
temível chamado daquele que interiormente
Me pede perdão por suas transgressões.
52 E como Pai eu cumpro cada pedido
implorante, recolho suas lágrimas, curo suas
enfermidades, faço você se sentir perdoado e
livre de suas manchas de vergonha, para que
você possa renovar sua vida
53 Eu também sou o único que pode perdoar
os insultos que são feitos a Mim por vocês que
são meus filhos (245, 39 - 41)
54 Neste tempo, minha palavra vos ilumina
novamente. Eu derramarei minha graça em
abundância para que você possa ser puro e
equipado. mas se você cair novamente em
pecado, gente, reconheça que não sou eu que
estou te afastando do meu ventre, mas é você
que está se afastando de mim, embora não
seja minha vontade Mas meu perdão e meu
amor são como portões abertos para receber
a todos que querem voltar para Mim
arrependidos. (283, 69)
55 No amor com o qual te perdoo e te corrijo,
eu me faço conhecer quando vivíeis segundo
vossa vontade, ferindo constantemente o Pai,
eu não cortei o fio dessa existência
pecaminosa; não vos neguei o ar nem o pão;
não vos deixei em dor nem ignorei vossas
lamentações E a natureza continuou a cercá-lo
com sua fertilidade, sua luz e suas bênçãos.
Assim, me dou a conhecer aos homens e me
revelo a eles. Ninguém pode te amar na terra
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com este amor e ninguém pode te perdoar
como eu.
56 Seu espírito é uma semente que eu nutro e
perfeito desde a eternidade até dar as mais
belas flores e os mais perfeitos frutos como
poderia deixá-lo morrer ou deixá-lo à violência
das tempestades? Como eu poderia
abandoná-lo em seu caminho quando sou o
único que conhece o destino de todas as
criaturas? (242, 31 - 33)
57 Vocês que se desviam: estou pronto para
recebê-los e dar-lhes meu poder e minha luz
quando vocês me chamarem. Não importa se
você carrega em sua alma e espírito a marca
de grandes pecadores. Farei com que você
abençoe aqueles que o ofenderam e abençoe
a Deus porque Ele considerou esse milagre
possível em você. Então, você começará a
sentir o amor de Cristo em seu coração.
58 Alguns pensarão ao ouvir estas palavras,
Como é possível que os grandes pecadores
possam receber esta graça da mesma forma
que os justos que a têm por seus méritos?
59 Ó homens, homens que não vedes mais do
que vossos olhos! Eu sempre lhe dei meus
benefícios por graça mesmo antes de você os
ter merecido.
60 Eu respondo tanto a um pensamento puro
quanto ao triste lamento daquele que se
aproxima de mim sujo sempre que uma
centelha de humildade ou conhecimento, por
menor que seja, lhe escapa por causa de sua
falta de amor por seus semelhantes.
61 Eu sou o defensor dos fracos, que em sua
grande incompetência e ignorância derramam
lágrimas Eu sou a divina Esperança que chama
e consola aqueles que choram; eu sou o tipo
de Jesus que acaricia gentilmente aqueles que
gemem de dor e expiação
62 Eu sou seu Salvador, seu Redentor; eu sou
a verdade compreensível para o homem. (248,
18 - 21)

campos e ali, em meio à natureza, onde só
tens os campos abertos, as montanhas e o
firmamento como testemunhas, interroga
mais uma vez teu Mestre Aprofundai-vos em
sua palavra, e rapidamente sua resposta
amorosa chegará até vós. Então você se
sentirá carregado, inspirado, cheio de uma
felicidade espiritual desconhecida.
2 Desta forma, vocês não serão mais homens
de pouca fé, porque sabem que cada palavra
de Deus contém a verdade, mas que para
torná-la acessível, devem entrar nela com
devoção e sinceridade, porque é um lugar
sagrado.
3 Sempre que você estiver preparado e quiser
saber algo, seu desejo de luz atrairá a luz
divina quantas vezes eu já lhe disse: vá para a
solidão da montanha e me diga lá suas
preocupações, seus sofrimentos e
necessidades!
4 Jesus lhe ensinou estas lições na "Segunda
Era" por seu exemplo. Lembre-se de meu
exemplo quando me retirei para o deserto
para rezar antes de começar meu ministério
de pregação. Lembre-se que nos últimos dias
do meu estar entre os homens, mesmo antes
de ir à sinagoga para rezar, fui à solidão do
Monte das Oliveiras para falar com o Pai.
5 A natureza é um templo do Criador, onde
tudo é elevado a Ele para adorá-Lo. Aí você
pode receber diretamente e sem adulterações
a radiação de seu Pai. Lá, longe do egoísmo e
do materialismo humano, você sentirá como
inspirações sábias entram em seu coração
para fazer o bem em seus caminhos. (169, 28 31)
6 Vocês devem estar acordados, discípulos,
pois não só falarei com vocês através deste
bocal, mas também me farei conhecer ao seu
espírito nos momentos em que seu corpo
estiver dormindo Ensinar-vos-ei a entregarvos ao sono preparado e a separar vosso
espírito do terreno, para que ele se eleve às
regiões de Luz, onde receberá a profecia com
a qual iluminará seu caminho, e depois
transmitirá sua mensagem à mente; estarei
sempre convosco, e estarei convosco todos os
dias de vossa vida (100, 30)
7 Nunca estive longe de você, como você às
vezes acreditou, nem nunca fui indiferente a
seus sofrimentos, nem fui surdo a seus
chamados isto é o que aconteceu: você não se

Capítulo 23 - Inspirações e Revelações
de Deus
Inspirações divinas
1 Discípulos: Quando minha palavra chega até
você e você não a entende, você tem dúvidas
sobre ela. Mas eu lhes digo: se a incerteza te
atormenta, retira-te para a solidão dos
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esforçou para refinar seus sentidos superiores
e esperava Me perceber com os sentidos da
carne Mas eu lhes digo que o tempo em que
eu concedia isto aos homens já estava muito
distante.
8 Se você tivesse feito um pequeno esforço
para desenvolver algumas de suas faculdades
espirituais, como a elevação interior através
da contemplação espiritual, oração,
presentimento, sonho profético ou rosto
espiritual - eu lhe asseguro que, através de
cada uma delas, você se conectaria comigo e,
portanto, receberia respostas a suas
perguntas e inspiração divina em seus
pensamentos
9 Estou sempre pronto para falar com você,
sempre esperando sua elevação e prontidão
espiritual para estar a seu serviço e dar-lhe a
felicidade de me fazer conhecer a seu espírito
Para isso, é necessário apenas prepará-lo com
a maior sinceridade para obter esta graça.
(324, 52 - 54)
10 Pergunte a seus estudiosos, e se forem
honestos, eles lhe dirão que pediram a Deus
por inspiração. Eu lhes daria mais inspiração
se eles Me pedissem com mais amor pelo
próximo e com menos vaidade para si
mesmos.
11 Em verdade vos digo: tudo o que você
acumulou em verdadeiro conhecimento vem
de Mim tudo o que os homens têm de puro e
alto, usarei neste momento em seu benefício,
pois é isso que lhe concedi (17, 59 - 60)
12 Agora é um tempo em que meu Espírito
fala continuamente à consciência, ao espírito,
à mente e ao coração dos homens. Minha voz
chega às pessoas através de pensamentos e
provações através dos quais muitos deles
despertam para a verdade por sua própria
vontade, já que aqueles que os guiam ou
instruem estão dormindo e querem que o
mundo nunca desperte. (306, 63)
13 Na "Terceira Era", percebi com a clareza de
minhas manifestações o que era impossível
para os homens: Para se comunicar através do
intelecto humano.
14 Compreendam-me, discípulos, porque no
espírito da conversa espiritual que vos espera,
sentireis a minha presença para sempre
quando vocês souberem se preparar, não me
dirão mais: "Senhor, por que você não vem?
Por que você não vê minha dor"? Você não

falará mais comigo desta maneira. Na
verdade, discípulos, eu lhes digo, quem quer
que fale comigo desta maneira, dará uma
prova tangível de sua ignorância e despreparo.
15 Não quero ver meus discípulos separados
de mim, quero que me digas em teu espírito:
"Mestre, tu estás entre nós, nosso espírito te
sente, tua sabedoria é a fonte de minha
inspiração"; quero que me digas em teu
espírito: "Mestre, tu estás entre nós, nosso
espírito te sente, tua sabedoria é a fonte de
minha inspiração"; quero que me digas: "tu
estás entre nós, nosso espírito te sente esta é
a verdadeira confissão que eu quero ouvir de
você (316, 54)
A Adaptação das Revelações Divinas à
Compreensão dos Seres Humanos
16 Para revelar o Divino, suas línguas são
muito limitadas; é por isso que eu tive que
falar com você o tempo todo em parábolas,
em analogias; mas agora você vê que, mesmo
quando eu falei com você desta maneira, você
me entendeu pouco porque lhe faltou a
vontade necessária para entender minhas
revelações (14, 50)
17 Em cada idade que me esperaste, e ainda sempre que eu estava contigo, não me
reconhecias por causa de tua falta de
armamento e espiritualidade Eu lhes digo:
qualquer que seja a forma que minha
presença assuma, ela sempre conterá a
verdade e a essência da vida divina
18 Eu lhes disse que usei diferentes formas
para me dar a conhecer ao mundo Mas estas
não foram uma máscara para esconder meu
espírito de vocês, mas serviram para me
humanizar, para me limitar e para me tornar
audível e tangível para os homens.
19 Agora vos digo que, antes de fazerdes
vosso julgamento, deveis primeiro ouvir esta
voz, até o momento de vossa convicção ou
esclarecimento, quando ela se tornar leve no
espírito (97, 11 - 12)
20 Enquanto os homens permanecerem na
cegueira e na ignorância, eles serão a razão
pela qual Deus, que é antes de tudo Pai, deve
humanizar-se, limitar-se e diminuir a si mesmo
em relação a seus filhos para ser
compreendido. quando você permitirá que Eu
me mostre diante de você com a glória em
que Você está para Me ver?
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21 Vós deveis ser grandes para poderdes
imaginar minha grandeza, e por ela venho
sempre de novo para vos dar grandeza
espiritual para que possais experimentar a
infinita felicidade de conhecer vosso Pai,
sentir seu amor, ouvir o concerto divino que
ressoa acima de vós (99, 26 - 27)
22 A parte externa daquela revelação do Pai
no Sinai foi a pedra que serviu como um meio
de imprimir nele a Lei Divina.
23 A aparência exterior na manifestação de
Deus aos homens através de Jesus era a
concha do corpo, a forma humana de Cristo.
24 No presente, a parte externa de minha
manifestação tem sido a voz portadora,
portanto, esta forma de revelação, como a do
passado, deve chegar a um fim.
25 Entendam que vocês são os filhos do povo
espiritualista, que não devem ser alimentados
por formas, mas por essência Se você
entender corretamente minha palavra, nunca
mais cairá na idolatria, nem se agarrará a
rituais externos, a ritos, ao transitório, pois
sempre desejará o essencial, o eterno. (224,
69 – 71)

qualidades espirituais; a mesma coisa está
acontecendo neste momento.
28 Em verdade vos digo: aqueles que
receberam minhas mensagens com seus
sentidos físicos interpretaram espiritualmente
a inspiração divina, e isto eles fizeram de
acordo com seu armamento físico e espiritual,
de acordo com o tempo em que estiveram no
mundo, como está acontecendo agora com as
ferramentas humanas que vocês chamam de
"portadores de voz" ou "portadores de
presentes"; eu vos digo, eles não precisavam
ter medo das conseqüências de suas ações
Mas devo dizer que em tempos passados, bem
como no presente, eles adicionaram à pureza
das revelações divinas suas próprias idéias ou
aquelas que prevaleceram em seu entorno, e
consciente ou inconscientemente mudaram a
pureza e a natureza ilimitada da verdade, que
é na verdade o amor em suas mais altas
revelações.
29 As vibrações e inspirações espirituais
estavam dentro delas, e tanto a "primeira"
como a "última" deram e darão testemunho
desta inspiração que chegou ao seu espírito,
quase sempre sem saber como, da mesma
forma que acontece hoje com muitos e
acontecerá amanhã com outros.
30 As palavras, as interpretações e a maneira
de agir são devidas aos homens e aos tempos
em que eles estão vivendo, mas acima de tudo
estas coisas é a mais alta verdade. (16, 11 - 14)
31 De tempos em tempos, é necessário que
meu espírito se manifeste de alguma forma
acessível e compreensível para sua
compreensão. Esta necessidade de falar com
você é devida à sua desobediência à minha lei,
ao seu desvio do verdadeiro caminho.
32 O homem é o ser mais rebelde na criação
por causa da liberdade de vontade que ele
desfruta. Até hoje, ele não quis se submeter
às instruções de sua consciência.
33 Minha palavra quer reter alguns, dar
orientação a outros, fortalecer tudo na
verdade e salvar você dos abismos.
34 Não se ofenda com a maneira como estou
me revelando agora, que é tão diferente
daquela da "Segunda Era". sei que nunca usei
a mesma forma duas vezes, pois isso
significaria deixá-lo preso a um e o mesmo
ensinamento e sempre venho para lhe ensinar

Diferentes tipos de revelações de Deus
26 A humanidade gostaria da visita de um
novo Messias que os salvaria do abismo, ou
pelo menos gostaria de ouvir a voz de Deus
como uma voz humana que ressoa no ar. mas
eu lhe digo que bastaria observar um pouco
ou reunir seu espírito em meditação para darlhe sensibilidade e você ouviria como tudo fala
com você Se lhe parece impossível que as
pedras falem, eu lhe digo que não só as
pedras, mas tudo o que o rodeia lhe fala de
seu Criador, para que você possa despertar de
seus sonhos de grandeza, orgulho e
materialismo. (61, 49)
27 Os iluminados de outrora sempre viram
uma luz brilhante, eles sempre ouviram minha
palavra. Os profetas, os inspirados, os
precursores, os fundadores dos ensinamentos
da alta espiritualidade testemunharam que
ouviam vozes que pareciam vir das nuvens,
das montanhas, do vento ou de algum lugar
que não conseguiam localizar; que ouviam a
voz de Deus como se saísse de línguas de fogo
e ecos misteriosos. Muitos ouviram, viram e
sentiram por seus sentidos, outros por suas
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novas lições e para ajudá-lo a dar novos
passos (283, 39 - 42)
35 Minha palavra é comunicada de muitas
maneiras: através da consciência, através de
provas que falam de Mim, através das forças
da natureza ou através de meus filhos
espirituais. Minha palavra é universal. Todos
que se preparam ouvirão minha voz. (264, 48
u.)

querem abater o povo comum, ensinandolhes apenas o que eles tomam para serem as
migalhas do pão que receberam de Mim.
44 Os pobres, por outro lado, as "pessoas
pequenas", que estão bem conscientes das
dificuldades que a vida traz, e também das
privações associadas a eles - uma vez que
podem chamar algo de seu, eles sentem que é
demais para eles, e assim eles o compartilham
com os outros.
45 Acrescento agora: quando o homem
ganancioso se tornar um homem generoso e o
homem orgulhoso um homem humilde, eles
imediatamente participarão de tudo o que eu
tenho reservado para ele que sabe viver
virtuosamente. Pois meu amor não é parcial, é
completo, é para todos os meus filhos. (250,
17)

A necessidade de Revelações Divinas
36 Meu Divino Ensinamento não se destina
apenas ao espírito - não, ele também deve
alcançar o coração humano para que tanto a
parte espiritual quanto a parte física do ser se
tornem harmoniosas.
37 A Palavra Divina destina-se a iluminar a
mente e tornar o coração do homem sensível,
e a essência da vida contida nesta Palavra
destina-se a nutrir e elevar o espírito.
38 Para que a vida do homem seja completa,
ele precisa de pão espiritual tanto quanto
trabalha e labuta para o alimento material.
39 "O homem não vive só de pão", eu lhe
disse na "Segunda Era", minha palavra ainda é
válida porque o homem nunca poderá
prescindir do alimento espiritual sem ser
afligido na terra por doenças, dor, escuridão,
desgraças, miséria e morte
40 Os materialistas podem objetar que os
homens já vivem no que a terra e a natureza
lhes dão, sem a necessidade de lutar por algo
espiritual para alimentá-los, para fortalecê-los
durante sua jornada de vida. Mas devo lhes
dizer que esta não é uma vida perfeita e
realizada, mas uma existência que carece do
essencial, pois é espiritualidade. (326, 58 - 62)
41 Sempre me revelei ao homem de uma
maneira simples para que ele pudesse Me
entender, sempre o fiz na compreensão de
sua mente e coração Eu vim até você para lhe
dar um exemplo de humildade quando me
inclinei para sua vida miserável para levá-lo a
uma vida melhor; vim até você para lhe dar
um exemplo de humildade (226, 54)
42 Aqui se cumpre a Palavra que vos dei
quando Jesus agradeceu a Seu Pai na
"Segunda Era" porque Ele escondeu Sua
Sabedoria dos sábios e educados, mas a deu e
revelou aos humildes
43 Sim, meu povo, para aqueles que vocês
chamam de homens cultos, estão inchados e

O Infinito das Revelações Divinas
46 Este ensinamento que é esclarecer a
Terceira Era não é meu último. O espiritual
não tem fim. Minha lei brilha como um sol
divino em toda consciência. A paralisação e o
declínio são inerentes apenas aos seres
humanos, e são sempre o resultado de vícios,
fraquezas ou licenciosidade das paixões.
47 Uma vez que a humanidade baseie sua vida
em fundamentos espirituais e carregue dentro
de si o ideal eterno que meus ensinamentos
inspiram, ela terá encontrado o caminho do
progresso e da perfeição, e nunca mais se
desviará do caminho de seu desenvolvimento
ascendente. (112, 18)
48 Se você pensa que só agora lhe revelei algo
da vida espiritual, você está em um grande
erro; pois eu lhe digo mais uma vez: o
ensinamento divino começou quando o
primeiro homem nasceu, e não estou
exagerando quando lhe digo que meu
ensinamento começou com a criação dos
espíritos antes que o mundo fosse. (289, 18)
49 Quando os homens ainda acreditavam que
havia apenas aquilo que podiam descobrir
com seus olhos, e eles mesmos não
conheciam a forma do mundo que habitavam,
imaginavam um Deus limitado àquilo que seus
olhos conheciam.
50 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
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onipotência de Deus aumentava mais e mais
para a maravilhosa inteligência do homem.
51 Por isso tive que lhe dar um ensino neste
momento, o que está de acordo com seu
desenvolvimento
52 Mas eu lhe pergunto, é conhecimento
material que minha revelação contém? não, o
conhecimento que estou lhe ensinando 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 de onde ele pode
descobrir, reconhecer e entender tudo.
53 Parece-lhe impossível ou pelo menos
estranho que Deus se faça conhecer
espiritualmente aos homens - que o mundo
espiritual se torne conhecido e se manifeste
em sua vida - que mundos e esferas
desconhecidas se comuniquem com você?
Você, por exemplo, quer que seu
conhecimento fique parado, e quer que o Pai
nunca lhe revele mais do que Ele já lhe
revelou?
54 Não tenha o hábito de acreditar e não
imponha limites ao seu espírito de
conhecimento.
55 Hoje você pode negar, lutar e perseguir o
ensinamento espiritual; mas eu sei que
amanhã você se curvará diante da verdade
56 Toda revelação divina foi combatida e
rejeitada em sua aparência; mas, no final, essa
luz prevaleceu.
57 Nas descobertas da ciência, a humanidade
também se mostrou incrédula; mas no final,
ela teve que se curvar à realidade. (275, 64 70)
58 À medida que o templo do Espírito Santo
se eleva ao infinito do coração da
humanidade, novas revelações aparecerão no
meio deles, e estas serão tanto maiores
quanto mais os seres espirituais se
desenvolverem para cima. (242, 62)
59 Como você pode supor que enquanto eu
vim até você, eu poderia negligenciar outras
nações quando vocês são todos meus filhos?
você acha que alguém está longe ou fora de
Mim, embora Meu Espírito seja universal e
abrace tudo o que é criado?
60 Tudo vive e se alimenta de Mim. É por isso
que meu raio universal desceu sobre todo o
globo e o Espírito recebeu minha influência

neste e em outros mundos, pois eu vim para
salvar todos os meus filhos. (176, 21)
61 Minha manifestação pelos eleitores é,
segundo minha vontade, apenas temporária,
uma breve etapa de preparação para servir de
norma, lei e base para este povo testemunhar
e difundir esta verdade e anunciar ao mundo a
presença da "Terceira Era".
62 Assim como minha manifestação foi
destinada pela mente humana a ser tão fugaz
quanto um relâmpago, assim também se
pretendia que apenas alguns grupos de
pessoas fossem chamados a estar presentes a
esta revelação e receber esta mensagem.
63 Mas o diálogo de espírito a espírito
alcançará toda a raça humana sem limite de
tempo porque esta forma de me buscar, me
receber, me rezar, me ouvir e me sentir é
válida por toda a eternidade. (284,41 - 43)
A manifestação da presença de Deus no
homem
64 Farei de vocês meus discípulos, para que
aprendam a me ver como crianças que são do
meu espírito. por que você não deveria sentir
Minha Presença em você quando você é feito
de Minha própria essência, uma parte de
Mim?
65 Você não me sente porque não está
consciente disso, porque lhe falta
espiritualidade e armamento e, como muitos
sinais e impressões de sentimento que você
recebe, você os atribui a causas materiais. É
por isso que eu lhes digo que, embora eu
esteja com vocês, vocês não percebem minha
presença.
66 Agora eu lhe digo: não é natural que você
Me sinta em seu ser, já que você faz parte de
Mim? não é correto - considerando isto - que
seu espírito finalmente se funda com o meu?
Eu lhes revelo a verdadeira grandeza que é
estar presente em cada homem; pois vocês se
desviaram e se tornaram espiritualmente
menores no desejo de serem grandes na
Terra! (331, 25 - 26)
67 Não quero mais que me digas: Senhor, por
que estás longe de mim, por que não me
ouves, por que me sinto sozinho no caminho
da vida?
68 Pessoas amadas: Eu nunca me afasto de
Meus filhos, são vocês que se afastam de Mim
porque lhes faltava fé e vocês mesmos Me
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rejeitaram e fecharam as portas de seus
corações para Mim. (336, 60)
69 Não quero que Me sintam de longe, pois já
lhes disse que todos vocês Me sentirão por
causa de sua espiritualização, Me perceberão
diretamente. seu espírito ouvirá minha voz e
espiritualmente verá minha presença Assim,
verei seu espírito unido ao meu para sempre;
pois esta é a minha vontade. (342, 57)

6 Para que Deus se chamasse Pai, Ele fez
surgir espíritos de Seu ventre - criaturas
semelhantes a Ele em Seus atributos divinos.
Esta foi sua origem, por isso você se elevou à
vida espiritual. (345, 22)
7 A razão de sua criação foi o amor, o desejo
divino de compartilhar meu poder com
alguém; e a razão pela qual eu lhe dotei de
liberdade de vontade também foi o amor Eu
queria me sentir amada por meus filhos, não
por lei, mas por um sentimento espontâneo
que deveria se libertar de seu espírito. (31, 53)
8 Todo espírito nasce de um pensamento puro
da divindade; portanto, os espíritos são uma
obra perfeita do Criador. (236, 16)

VI. A Obra de Deus
Capítulo 24 - A criação espiritual e
material

O trabalho dos grandes espíritos no trabalho
de criação
9 Elias é o Grande Espírito, que está à direita
de Deus, que em sua humildade se diz servo
de Deus; através de sua mediação e de outros
grandes espíritos eu movo o universo
espiritual e cumpro grandes e elevados
conselhos. Sim, meus discípulos, tenho ao
meu serviço hospedeiros de grandes espíritos,
que regem a criação. (345, 9)

A Criação de Seres Espirituais
1 Antes que houvesse mundos, antes de todas
as criaturas e matéria ganharem vida, meu
Espírito Divino já existia. Mas como um AllOne, senti em mim um imensurável vazio, pois
eu era como um rei sem súditos, como um
mestre sem discípulos. Por esta razão, eu fiz o
plano de criar seres semelhantes aos quais eu
dedicaria toda minha vida, a quem eu amaria
tão profunda e intimamente que quando
chegasse o momento, eu não hesitaria em
sacrificar meu sangue a eles na cruz.
2 Não se ofenda quando eu lhe digo que o
amei mesmo antes de você existir Sim,
crianças queridas! (345, 20 - 21)
3 O Espírito Divino estava cheio de amor,
embora Ele existisse sozinho. Nada havia sido
criado ainda, nada existia em torno do Ser
Divino e, no entanto, Ele amava e se sentia um
Pai.
4 Quem Ele amava? De quem pai ele se
sentiu? Eram todos os seres e todas as
criaturas que vinham d'Ele e cujo poder
repousava escondido em Seu espírito. Nesse
espírito estavam todas as ciências, todas as
forças da natureza, todas as entidades, todos
os fundamentos da criação. Ele era a
eternidade e o tempo. Nele estava o passado,
o presente e o futuro, mesmo antes de os
mundos e os seres ganharem vida.
5 Que a inspiração divina se tornou realidade
sob o poder infinito do amor divino, e a vida
começou. (150, 76 - 79)

pensamentos providenciais de Deus
10 Dêem ouvidos, discípulos: antes de vocês
entrarem na vida, eu já existia, e em meu
espírito estava escondido o seu mas não
queria fazer de vocês herdeiros de meu Reino
sem ter adquirido méritos, nem que vocês
possuíssem o que existe sem saber quem os
criou; nem queria que vocês Me deixassem
sem direção, sem propósito e sem ideais
11 É por isso que lhe dei a consciência para
servir de guia Eu lhe dei livre arbítrio para que
suas obras tivessem verdadeiro valor diante
de mim; eu lhe dei o poder da consciência
para guiá-lo Eu lhe dei o espírito para que ele
sempre desejasse se elevar ao Iluminado e
Puro; eu lhe dei o espírito para que ele
sempre desejasse se elevar ao Iluminado e
Puro. Eu lhe dei o corpo para que você tivesse
um sentimento para o bem e para o belo
através do coração e para que ele lhe servisse
como pedra de toque, como teste constante e
também como ferramenta para viver no
mundo material. (35, 48 – 49 o.)
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A criação de mundos materiais para os seres
espirituais
12 Quando o espaço foi iluminado pela
primeira vez pela presença dos espíritos, estes
- já que ainda estavam cambaleando e
gaguejando como crianças pequenas e não
tinham nem o desenvolvimento nem a força
para permanecer nos lugares de alta
espiritualidade - sentiram a necessidade de
um sustento, de uma base para se sentirem
fortes; e assim lhes foi dada matéria e um
mundo material, e em seu novo estado
ganharam experiência e conhecimento. (35,
50)
13 O universo estava cheio de seres, e em
todos eles o amor, o poder e a sabedoria do
Pai se manifestavam. Como uma fonte
inesgotável de vida, o seio do Senhor foi a
partir daquele momento que Ele ordenou que
os átomos se unissem para formar seres e
corpos e dar-lhes forma.
14 Primeiro existia a vida espiritual, primeiro
havia os seres espirituais, e só depois a
natureza material.
15 Quando se decidiu que muitas criaturas
espirituais deveriam tomar forma física para
viver em mundos materiais, todas as coisas
foram primeiro arranjadas para que os filhos
do Senhor pudessem ter tudo pronto para
eles.
16 Ele derramou bênçãos no caminho que
seus filhos teriam de percorrer, inundou o
universo de vida e encheu de belezas o
caminho do homem, no qual Ele colocou uma
centelha divina: a consciência e o espírito,
criando-o assim por amor, inteligência, poder,
vontade e consciência. Mas tudo o que existia
Ele envolveu em seu poder e lhe mostrou seu
destino. (150, 80 - 84)
17 Quando o Pai criou o mundo e lhe deu o
destino de ser um lugar de expiação, Ele já
sabia que seus filhos iriam sofrer fraquezas e
transgressões no caminho, que um lar seria
necessário para dar o primeiro passo rumo à
renovação e à perfeição. (250, 37)

19 Como foi agradável para sua vaidade leválo para a imagem do Criador! Vocês se vêem
como as criaturas mais desenvolvidas que
Deus fez. Mas você está em grave erro quando
supõe que o universo foi criado apenas para
você. Com que ignorância vocês se
autodenominam a coroa da criação!
20 Entenda que nem mesmo a terra é feita
apenas para os homens. Na escada sem fim da
criação divina há um número infinito de seres
espirituais que se desenvolvem em
cumprimento da lei divina.
21 Os propósitos, que incluem todas as coisas,
e que vocês, como homens, mesmo que
entendessem, não podem compreender, são
grandes e perfeitos, como são todos os
propósitos do Pai. mas em verdade vos digo
que não sois nem a maior nem a menor
criatura do Senhor.
22 Você foi criado, e naquele momento seu
espírito tirou vida do Todo-Poderoso, que
carregava dentro de si tantas qualidades
quantas eram necessárias para que você
realizasse uma tarefa difícil na eternidade. (17,
24 - 28)
23 No espírito do homem, que é minha obraprima, eu coloquei minha Luz Divina Eu o
alimentei com infinito amor, pois um
jardineiro nutre uma planta estragada de seu
jardim Coloquei vocês neste habitat onde
nada lhes falta para viver, para que Me
conheçam e se conheçam; coloquei vocês
neste habitat onde nada lhes falta para viver.
Eu dei autoridade a seu espírito para sentir a
vida do além e seus sentidos de alma para que
vocês possam se refrescar e se aperfeiçoar. Eu
lhe dei este mundo para que você possa
começar a dar seus primeiros passos nele e
experimentar a perfeição de minha lei neste
caminho de progresso e perfeição, para que
você possa me reconhecer e me amar cada
vez mais durante sua vida e me alcançar
através de seus méritos.
24 Eu lhe dei o dom da liberdade de vontade e
lhe dei consciência. A primeira para que você
possa se desenvolver livremente no âmbito de
minhas leis, e a segunda para que você seja
capaz de distinguir o bem do mal, para que ele
possa lhe dizer, como juiz perfeito, quando
você cumprir minha lei ou violá-la.
25 A consciência é luz do meu Espírito Divino,
que não vos deixa em momento algum

A criação do homem
18 Dezoito ouvem: Deus, o Ser Supremo, criou
você "à Sua imagem e semelhança" - não em
termos da forma material que você tem, mas
em termos das habilidades com as quais seu
espírito está equipado, semelhantes às do Pai.
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26 Eu sou o caminho, a verdade e a vida; eu
sou a paz e a felicidade, a eterna promessa de
que você estará comigo, e também o
cumprimento de todas as minhas palavras.
(22, 7 - 10)

A unidade do Criador com a criação
33 O Espírito de Deus é como uma árvore
infinita, onde os ramos são os mundos e as
folhas são os seres. Como é uma e a mesma
seiva que flui através do tronco para todos os
ramos e destes para as folhas - você não
acredita que há algo eterno e santo que os
une a todos juntos e os une ao Criador?
(21,38)
34 Meu Espírito, que é abrangente, existe em
tudo criado por Mim, seja na natureza
espiritual ou na material. Em tudo meu
trabalho está presente e atesta minha
perfeição em todos os níveis da vida.
35 Meu trabalho divino compreende tudo desde os maiores e mais perfeitos seres que
habitam à minha direita, até o micro ser
pouco perceptível, a planta ou o mineral, o
átomo ou a célula, que dão forma a todas as
criaturas.
36 Com isto, mais uma vez vos aponto a
perfeição de tudo criado por mim - desde os
seres materiais até os espíritos que já
alcançaram a perfeição. Este é o meu
trabalho. (302, 39)
37 Qualquer pessoa que se desvie da lei
espiritual, que é a lei mais elevada, está sob a
regra das leis subordinadas ou materiais, das
quais os homens também sabem pouco. No
entanto, aquele que obedece à lei mais
elevada e permanece em harmonia com ela é
acima de todas as ordens, que você chama de
naturais, e sente e compreende mais do que
aquele que só tem o conhecimento que
encontrou na ciência ou nas religiões.
38 É por isso que Jesus vos fez maravilhar com
as obras que chamais de milagres; mas dai
conhecimento do ensinamento que Ele vos
deu por amor. Entenda que não há nada de
sobrenatural nem contraditório no divino que
vibra em toda a criação. (24, 42 - 43)

A memória do paraíso
27 Os primeiros homens - aqueles que foram
os antepassados da humanidade - mantiveram
por um tempo a impressão que seu espírito
tomou do "Vale Espiritual" - uma impressão
de beleza, de paz e bem-aventurança, que
continuou neles enquanto as paixões da carne
e também a luta pela sobrevivência não
apareceram em suas vidas.
28 Mas devo dizer-vos que o espírito desses
homens, embora tenha vindo de um mundo
de luz, não veio dos lares mais altos - aqueles
aos quais só se pode chegar através dos
méritos
29 No entanto, o estado de inocência, paz,
bem-estar e saúde que esses seres espirituais
mantiveram em seus primeiros passos foi
inesquecível como um tempo de luz, cujo
testemunho eles transmitiram a seus filhos e
estes a seus descendentes.
30 As mentes materializadas dos homens,
interpretando mal o verdadeiro significado
daquele testemunho, finalmente acreditavam
que o Paraíso onde os primeiros homens
tinham vivido era um paraíso terrestre, sem
perceber que era um estado espiritual
daquelas criaturas. (287, 12 - 13)
A natureza do homem
31 Mente e corpo são de natureza diferente,
eles compõem seu ser, e acima de ambos está
a consciência. A primeira é filha da luz, a
segunda vem da terra, é matéria. Ambos estão
unidos em um único ser e lutam um contra o
outro, guiados pela consciência, na qual se
tem a presença de Deus. Esta luta tem
acontecido constantemente até hoje; mas no
final, espírito e corpo cumprirão em harmonia
a tarefa que minha lei atribui a cada um deles.
32 Você também pode pensar no espírito
como se fosse uma planta, e o corpo como a
terra O espírito plantado na matéria cresce,
sobe, alimentando-se das provações e
ensinamentos que recebe durante sua vida
humana. (21, 40 - 41)

Capítulo 25 - Natureza
As leis da natureza
1 Eu vos ensinei a ver Deus como o Tudo-Um,
como a maravilha sem limites para vossa
imaginação espiritual, como a força que causa
movimento e ação em todo o universo - como
a vida que se revela tanto na planta mais
simples como naqueles mundos que orbitam a
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milhões no universo sem que nenhum deles
desobedeça à lei que os governa.
2 Que a lei sou eu, vosso Deus, é a lei do
desenvolvimento incessante, que maravilha o
homem e lhe abre amplos campos de
pesquisa, permitindo-lhe penetrar mais e mais
nos mistérios da natureza (359, 74 - 75)
3 Entenda que a lei é o caminho que é
pavimentado pelo amor do Altíssimo Criador
para guiar cada uma de suas criaturas. Pense
na vida que o cerca, que é composta de
materiais básicos e organismos em número
infinito, e você acabará descobrindo que cada
corpo e cada ser se move ao longo de um
caminho ou trajetória que parece ser dirigido
por um estranho e misterioso poder. Este
poder é a lei que Deus estabeleceu para cada
uma de Suas criaturas.
4 Se você investigar estes eventos
importantes, você chegará à conclusão de que
de fato todas as coisas vivem, se movem e
crescem sob um mandamento supremo. (15,
4)

razão da vida. Eu sozinho, vosso Senhor, sou o
começo e o fim, o Alfa e o Ômega. (26, 26)
8 Tudo o que o envolve e envolve nesta vida é
uma imagem da Vida Eterna, é um profundo
ensinamento explicado por formas materiais e
objetos para que possa ser compreendido.
9 Você ainda não chegou ao fundo deste
maravilhoso ensinamento, e o homem se
enganou novamente porque tirou a vida que
está vivendo na Terra como se fosse a
eternidade. Ele tem se contentado em lidar
com as manifestações e tem desdenhado tudo
o que elas contêm de revelação divina - aquilo
que está na sua essência e verdade que está
presente em toda a criação. (184, 31 - 32)
10 Não lhe esconderei nada do que pus na
natureza para sua preservação, saúde,
alimentação, para o bem-estar e prazer de
meus filhos
11 Pelo contrário, eu vos digo: assim como eu
vos ofereço o Pão do Espírito e vos convido a
inalar as essências divinas e a refrescar-vos
com fragrâncias espirituais, assim vós não
deveis desconsiderar nem afastar-vos do que
a natureza vos dá; pois assim obtereis
harmonia, saúde, energia e, portanto, o
correto cumprimento das leis da vida (210, 22)
12 O ser irracional é guiado pelo instinto, que
é sua voz interior, seu mestre, seu guia. É
como uma luz que vem de sua mãe, da
natureza, e ilumina o caminho que tem que
seguir em sua vida - este também é um
caminho de perigos e riscos.
13 Pegue um exemplo da harmonia com que
cada espécie está vivendo, da atividade
daqueles que estão ocupados. Tomem a peito
os exemplos de fidelidade ou de gratidão. são
exemplos que contêm sabedoria divina, já que
vêm de minhas criaturas, igualmente vindas
de Mim, para que vos cerquem e
acompanhem em vosso mundo, para que
compartilhem do que pus na terra
(320,34+37)

A presença de Deus na natureza
5 Procurem-Me em todos os trabalhos que
realizei, e poderão Me encontrar em todos os
lugares Tentem me ouvir e vocês me ouvirão
na voz poderosa que emana de todas as coisas
criadas, porque não tenho dificuldades para
me expressar através dos seres da criação.
6 Eu me manifesto tanto em uma estrela, na
fúria de uma tempestade, quanto na adorável
luz de um amanhecer. Deixei minha voz
ressoar no canto melodioso de um pássaro,
enquanto me expresso também através do
perfume de flores. E cada uma de minhas
expressões, cada aspecto, cada trabalho fala a
vocês de amor, de cumprir as leis da justiça,
da sabedoria, da eternidade no espiritual.
(170, 64)
A natureza é criação de Deus e uma parábola
para o espiritual
7 Muitos fizeram da natureza seu Deus,
deificando-a como a fonte criadora de tudo o
que existe. mas, em verdade, digo-vos, esta
Natureza de cujo ventre todos os seres
surgiram - os poderes materiais e os reinos da
natureza que vos rodeiam - ela não é Criadora;
ela foi previamente planejada e criada pelo
Divino Criador Ela não é nem a causa nem a

O poder dos filhos de Deus sobre a natureza
14 As forças da natureza lhe obedecerão
quando você cumprir minha lei e me pedir isso
para o bem de seus semelhantes (18, 47)
15 Não vos ensinei que mesmo as forças
liberais da natureza podem ouvir vossas
preces e acalmar? se eles obedecem à minha
voz, por que não deveriam obedecer à voz dos
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filhos do Senhor quando eles se prepararam?
(39, 10)
16 Eu dei poder ao espírito sobre a matéria
para que ele possa sair vitorioso das provas e
alcançar o objetivo final do caminho. Mas a
luta será grande; pois desde que o homem
criou o único reino no mundo em que
acredita, ele vem destruindo a harmonia que
deve existir entre ele e tudo o que o cerca. De
seu orgulhoso trono ele quer submeter tudo
ao poder de sua ciência e impor sua vontade
sobre os elementos e forças da natureza. Mas
ele não teve sucesso nisso, pois há muito
tempo rompeu os laços de amizade com as
leis espirituais.
17 Agora que eu disse a este povo aqui que as
forças da natureza podem obedecê-lo, houve
aqueles que não acreditaram nisso e eu lhes
digo que eles têm razões para duvidar; pois a
natureza nunca obedecerá àqueles que a
desobedecem, contaminam ou zombam Por
outro lado, aquele que sabe viver em
harmonia com as leis do espírito e da matéria
- isto é, que vive em harmonia com tudo o que
o cerca - estará em harmonia com seu Criador
durante sua vida e adquirirá o direito de que
os elementos da natureza o sirvam e
obedeçam, como é devido a todo filho
obediente a seu Pai, o Criador de todas as
coisas. (105, 39)
18 Não estou mentindo nem exagerando
quando lhe digo que os reinos da natureza
podem ouvir sua voz e obedecê-la e respeitála.
19 A história de Israel foi escrita como um
testemunho de minha verdade, e nela você
pode descobrir como o povo de Deus tem sido
reconhecido e respeitado repetidas vezes
pelas forças e elementos da natureza. Por que
isto não deveria se aplicar a você?
20 Você acha que meu poder ou meu amor
pela humanidade mudou no decorrer do
tempo? Não, vocês que ouvem esta palavra, a
luz do meu Espírito está fluindo ao seu redor,
meu poder e meu amor são eternos e
imutáveis. (353, 64)

usar o pouco conhecimento que têm para o
mal, vocês receberão a resposta dolorosa e
severa quando menos esperarem. Você está
desafiando o ar, o fogo, a terra, a água e todas
as forças, e já sabe qual será sua colheita se
não corrigir suas ações a tempo de parar as
forças da natureza desencadeadas por sua
irracionalidade.
22 Chamo a sua atenção para o fato de que
você está prestes a tornar plena a medida que
minha retidão permite seu livre arbítrio; você
está desafiando demais a natureza. E como
vocês são os pequenos que se sentem
grandes, esta palavra vem para adverti-los do
perigo em que se encontram. (17, 60 u.)
23 Eu lhe disse que nenhuma folha da árvore
se move sem minha vontade, e agora lhe digo
que nenhum elemento obedece a uma
vontade que não seja a minha
24 Eu também lhes digo que a natureza pode
ser para os homens o que eles querem: uma
mãe prodigiosa em bênçãos, carícias e
alimentos, ou um deserto estéril onde reina a
fome e a sede; um mestre de revelações
sábias e infinitas de vida, bondade, amor e
eternidade, ou um juiz implacável diante das
profanações, desobediências e aberrações dos
homens.
25 A voz de meu Pai disse aos primeiros
homens, abençoando-os: "Sede fecundos e
multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e
sede senhores sobre os peixes do mar, e sobre
as aves do céu, e sobre toda criatura que se
move sobre a terra".
26 Sim, o homem, eu criei o homem para que
ele seja Senhor e tenha poder no ar, nas
águas, em toda a terra e nos reinos da
natureza da criação Mas eu disse: "Senhor";
pois o homem - na opinião de dominar a terra
com sua ciência - é um escravo. Embora
acreditem dominar os elementos da natureza,
eles se tornam vítimas de sua imaturidade,
sua presunção e ignorância.
27 O poder humano e a ciência conquistaram
a terra, os mares e o espaço aéreo; mas seu
poder e violência não estão em harmonia com
o poder e violência da natureza, que - como
expressão do Amor Divino - é vida, sabedoria,
harmonia e perfeição. Nas obras dos homens,
em sua ciência e poder, apenas o orgulho, o
egoísmo, a vaidade e a perversidade se
manifestam. (40, 26 - 30)

O homem e a natureza
21 Mas vocês devem ter cuidado, ó povos da
terra, pois se vocês continuarem a usar
minhas inspirações divinas para desafiar as
forças da natureza - se vocês continuarem a
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28 Você reconhece o equilíbrio perturbado
das forças da natureza e a mudança mais
profunda que elas sofreram? Você está
consciente da razão pela qual você está sendo
afligido pelos poderes desencadeados por
eles? A razão é que você quebrou a harmonia
que existe entre a vida espiritual e a material,
causando o caos em que agora você está se
afundando. Mas assim que a humanidade for
obediente às leis que regem a vida, tudo
voltará a ser paz, abundância e bemaventurança. (108, 56)
29 Como devem ser perfeitos seus trabalhos
na terra quando o vejo em desacordo com os
elementos da natureza, que são os mesmos
com os quais você vive?
30 Meu ensino não impedirá que você use os
elementos e poderes da natureza, mas ordena
e ensina a usá-los para bons propósitos.
31 As forças da natureza em suas mãos
podem passar de amigos e irmãos a juízes que
o castigam severamente.
32 Há muito tempo, o homem deveria colher
o fruto da experiência para não mais desafiar
as forças da natureza. Pois eles não poderão
detê-los com toda a sua ciência. (210, 43 - 46)
33 A árvore da ciência será abalada diante da
fúria do turbilhão, e seus frutos cairão sobre a
humanidade. Mas quem soltou os grilhões
dessas forças elementares se não o homem?
34 É verdade que os antigos seres humanos
também conheceram a dor, de modo que
acordaram para a realidade, para a luz da
consciência, e se submeteram a uma lei. Mas
o homem desenvolvido, consciente e educado
daquela época - como ele ousa sujar a árvore
da vida! (288, 28)
35 Àqueles que pensam que eu castigo os
homens libertando as forças da natureza
sobre eles, eu digo que eles caem em grande
erro se pensam assim. Pois a natureza se
desenvolve e muda, e em suas mudanças ou
transições surgem perturbações, que lhe
causam sofrimento quando você não cumpre
minha lei; mas você as atribui a punições
divinas.
36 É verdade que minha retidão está atuando
neles; mas se vocês - seres favorecidos pela
centelha divina que ilumina seu espírito vivessem em harmonia com a natureza que os
cerca, seu espírito os teria elevado acima das

mudanças, acima do poder das forças da
natureza, e vocês não sofreriam. (280, 16)
37 O que é a natureza senão uma grande
criatura? Sim, discípulo, uma criatura que
também se desenvolve, purifica, se desdobra
e se aperfeiçoa, para que possa abrigar em
seu ventre os homens de amanhã.
38 Quantas vezes você está descontente com
seus fenômenos naturais de transição para
alcançar essa perfeição, e os considera como
castigos de Deus, sem perceber que você
também, junto com a natureza e a criação,
está purificando, desenvolvendo e
caminhando para a perfeição. (283, 57 - 58)

Capítulo 26 - Outros mundos
A Luz Universal de Cristo
1 Uma vez eu lhes disse: "Eu sou a luz do
mundo" porque falei como homem e porque
os homens não sabiam nada sobre nada além
de seu pequeno mundo. Agora, em espírito,
eu lhes digo: Eu sou a Luz universal que
ilumina a vida de todos os mundos, céus e
lares, iluminando e dando vida a todos os
seres e criaturas. (308, 4)
2 Eu sou o semeador eterno. Já antes de vir à
Terra e ser chamado Jesus pelos homens, eu
já era o semeador, já era conhecido por
aqueles que estavam além da materialização,
erro ou ignorância - aqueles que habitavam
regiões e lares espirituais, que vocês ainda
não conhecem, nem podem imaginar.
3 Daqueles que Me conheceram antes de vir à
Terra, enviei muitos de vós para darem
testemunho de Mim no mundo para anunciar
a vinda de Cristo, o Amor e a "Palavra do Pai
Destes, alguns eram profetas, outros eram
pioneiros e outros ainda eram apóstolos.
4 Este mundo não é o único em que meus
passos deixaram traços. Onde quer que um
Redentor fosse necessário, eu estava
presente.
5 mas devo dizer-vos que em outros mundos
minha Cruz e minha Taça foi tirada pela
renovação e amor de vossos irmãos e irmãs,
enquanto aqui, neste mundo, depois de
muitos séculos, ainda estou coroado de
espinhos, martirizado na Cruz de vossas
imperfeições, ainda bebendo a Taça da Bílis e
Vinagre
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6 Uma vez que Minha Obra de Amor inclui a
salvação para toda a humanidade, eu vos
espero com infinita paciência e tenho
concedido a cada ser humano não apenas
uma, mas muitas oportunidades para sua
ascensão e tenho esperado através de muitas
eras pelo despertar de todos aqueles que
estão afundados em profunda letargia (211,
26 - 29)
7 Há muitos degraus na escada para a
perfeição; há muitos mundos no "vale
espiritual" e nos espaços infinitos do mundo.
mas na verdade, eu lhes digo, eu sempre me
fiz conhecido por todos e de acordo com o
nível espiritual do mundo em que eles estão,
Minha revelação tem estado entre eles (219,
34 u.)
8 Enquanto as criaturas humanas discutem
minha Deidade, minha existência e meu
ensinamento, há mundos em que sou amado
na perfeição.
9 Ao mesmo tempo em que alguns atingiram a
maior pureza espiritual, seu planeta vive um
momento de grande depravação moral e
espiritual. (217, 65 - 66)

15 A escada em que o Espírito ascende a sua
perfeição é muito longa; nela você encontrará
seres de infinitos estágios diferentes de
desenvolvimento, e você lhes oferecerá parte
do que você possui, e eles, por sua vez, lhe
darão algumas de suas riquezas espirituais
16 Então você descobrirá que este não é o
único mundo que luta por sua melhoria.
aprenderão que em todos os planetas o
Espírito se desenvolve, que se move e cresce
sobre todos, em cumprimento de seu destino,
e quero que se preparem para fazer um pacto
com todos os seus irmãos, para trocar com
eles nesse santo desejo de reconhecer, amar e
ajudar uns aos outros
17 Faça-o em meu nome e em obediência
inquestionável, por meio de seus
pensamentos. Ao iniciar esta prática, você vai
gradualmente compreender seus pedidos,
seus ensinamentos e seus benefícios.
18 Eu desejo que você esteja em harmonia
com seus irmãos dentro e fora deste planeta
que é sua casa no momento Faça laços de
amizade, peça ajuda quando precisar, e
também corra em auxílio daqueles que lhe
pedem o que você possui. (320, 44 - 46)

A conexão espiritual entre os mundos
10 Minha Luz Divina brilha em todos os
lugares; onde quer que Me busquem, vocês
encontrarão Minha Presença
11 Eu sou o Pai que trabalha para que a
harmonia comece a reinar entre todos os seus
filhos, tanto os que habitam a terra como os
que vivem em outros mundos.
12 A harmonia espiritual entre todos os seres
lhes revelará grande conhecimento, lhes trará
o diálogo de espírito a espírito, o que
encurtará distâncias, aproximará aqueles que
estão ausentes e removerá frentes e
fronteiras. (286, 1 - 3)
13 O homem dará grandes passos em direção
à espiritualização; seu espírito será capaz de ir
além dos limites humanos e alcançar mundos
mais elevados de vida, de se comunicar com
seus irmãos e receber a luz que eles têm para
lhe oferecer.
14 Ele também será capaz de descer aos níveis
de vida onde há seres de menor
desenvolvimento, seres retardados, para
ajudá-los a deixar para trás sua existência
miserável e para colocá-los em um plano de
vida melhor.

Conhecendo outros mundos e modos de vida
19 Você me perguntou frequentemente o que
está além deste mundo, e se aquelas estrelas
que orbitam no espaço são mundos como o
seu
20 Minha resposta à sua curiosidade não
levantou completamente o véu do mistério,
pois vejo que você ainda não tem o
desenvolvimento necessário para entender,
nem a espiritualidade necessária para se
harmonizar com outros mundos
21 Vocês ainda não conheceram e
compreenderam os ensinamentos que o
planeta em que estão vivendo lhes oferece, e
já vão procurar outros mundos. Vocês não
puderam tornar-se irmãos entre vocês, os
habitantes do mesmo mundo, e querem
descobrir a existência de seres em outros
mundos.
22 Por enquanto, será suficiente para você se
lembrar que eu lhe disse na Segunda vez: "na
Casa do Pai há muitas moradias" e que estou
lhe dizendo agora, confirmando essas
palavras, que você não é o único habitante do
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universo e que seu planeta não é o único
habitado
23 Será dado às gerações de amanhã ver
abertas as portas que as aproximarão de
outros mundos, e elas admirarão o Pai, com
razão.
24 Bondade e amor, dos quais florescerão a
caridade e a paz, serão as chaves que abrirão
as portas do mistério, por meio das quais os
homens darão um passo rumo à harmonia
universal.
25 Hoje você ainda está isolado, limitado,
deficiente, porque seu interesse próprio o fez
viver somente para o "mundo", sem buscar a
liberdade e a elevação do espírito.
26 O que seria de vocês, homens vaidosos seres feitos pequenos por seu materialismo se lhes fosse permitido ir a outros mundos
antes de serem libertados de suas falhas
humanas? Qual seria a semente que você
semeia? Dissensão, ambição excessiva,
vaidade.
27 Em verdade, eu lhes digo: para obter
aquele conhecimento que todo homem
deseja, e aquela revelação que liberta sua
mente das perguntas que o torturam e
despertam sua curiosidade, o homem terá que
se purificar muito e observar e rezar
28 Não será somente a ciência que lhe
revelará meus segredos; é necessário que esse
desejo de conhecimento seja inspirado pelo
amor espiritual.
29 Uma vez que a vida dos homens reflita a
espiritualidade - digo-vos, eles não terão
sequer que fazer um esforço para procurar
além de seu mundo; pois ao mesmo tempo
serão visitados por aqueles que habitam casas
mais altas (292, 3 - 11)

32 Mas eu lhes digo: ainda não chegou o
momento em que eu o revelei a vocês
completamente quando o homem atingir a
espiritualidade, somente então ele receberá
grandes revelações e poderá se comunicar
com aqueles seres amados de minha
divindade de espírito para espírito, e então a
troca de pensamentos ocorrerá entre todos os
irmãos
33 Mas vocês já devem saber hoje: todos os
mundos são habitados por minhas criaturas,
nada está vazio, todos são campos e jardins
abençoados, cuidados por Maria, a
encarnação da Ternura Divina.
34 O Espírito Santo dará novamente por sua
boca ensinamentos elevados que são
desconhecidos para você e para a
humanidade. Quando, querido povo? Então,
quando há espiritualidade e devoção à sua
missão. (312, 10 - 12)
35 Olhai, meu povo, olhai para o céu, olhai de
perto e vereis que em cada estrela há uma
promessa, um mundo à vossa espera; são
mundos de vida prometidos aos filhos de Deus
e que todos vós habitareis. Pois todos
conhecerão meu reino, que não foi criado
somente para certos seres: foi criado como o
lar universal no qual todos os filhos do Senhor
estarão unidos. (12,24)

Capítulo 27 - O futuro
O conhecimento necessário da vida espiritual
1 Quão ignorante dos ensinamentos
espirituais eu estou conhecendo as pessoas
hoje. A razão para isto é que minha lei e meu
ensino lhes foram apresentados apenas como
um ensinamento moral que os ajuda, e não
como o caminho que leva seus espíritos ao lar
perfeito.
2 As diferentes denominações semearam no
coração dos homens um falso medo do
conhecimento espiritual, o que os levou a
evitar minhas revelações e a afundar-se cada
vez mais nas trevas da ignorância, dando
como razão que a vida espiritual é um mistério
impenetrável.
3 Aqueles que afirmam isso estão mentindo.
Todas as revelações que Deus deu ao homem
desde o início da humanidade lhe falaram da
vida espiritual. É verdade que eu não havia

A determinação das estrelas
30 Na casa de vosso Pai há muitas
"habitações" que são os infinitos degraus da
escada que conduzem à perfeição; dali o
"mundo espiritual" desce para se fazer
conhecido entre vós.
31 Vós me perguntastes muitas vezes de
espírito em espírito a razão da presença
daqueles imensuráveis números de estrelas e
planetas brilhando acima de vosso mundo,
dizendo-me: "Mestre, esses mundos estão
vazios?
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dado a vocês todos os meus ensinamentos
porque vocês ainda não estavam qualificados
para saber tudo, mas somente quando teria
chegado a hora de saber. Mas o que lhe foi
revelado pelo Pai até hoje é suficiente para
que você tenha um conhecimento completo
da vida espiritual. (25, 38 – 40)
4 A vida espiritual que é desejada por alguns é
temida, negada, e até ridicularizada por
outros; mas está esperando por todos vocês
inexoravelmente É o ventre que recebe tudo o braço que se estende até você - a pátria do
espírito: um mistério insondável até mesmo
para os sábios. Mas meus segredos podem ser
penetrados sempre que a chave que você usa
para abrir esta porta é a do amor. (80, 40)

chegar ao "vale espiritual". Todos
experimentam seu inferno, habitam seu
mundo de expiação, ou desfrutam da
felicidade que vem da exaltação e harmonia
com o espírito divino. (11,51 - 56)
11 Assim como o homem pode criar para si
mesmo na Terra um mundo de paz espiritual
semelhante à paz do meu reino, assim
também, através de sua corrupção, ele pode
levar uma existência que é como um inferno
de vícios, maldade e remorso.
12 Mesmo no além o espírito pode encontrar
mundos de escuridão, corrupção, ódio e
vingança, de acordo com a inclinação do
espírito, seu erro e suas paixões. mas em
verdade vos digo, tanto o céu quanto o
inferno, que os homens só imaginam através
de formas e imagens terrestres, não são nada
mais que diferentes estágios de
desenvolvimento do espírito: um por causa de
sua virtude e desenvolvimento no auge da
perfeição, o outro no abismo de suas trevas,
vícios e ilusões
13 Pois o Espírito justo é indiferente ao lugar
onde está, pois em todo lugar ele terá a paz e
o céu do Criador dentro dele. O espírito
impuro e confuso, por outro lado, pode estar
no melhor dos mundos, e ele sentirá em si
mesmo incessantemente o inferno de seu
remorso, que arderá dentro dele até que o
tenha purificado.
14 Você acha que eu, seu Pai, criei lugares
especialmente projetados para puni-lo e assim
Me vingar para sempre por seus insultos?
15 Quão limitadas são as pessoas que ensinam
estas teorias!
16 Como é possível ter fé que a escuridão
eterna e a dor eterna é o fim que aguarda
algum espírito? Mesmo que tenham pecado,
eles continuarão sendo filhos de Deus para
sempre. Se eles precisarem de instrução - aqui
está o Mestre. Se eles precisam de amor - aqui
está o Pai. Se eles anseiam por perdão - aqui
está o juiz perfeito.
17 Aquele que nunca tenta Me procurar e
corrigir suas falhas não virá a Mim mas não há
ninguém que resista à minha justiça ou aos
meus julgamentos só purificado você pode vir
até Mim (52, 31 - 37)
18 Entre tantas habitações como a casa do
Pai, não há um mundo de trevas, em todas
elas está sua luz; mas se os seres espirituais

"Céu" e "Inferno".
5 Os homens imaginaram o inferno como um
lugar de tormento eterno, onde eles pensam
que todos aqueles que violaram meus
mandamentos chegarão a ele. E assim como
eles criaram este inferno para as ofensas
graves, eles imaginaram outro lugar para as
ofensas menores, e também outro lugar para
aqueles que não fizeram nem o bem nem o
mal.
6 Aquele que diz que no futuro não haverá
alegria nem sofrimento não fala a verdade;
ninguém está sem sofrimento, nem está sem
alegria. O sofrimento e a alegria serão sempre
misturados enquanto o espírito não alcançar a
paz mais elevada.
7 Ouçam, meus filhos: o inferno está
encarnado e não mais encarnado, nos
habitantes deste mundo e do vale espiritual. O
inferno é o símbolo dos graves sofrimentos,
dos terríveis remorsos, do desespero, da dor e
da amargura daqueles que pecaram muito.
Mas eles se libertarão dessas conseqüências
através do desenvolvimento de seus espíritos
em direção ao amor.
8 O céu, por outro lado, que simboliza a
verdadeira felicidade e a verdadeira paz, é
para aqueles que se afastaram das paixões do
mundo para viver em comunhão com Deus.
9 Pergunte a sua consciência, e você saberá se
está vivendo no inferno, ou se está expiando
por seus erros, ou se está cheio da paz do céu
10 O que os homens chamam de céu ou
inferno não são lugares certos; é a essência de
suas obras que seu espírito colherá quando
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entram nele com um curativo diante dos olhos
por causa de sua ignorância - como eles
podem ver essa glória?
19 Se você aqui no mundo perguntar a um
homem cego o que ele vê, ele lhe dará uma
resposta, apenas escuridão. Não porque a luz
do sol não está lá, mas porque ele não pode
vê-la. (82, 12 - 13)
20 Eu vos disse neste momento, não
entretenhais a idéia que existe entre os
homens sobre o inferno, pois neste mundo
não há inferno maior do que a vida que
criastes com vossas guerras e inimizades, e no
além não há outro fogo senão as torturas da
consciência do espírito, quando a consciência
lhe dá a conhecer suas transgressões. (182,45)
21 Enquanto aqueles que em seu fanatismo
religioso só esperam a punição do inferno no
futuro se agarram a esta opinião, eles criarão
seu próprio inferno, porque a confusão do
espírito é semelhante à da mente humana,
embora muito mais forte.
22 Então você pergunta: "Mestre, existe
salvação para eles? Eu vos digo: a salvação é
para todos, mas a paz e a luz não virão a esses
seres espirituais até que a escuridão da ilusão
se dissolva.
23 Você já teve compaixão por um homem
cuja mente perturbada o faz ver coisas que
não existem? Quanto maior seria sua dor se
você visse no além esses seres delirantes que
vêem seu inferno imaginário! (227,71)
24 Não tremam com estas revelações; pelo
contrário, alegrem-se com o pensamento de
que esta palavra destruirá a idéia que vocês
tiveram de um castigo eterno e todas as
interpretações que lhes foram dadas nos
tempos passados pelo fogo eterno.
25 "Fogo" é o símbolo da dor, da autoacusação e do arrependimento, que vai
torturar o espírito e purificá-lo, pois o ouro é
purificado no cadinho. Nesta dor está minha
vontade, e na minha vontade está meu amor
por vocês.
26 Se fosse verdade que é o fogo que tira os
pecados humanos, então todos os corpos
daqueles que pecaram deveriam ser lançados
no fogo aqui na vida terrena, na vida, porque
eles não o sentiriam morto. Porque os corpos
nunca sobem no espaço espiritual - ao
contrário, uma vez terminada sua tarefa, eles

afundam no interior da terra, onde se fundem
com a natureza, da qual tiraram a vida.
27 Mas se você pensa que o que você chama
de "fogo eterno" não é para o corpo, mas para
o espírito, este é outro erro grave, porque não
há elementos materiais no reino espiritual,
nem o fogo tem efeito sobre o espírito O que
nasce da matéria é matéria, o que nasce do
espírito é espírito.
28 Minha palavra não desce para atacar
qualquer convicção de fé. Se alguém pensa
assim, ele está muito errado. Minha palavra
vai explicar o conteúdo de tudo o que não foi
interpretado corretamente e, portanto, criou
erros que foram transmitidos entre a
humanidade de geração em geração.
29 Que valor teriam minha lei e meu ensino se
não fossem capazes de salvar os seres
espirituais do erro e do pecado? E que
significado teria tido minha presença como ser
humano no mundo se houvesse muitos que
teriam que perecer para sempre em uma
expiação sem fim? (352, 44 - 48)
30 Alguns se sentem movidos a fazer boas
obras porque temem que a morte os apanhe
de surpresa e não terão nenhum mérito a dar
ao seu Senhor. Outros se desprendem do mal,
mas apenas por medo de morrer em pecado e
ter que suportar o inferno eterno depois desta
vida.
31 Quão deformado e imperfeito é este Deus
na forma em que tantos estão pensando nele!
Que injusto, monstruoso e cruel! Se todos os
pecados e crimes cometidos pelos seres
humanos estão unidos, isto não pode ser
comparado com a abominação que significaria
o castigo do inferno por toda a eternidade, ao
qual - na opinião deles - Deus condena as
crianças que pecam. Eu não lhe expliquei que
a mais alta qualidade de Deus é o amor? Então
você não acha que um tormento eterno seria
a negação absoluta do atributo divino do amor
eterno? (164, 33 – 34)
32 Vós credes que o céu é uma região na
eternidade, e que por arrependimento sincero
de vossas transgressões podeis entrar nela na
hora de vossa morte física, confiando que
nesse momento encontrareis o perdão e
sereis guiados por Mim para o Reino dos Céus
Isto é o que você acredita.
33 Mas eu vos digo que o céu não é um lugar
determinado, nem uma região, nem um lar. O
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céu do espírito é seus altos sentimentos e sua
perfeição, seu estado de pureza. Quem é,
então, que permite que você entre no Reino
dos Céus - Eu que sempre o chamei, ou você
que sempre foi surdo?
34 Não limitar mais o infinito, o divino. Você
não entende que se o céu fosse como você
acredita - uma certa casa, região ou lugar não seria mais infinito? É hora de você
compreender o espiritual de uma forma mais
elevada, mesmo que sua imaginação não
consiga captar toda a realidade. Mas deveria,
pelo menos, aproximar-se dele. (146, 68 - 69)

outros poderosos. Se por acaso você os
perceber por vezes, eles lhe parecerão como
tons indefinidos que você não pode unir; você
não se tornou plenamente consciente da
beleza que eles contêm. Você tem que deixar
para trás os sentidos, as paixões e as sombras
do materialismo para ouvir o concerto de
Deus em sua mente. (199, 53 - 56)
Na casa de Meu Pai há muitos "apartamentos
40 Meu trabalho cresce cada vez mais até que
finalmente todos os seres espirituais se unem
no cumprimento de Minha lei, e este lar
terrestre se torna um mundo de perfeição.
Aqueles que a habitam naquela época
sentirão meu amor em todas as coisas criadas
e se prepararão para viver em um mundo
melhor. Esta terra será apenas temporária
para seu espírito, ela se estabelecerá no
desejo de perfeição para outras regiões,
outros planos do futuro.
41 Lembrai-vos que vos disse: "Na casa de
meu Pai há muitas moradias e neste tempo de
maior desenvolvimento, no qual vocês
compreendem melhor meus ensinamentos, eu
lhes direi: "na casa do Pai há um número
infinito de moradias". Portanto, não pense
que você já atingiu a maior altura espiritual no
momento de sua partida deste mundo. Não,
discípulos. Quando sua estada neste planeta
terminar, eu o conduzirei a novos lares e
assim o guiarei para sempre na escada infinita
de sua perfeição. Confie em Mim, ame-Me, e
você será salvo. (317, 30)
42 É impossível para você já ter uma idéia
neste mundo do que ou como é o meu reino,
o céu e a glória. Quero que você se contente
em saber que é um estado de perfeição do
espírito do qual ele experimenta, sente e
compreende a maravilhosa vida do espírito,
que você não pode compreender nem
imaginar no momento.
43 Digo-lhe que nem mesmo os seres
espirituais que vivem em níveis mais elevados
do que aquele em que você se encontra,
conhecem a realidade dessa vida. Você sabe o
que significa viver "no seio do Pai"? Uma vez
que você mora lá, só então você pode saber.
Apenas um pressentimento vago, um leve
indício desse mistério, toca seu coração como
um estímulo para sua jornada evolutiva.
(76,28-29)

A música do céu
35 Ouvistes que os anjos no céu ouvem para
sempre o concerto divino. Ao refletir sobre
este símbolo, tenha cuidado ao acreditar que
no céu também se ouve música semelhante
àquela que você está acostumado a ouvir na
terra. Quem pensa desta forma sucumbiu a
um completo erro de materialismo. Por outro
lado, aquele que - ao ouvir a música do céu e a
bem-aventurança dos anjos falando enquanto
a escuta - pensa em harmonia com Deus neste
concerto divino, estará em verdade.
36 Mas como é que alguns não aceitam isso,
mesmo que cada um de vocês tenha em seu
espírito um som do concerto universal? Como
é que alguns que ouvem esta palavra não a
entendem, não a sentem, ou a interpretam
mal?
37 Ó crianças amadas, que são fracas em sua
compreensão, busquem a luz em oração.
pergunte-me em suas meditações; pois por
mais amplas que sejam suas perguntas,
saberei responder-lhe desde a eternidade Eu,
por minha vez, também lhe farei perguntas
para que a luz da verdade possa brilhar entre
o Mestre e os discípulos.
38 A música celestial é a presença de Deus em
você, e em meio a esse concerto seu som
ressoará, uma vez que você tenha alcançado a
verdadeira elevação que é a beleza espiritual
Esta é a música celestial e o canto dos anjos.
Quando você experimentar e sentir isso dessa
maneira, a verdade brilhará em seu ser e você
sentirá que Deus está dentro de você. A vida
lhe dará um concerto eterno e divino, e em
cada som dele você descobrirá uma revelação.
39 Você ainda não ouviu os belos tons em sua
perfeita harmonia - tons bonitos às vezes,
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capazes de reconhecer a verdade. Para eles, a
"morte" continua sendo uma imagem de
horror, por trás da qual está o
incompreensível ou o nada. Eu lhe digo: abra
os olhos e entenda que você também não vai
morrer. Você se separará do corpo, mas isso
não significa que você morrerá. Você tem a
vida eterna como seu Mestre. (213, 5)

VII. O caminho do desenvolvimento
para a perfeição
Capítulo 28 - Morrer, morrer e
despertar de outro mundo

Preparação para a despedida deste mundo
8 Você deve compreender que você, dotado
do Espírito, é a obra mais amada do Pai na
criação, porque Ele colocou em você a
essência espiritual, os atributos espirituais e a
imortalidade.
9 Para o espírito não há morte - uma morte
como você a toma, ou seja, o deixar de existir.
A morte do corpo não pode ser a morte ou o
fim para o espírito. É justamente então que
ele abre seus olhos para uma vida mais
elevada, enquanto sua concha corporal os
fecha para sempre em relação ao mundo. É
apenas um momento de transição no caminho
que leva à perfeição.
10 Se você ainda não entendeu desta maneira,
é porque ainda tem um grande amor por este
mundo, e se sente intimamente ligado a ele.
Opressam vocês a sair desta casa porque se
consideram donos do que possuem nela; e
alguns também têm um pressentimento
indefinido de minha retidão divina e têm
medo de entrar no mundo espiritual.
11 A humanidade amou demais este mundo demais porque seu amor foi mal orientado.
Quantos já pereceram nela por este motivo!
Quanto os seres espirituais se materializaram
pelo mesmo motivo!
12 Somente quando você sentiu os passos da
morte perto, quando você esteve gravemente
doente, quando você sofreu, somente então
você lembrou que está a apenas um passo do
além, daquela justiça que você teme somente
em momentos tão críticos; e então você faz
votos ao Pai e jura amá-lo na Terra, para servilo e obedecê-lo. (146, 46 - 49)
13 Homens amaram tanto esta vida que
quando a hora está próxima de deixá-la, eles
se rebelam contra minha vontade e não
querem ouvir o chamado que estou enviando
a eles Eles desprezam a paz de meu reino e
pedem ao Pai por mais um período de tempo

A imortalidade do espírito
1 Este é o momento em que as pessoas
despertam para as belezas do Espírito, quando
estão interessadas no eterno e se perguntam:
"Como será a vida que nos espera depois da
morte?
2 Quem não se perguntou - por mais incrédulo
que seja - se não há algo nele que sobrevive à
questão do corpo? em verdade, eu lhes digo,
não há ninguém que não suspeite desse
mistério e que não tenha ponderado por um
momento o insondável
3 Alguns fazem perguntas sobre o mistério da
vida espiritual, que parece estar longe, mas
que na realidade está bem diante de seus
olhos; outros se confundem com ele, e outros
ainda o negam. Alguns falam porque pensam
que sabem tudo, outros ficam em silêncio e
esperam; mas quão poucos são aqueles que
realmente sabem algo sobre o futuro. (107, 1)
4 Na Terceira Era eu vim do túmulo do
esquecimento em que a humanidade me
colocou, para lhes dar nova vida; pois eu sou a
vida Ninguém pode morrer. mesmo aquele
que se rouba da existência com sua própria
mão ouvirá sua consciência censurá-lo por sua
falta de fé (52, 63)
5 Meu ensinamento não é apenas para lhe dar
força e confiança durante sua vida na Terra; é
para lhe ensinar como sair deste mundo,
cruzar os umbrais do além e entrar no lar
eterno
6 Todas as denominações fortalecem o
espírito em sua caminhada por este mundo;
mas quão pouco elas lhe revelam e o
preparam para a grande viagem para o além!
Esta é a razão pela qual muitos vêem a morte
como um fim, não sabendo que a partir de
então se vê o horizonte infinito da verdadeira
vida. (261,52 - 53)
7 "Morte" é apenas um símbolo, "morte"
existe apenas para aqueles que ainda não são
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na Terra para continuar a possuir seus bens
temporais.
14 Torne-se sensível para que você tenha uma
idéia da vida espiritual e não se contente com
o início de seu desenvolvimento - porque é
esta vida - porque existem obras superiores de
criação acima dela.
15 Não tente rejeitar a morte quando se trata
de você de acordo com minha vontade, nem
peça ao cientista que faça o milagre para você
resistir aos meus conselhos e prolongar sua
vida, pois ambos se arrependerão
amargamente deste erro. Preparem-se nesta
vida, e vocês não terão motivos para temer
sua entrada no futuro. (52, 55 - 57)
16 Ame aquilo que pertence ao mundo
enquanto viver nele, até certo ponto, para
que você possa saber como cumprir suas leis;
mas sempre alimente o alto propósito de
habitar nos altos mundos da vida espiritual,
para que seu espírito não seja perturbado
quando se livrar de sua cobertura corporal,
nem seja tentado pelo que amou neste
planeta, pois então permanecerá preso e
acorrentado a um mundo ao qual não mais
pertence e do qual não pode mais gozar de
nenhuma maneira. (284, 5)
17 Tende piedade de vós mesmos. Ninguém
sabe quando chegará o momento em que seu
espírito será separado da matéria. Ninguém
sabe se no dia seguinte seus olhos ainda
estarão abertos para a luz. Todos vocês
pertencem ao único proprietário de todas as
coisas criadas e não sabem quando serão
chamados para fora.
18 Considerai que nem mesmo os cabelos de
vossa cabeça são vossos, nem o pó sobre o
qual pisais; que vós mesmos não sois vossos,
que não tendes necessidade de bens
perecíveis, porque vosso reino não é deste
mundo.
19 Espiritualizai-vos, e tereis todas as coisas
com retidão e com medida, enquanto
precisardes delas. Então, quando chegar o
momento da renúncia a esta vida, você subirá
cheio de luz para tomar posse do que está
chegando até você no outro mundo. (5, 95 97)

surdo tem apenas um momento de
sensibilidade a essa voz, e esse momento é o
último de sua vida quando a agonia lhe
anuncia a proximidade da morte física Então,
de bom grado, você começaria de novo a vida
para reparar seus erros, para acalmar seu
espírito diante do julgamento de sua
consciência e para oferecer ao Senhor algo
valioso e meritório. (64, 60)
21 Se você está lutando pela imortalidade do
Espírito, não tema a vinda da morte, que põe
um fim à vida humana Espere-o preparado,
ele está sob meu comando, e é por isso que
ele sempre vem na hora certa e com razão,
mesmo que os homens muitas vezes
acreditem o contrário.
22 O difícil não é que um homem morra, mas
que seu espírito, quando deixa o corpo, carece
de luz, e não consegue ver a verdade. Eu não
quero a morte do pecador, mas seu
arrependimento. Mas quando a morte se
torna necessária - seja para libertar um
espírito ou para deter a queda de um homem
na ruína - então minha justiça divina corta o
fio da vida daquela existência humana. (102,
49 - 50)
23 Saiba que no livro de seu destino estão
escritos o dia e a hora, quando as portas do
além serão abertas para admitir seu espírito.
De lá você verá todo o seu trabalho na terra,
todo o seu passado. Certamente, então você
não quer ouvir vozes que consistem em
reprovações ou reclamações contra você, ou
ver aqueles que o chamam de originadores de
seus males! (53, 49)
24 Porque você tem um longo caminho a
percorrer, não pare e pense que nunca
chegará ao seu destino Avance, pois mesmo
durante um momento perdido seu espírito vai
chorar mais tarde. Quem lhe disse que o
objetivo está neste mundo? Quem lhe ensinou
que a morte é o fim e que você pode alcançar
meu reino naquele momento?
25 A morte é como um sono curto, após o
qual o espírito, sob a carícia da minha luz,
despertará com força renovada para um novo
dia que está começando para ele.
26 A morte é a chave que abre para você os
portões da prisão em que você foi mantido
enquanto esteve preso à questão do corpo, e
é também a chave que abre para você os
portões da eternidade

A transição para o outro mundo
20 A cada hora minha voz o chama pelo bom
caminho onde está a paz; mas seu ouvido
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27 Este planeta, que foi transformado em um
vale de expiação por imperfeições humanas,
foi cativeiro e desterro para o espírito.
28 Em verdade, eu lhes digo, a vida na terra é
mais um passo na escada da vida Por que você
não aceita isso para que possa aproveitar
todas as suas lições? A razão pela qual muitos
têm que voltar a ele repetidamente é a
seguinte: porque não o compreenderam e não
se beneficiaram de sua vida anterior. (167, 22
- 26)
29 Você deve saber que o Espírito recebe uma
preparação completa antes de sua encarnação
na Terra, já que ele está prestes a ser
submetido a um longo e às vezes severo teste.
Mas graças a essa preparação, ele não se
perturba quando entra nesta vida. Ele fecha os
olhos para o passado a fim de abri-los a uma
nova existência, e assim ele se adapta ao
mundo em que veio desde o primeiro
momento.
30 Quão diferente é a maneira pela qual seu
espírito se instala antes dos limites da vida
espiritual, assim que deixa seu corpo e o
mundo Como não recebeu uma preparação
real para o retorno a sua casa, ele está
confuso, ainda dominado pelos sentimentos
do corpo material, e não sabe o que fazer,
nem para onde recorrer.
31 Isto se deve ao fato de que ele não
aprendeu que no último momento também é
preciso fechar os olhos para este mundo;
somente assim ele poderá abri-los novamente
no mundo espiritual que ele deixou, onde
todo o seu passado o espera para estar unido
à sua nova experiência, e todos os seus
méritos anteriores serão acrescentados aos
novos.
32 Um véu grosso cobre sua mente enquanto
ele recupera a luz; uma influência teimosa de
tudo o que ele deixou para trás o impede de
sentir a vibração de sua consciência; mas à
medida que suas sombras se dissolvem para
se unirem à sua verdadeira essência - quanta
distração, quanta dor!
33 Há alguém que, tendo ouvido ou lido esta
mensagem, a rejeita como um ensinamento
inútil ou falso? Eu lhes digo que somente
aquele que está em um nível de materialismo
extremo ou de falta de instrução cega poderia
rejeitar esta luz sem que sua mente se

comovesse profundamente com ela. (257,20 22)
O "sono da morte"
34 Não existe descanso espiritual como sua
natureza terrena entende e percebe. O resto
que o espírito espera é atividade, é a
multiplicação em fazer o bem, é o benefício de
cada momento. Então o espírito se recupera,
se livra da auto-repreensão e do sofrimento,
se recupera fazendo o bem, se recupera
amando seu Criador e seus irmãos e irmãs.
35 Em verdade vos digo, se eu fizesse vosso
espírito ocioso para descansar, como
imaginais descansar na terra, as trevas do
desespero e do medo se apoderariam dele;
pois a vida e a luz do espírito e sua maior
felicidade é o trabalho, a luta, a atividade
incessante
36 O espírito que volta da terra para o "vale
espiritual", trazendo consigo o cansaço da
carne e buscando o além como um lugar de
descanso para descansar, esquecer, apagar os
traços da luta pela vida - ele se sentirá o ser
mais infeliz e não encontrará paz nem
felicidade; Até que desperta de sua letargia,
percebe seu erro e se eleva à vida espiritual,
que é como acabo de lhes dizer - amor,
atividade, luta incessante no caminho que leva
à perfeição. (317, 12 - 14)
A reunião no futuro
37 Eu quero que vocês sejam crentes, que
tenham fé na vida espiritual. Quando você
tiver visto seus irmãos partir para o além, não
pense que eles estão longe de você, nem que
você os tenha perdido para sempre. Se você
quiser se reunir com eles, trabalhe, ganhe
mérito, e quando vier para o além, você os
encontrará lá esperando que você os ensine a
viver no vale espiritual. (9,20)
38 Quem não se incomodou com a vida do
futuro? Quem, entre aqueles que perderam
um ente querido neste mundo, não sentiu o
desejo de vê-lo novamente ou pelo menos de
saber onde ele está? Você experimentará tudo
isso, você os verá novamente.
39 Mas ganhe méritos agora, para que quando
deixar esta terra e perguntar no Vale Espiritual
onde estão aqueles que você espera
encontrar, talvez não lhe seja dito que não
pode vê-los porque eles estão em um nível
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superior. Não se esqueça que eu lhe disse há
muito tempo que há muitas moradias na casa
do Pai. (61, 31)

poupam a si mesmos muitos sofrimentos. Pois
assim que acordam para a realidade e
percebem seus erros, preparam-se e se
preparam para expiar suas obras más até o
fim.
45 Outros que estão cegos - seja por vício, por
algum tipo de ressentimento, ou porque
levaram uma vida de pecados - demoram
muito tempo para sair de sua cegueira.
46 Ainda outros que estão descontentes
porque pensam que foram tirados da terra
muito cedo, quando tudo ainda estava
sorrindo para eles, amaldiçoando e
blasfemando, atrasando a possibilidade de
sair de sua distração; e como estes, há um
grande número de casos conhecidos apenas
pela minha sabedoria. (36, 47 - 51)
47 Por todas as coisas terão que responder
por vocês mesmos, e de acordo com a
natureza de suas obras más vocês receberão
por si mesmos os mais severos julgamentos.
pois eu não o julgo, isso é errado. É seu
próprio espírito, em seu estado de clareza,
que é seu terrível acusador e terrível juiz. Eu,
por outro lado, vos defendo contra as
confusões, vos absolvo e vos redime, porque
sou o amor que purifica e perdoa. (32, 65)
48 Considere que muito em breve você estará
no espiritual, e que terá que colher o que
semeou sobre esta terra O passo desta vida
para a outra continua sendo um julgamento
sério e severo para o espírito. Ninguém escapa
deste julgamento, mesmo se ele se considera
o mais digno dos meus servos.
49 Minha vontade é que a partir do momento
em que você entrar naquele Lar infinito, você
não experimentará mais os medos da terra e
começará a sentir a felicidade e a bemaventurança de ter subido mais um degrau.
(99, 49 - 50)
50 O Juízo Final, como interpretado pela
humanidade, é um erro. Meu julgamento não
é de uma hora ou de um dia. Já faz algum
tempo que ela vem pesando sobre você.
51 Mas em verdade vos digo que os corpos
mortos estão destinados e seguiram seu
destino para fundir-se com o reino da
natureza que lhes corresponde; pois o que é
da terra voltará à terra, assim como o
espiritual lutará por seu lar, que é meu seio.
52 Mas também vos digo que sereis vossos
próprios juízes no vosso julgamento; pois

O julgamento do espírito através da própria
consciência
40 Quando o espírito de qualquer grande
pecador se separa desta vida material para
entrar no vale espiritual, ele se surpreende ao
descobrir que o inferno como ele imaginava
não existe; e que o fogo do qual lhe foi dito
em tempos passados não é nada mais que o
efeito espiritual de suas obras quando ele
enfrenta o juiz inexorável que é sua
consciência.
41 Este julgamento do outro mundo, este
brilho que está amanhecendo no meio da
escuridão que envolve aquele pecador,
queima mais do que o fogo mais quente que
você pode imaginar. mas não é uma tortura
preparada antecipadamente como punição
para aquele que me feriu Não, este tormento
vem do conhecimento das transgressões
cometidas, do sofrimento de ter ferido aquele
que lhe deu a existência, de ter feito um mau
uso do tempo e de todos os bens que ele
recebeu de seu Senhor.
42 Você acha que eu deveria punir aquele que
me machuca com seus pecados, mesmo
sabendo que o pecado dói mais a quem o
comete? você não vê que é o próprio pecador
que faz o mal a si mesmo e que por seu
castigo não quero multiplicar o infortúnio que
ele causou? Só lhe permito ver a si mesmo,
ouvir a voz inexorável de sua consciência,
questionar-se e responder-se, recuperar a
memória espiritual que havia perdido através
da matéria e recordar sua origem, seu destino
e seus votos; e ali, neste julgamento, ele deve
experimentar a ação do "fogo" que erradica
seu mal, que o derrete novamente como o
ouro no cadinho para remover dele o
prejudicial, o inútil e tudo o que não é
espiritual.
43 Quando um espírito pára para ouvir a voz e
o julgamento de sua consciência - em verdade
vos digo, nesta hora ele está na minha
presença
44 Este momento de descanso, quietude e
clareza não chega a todos os seres espirituais
ao mesmo tempo. Alguns entram
rapidamente nesse julgamento e assim
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vossa consciência, autoconhecimento e
intuição vos dirão até que ponto sereis
louvados, e em que lar espiritual devereis
habitar Claramente você verá o caminho a
seguir, pois quando receber a luz da minha
divindade, reconhecerá seus atos e julgará
seus méritos.
53 No "vale espiritual", há muitos seres
confusos e perturbados. Traga-lhes minha
mensagem e minha luz quando você entrar
nela.
54 Agora você já pode exercer esta forma de
misericórdia através da oração, através da
qual você pode entrar em contato com eles.
Sua voz ressoará onde eles moram e os
despertará de seu sono profundo. Eles vão
chorar e se purificar com suas lágrimas de
arrependimento. Nesse momento, eles terão
recebido um raio de luz, pois então
compreenderão suas vaidades passadas, seus
erros, seus pecados.
55 Quão grande é a dor do espírito, quando a
consciência o faz despertar! Como então ele
se humilha diante da visão do juiz mais alto!
Quão humildemente os pedidos de perdão, os
votos, as bênçãos do meu nome brotam do
íntimo de seu ser!
56 Agora o Espírito percebe que não pode
aproximar-se da perfeição do Pai, e assim
volta seu olhar para a terra, onde não pôde
aproveitar o tempo e as provações que foram
uma oportunidade para se aproximar do
objetivo, e pede a outro corpo para expiar as
transgressões e cumprir tarefas inacabadas.
57 Quem, então, fez justiça? Não foi o próprio
Espírito que manteve o julgamento sobre Si
mesmo?
58 Meu Espírito é um espelho no qual vocês
devem se olhar, e Ele revelará a vocês o grau
de pureza que vocês têm. (240, 41 - 46)
59 Quando seu espírito deixa a casca humana
e se retira para seu próprio ser interior no
santuário da vida espiritual para testar seu
passado e sua colheita, muitas de suas obras,
que lhe pareceram perfeitas aqui no mundo e
dignas de ser trazidas perante o Senhor e
dignas de recompensa, parecerão pobres nos
momentos desse auto-exame. O Espírito
compreenderá que o significado de muitas
ações que lhe pareciam boas no mundo era
apenas a expressão da vaidade, do falso amor,
da caridade que não vinha do coração.

60 Quem, você acha, deu ao Espírito a
iluminação de um juiz perfeito para julgar a si
mesmo? A consciência de que naquela hora
de justiça lhe dará a impressão de brilhar com
uma clareza nunca vista antes, e será aquela
que diz a todos o que foi bom, justo, certo,
verdadeiro, que fez na terra, e o que foi mau,
errado e impuro que semeou em seu
caminho.
61 O santuário do qual acabo de vos falar é o
da consciência - aquele templo que ninguém
pode profanar, aquele templo onde Deus
habita e do qual sua voz soa e a luz irrompe
62 No mundo você nunca esteve pronto para
entrar naquele santuário interior, porque sua
personalidade humana está sempre atenta
para encontrar caminhos e meios de evitar a
voz sábia que fala em cada homem.
63 Eu lhes digo: Quando seu espírito for
libertado de sua cobertura, ele finalmente fará
uma pausa e se reunirá diante do umbral
daquele santuário para entrar nele e ajoelharse diante daquele altar do Espírito, para ouvir
a si mesmo, para examinar suas obras naquela
luz que é a consciência, para ouvir a voz de
Deus falando em si como Pai, como Mestre e
como Juiz.
64 Nenhum mortal pode conceber aquele
momento em toda a sua solenidade que todos
vocês devem viver para reconhecer aquilo que
têm em vocês para preservar, e também
aquilo que devem rejeitar de vocês porque
não devem mais segurá-lo no espírito.
65 Quando o espírito sente então que está
confrontado com sua consciência, e essa
consciência se lembra com a clareza da
verdade, que o ser se sente muito fraco para
se ouvir, quer nunca ter existido; pois em um
instante toda sua vida passa por sua
consciência - aquilo que deixou para trás,
aquilo que possuía e aquilo que era seu, e do
qual deve agora finalmente dar conta.
66 Discípulos, homens, preparem-se já nesta
vida para aquele momento, para que vocês
não transformem aquele templo em um
tribunal quando seu espírito aparecer diante
do limiar do templo da consciência; pois a dor
espiritual será então tão grande que não
haverá dor física para se comparar com ela.
67 Quero que você reflita sobre tudo o que
lhe disse neste ensinamento para que possa
entender como no espiritual seu julgamento é
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realizado assim você fará desaparecer de sua
imaginação aquela imagem na qual você
imagina um tribunal de justiça, liderado por
Deus na forma de um homem velho que faz as
boas crianças passarem por sua mão direita
para desfrutar do céu e que coloca os maus à
sua esquerda para condená-los ao castigo
eterno
68 Agora é o momento de a luz alcançar o
mais alto reino de seu espírito e mente para
que a verdade possa brilhar em cada homem
e ele possa se preparar para entrar na vida
espiritual com dignidade. (334, 5m. - 11, 14 15)

continuará a ver apenas segredos ao seu redor
- lá onde tudo deve ser claro.
73 Este Ensinamento Celestial que vos trago
hoje vos revela muitas belezas e vos prepara
para que, quando um dia estiverdes diante da
Justiça do Eterno em espírito, sejais capazes
de resistir à maravilhosa realidade que vos
envolverá a partir deste momento (85, 42 + 63
- 66)
74 Receba minha luz para que ela ilumine seu
caminho de vida e você possa se libertar da
turvação da consciência na hora da morte
Então, no momento em que você ultrapassar
os limites do além, você saberá quem você é,
quem você foi e quem você será. (100, 60)
75 Enquanto vossos corpos estão abaixados
na terra, em cujo ventre estão misturados
com ela para torná-la fértil - pois mesmo
depois da morte continuarão a ser poder e
vida - vossa consciência, que está acima de
vosso ser, não permanecerá na terra, mas irá
com o Espírito para se mostrar a ela como um
livro cujos ensinamentos profundos e sábios
são estudados pelo Espírito
76 Então seus olhos espirituais se abrirão para
a verdade, e em um momento você saberá
como interpretar o que não foi capaz de
compreender em uma vida inteira. Lá você
entenderá o que significa ser um filho de Deus
e um irmão do próximo. Lá você
compreenderá o valor de tudo o que possuiu,
sentirá arrependimento e remorso pelos erros
cometidos, o tempo perdido e as mais belas
resoluções de correção e reparação nascerá
em você. (62, 5)
77 Já todos vocês estão lutando pelo mesmo
objetivo, reconciliando e harmonizando sua
vida espiritual Que ninguém pense que ele
está em um caminho melhor do que seu
irmão, nem pense que ele está em um nível
mais elevado do que os outros. Eu lhes digo,
na hora da morte será minha voz que lhes dirá
a verdade sobre seu nível de
desenvolvimento.
78 Ali, naquele breve momento de
esclarecimento diante da consciência, muitos
recebem sua recompensa; mas muitos
também vêem sua grandeza desaparecer.
79 Vocês querem se salvar? Então venha a
mim no caminho da irmandade. É o único, não
há outro, é ele que está escrito em meu mais

A consciência espiritual reconquistada
69 Não há nada em minha criação que, como
a morte física, seja capaz de mostrar a cada
espírito o auge de seu desenvolvimento que
alcançou durante a vida, e nada tão útil como
minha Palavra para ascender à perfeição Esta
é a razão pela qual minha lei e meus
ensinamentos procuram sempre e
inabalavelmente penetrar nos corações, e por
que a dor e o sofrimento aconselharam os
homens a deixar aqueles caminhos que, em
vez de elevar o espírito, o conduzem ao
abismo.
70 Como seu espírito ficará feliz no futuro,
quando sua consciência lhe disser que semeou
a semente do amor na terra! Todo o passado
aparecerá diante de seus olhos, e cada visão
do que suas obras foram lhe dará uma
felicidade infinita.
71 Os mandamentos de minhas leis, que sua
memória nem sempre foi capaz de guardar,
também passarão sua mente cheia de clareza
e luz. Adquira méritos que lhe permitirão
penetrar no desconhecido com os olhos
abertos para a verdade.
72 Há muitos mistérios que o homem tentou
em vão desvendar; nem a intuição humana
nem a ciência foram capazes de responder às
muitas perguntas que as pessoas se fizeram, e
isto porque há descobertas que só são
destinadas ao espírito quando este entrou no
"vale espiritual". Estas surpresas que o
esperam, estes milagres, estas revelações
serão parte de sua recompensa. Mas, em
verdade, eu lhes digo, quando um espírito
entra no mundo espiritual com um curativo
diante de seus olhos, ele não verá nada, mas
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alto mandamento que vos diz: "Amai-vos uns
aos outros" (299,40 - 42)

qualquer coisa que estivesse além de seu
conhecimento ou compreensão. Mas agora
que ele está diante do Livro da Vida, diante da
obra infinita do Criador, ele deve reconhecer
sua miséria e humildemente se revestir de
humildade diante d'Aquele que é sabedoria
absoluta. (283, 48 - 49)
7 Não temam, quando entrarem no mundo
espiritual, que devam pensar no que pecaram
na terra Se vocês se permitirem ser lavados
pela dor e pelo arrependimento, se lutarem
para reparar suas transgressões, entrarão em
minha presença dignos e puros, e ninguém,
nem mesmo sua consciência, ousará
mencionar suas imperfeições passadas.
8 Na casa perfeita há um lugar para cada
espírito, que aguarda a vinda de seu
proprietário no tempo ou na eternidade. No
escadote do amor, da misericórdia, da fé e dos
méritos, entrareis um a um em meu reino.
(81, 60 - 61)

Capítulo 29 - Purificação e Ascensão
dos Seres Espirituais no Além
Remorso, remorso e auto-acusação
1 Não quero que seu espírito seja
contaminado, nem que morra a respeito da
verdadeira vida. É por isso que os assombro
com Minha retidão quando os encontro
dedicados aos prazeres e prazeres
prejudiciais. Seu espírito deve vir puro para o
meu peito, tal como ele brotou dele.
2 Todos aqueles que deixam seu corpo na
terra e se distanciam deste mundo em estado
de distração, quando vêem minha presença,
que se revela à luz da eternidade, que ilumina
o espírito, despertam de seu sono profundo
sob lágrimas amargas e no desespero da autoacusação. Enquanto a dor na criança
continuar, a fim de se libertar de seus
sofrimentos, o Pai também sofre. (228, 7 - 8)
3 Consciência dores e tormentos resultantes
da falta de conhecimento - sofrimento porque
falta a espiritualização para desfrutar dessa
vida, esta e mais está contida na expiação dos
seres espirituais que atingem os limiares da
vida espiritual, contaminados ou sem
preparação.
4 Compreendo que não posso tomar o
pecado, as imperfeições ou a corrupção dos
homens como uma afronta infligida ao Pai,
pois sei que os homens fazem o mal a si
mesmos (36, 56)
5 Quão leve seria sua vida, e quão grande e
revolucionária seria sua ciência, se você
amasse seu próximo e fizesse a vontade de
seu Pai - se você sacrificasse alguma de sua
liberdade de vontade e trabalhasse de acordo
com o que sua consciência lhe ordena. Sua
ciência tocaria então o sobrenatural quando
ultrapassasse os limites do material, pois até
agora nem mesmo se aproximou desses
limites.
6 Que desalento o espírito do cientista sente
quando ele deixa este mundo e finalmente se
confronta com a verdade divina! Aí ele baixa a
cara de vergonha e pede perdão por sua
arrogância. Ele acreditava que sabia e era
capaz de fazer tudo, negando que existia

A justiça poética
9 Eu tive apenas alguns poucos discípulos
neste mundo, e em menor número ainda
aqueles que eram como uma imagem do
Divino Mestre No Vale Espiritual, por outro
lado, eu tenho muitos discípulos, porque lá
eles fazem o maior progresso na compreensão
de Meus ensinamentos. Ali é onde meus
filhinhos, aqueles que têm fome e sede de
amor, recebem de seu Mestre o que a
humanidade lhes negou. Ali é onde, através de
sua virtude, brilham aqueles que foram
ignorados na terra por causa de sua
humildade, e onde choram triste e
arrependidos aqueles que brilharam neste
mundo com falsa luz.
10 No Além é onde eu te recebo, como não
esperavas na terra quando estavas em
lágrimas, mas abençoando-me, expiando tua
culpa não importa que durante a jornada de
sua vida você tenha tido um momento de
rebelião feroz Levarei em conta que você teve
dias de muita dor e neles mostrou submissão
e abençoou Meu nome. Você também, dentro
dos limites de sua pequenez, experimentou
um pouco de Gólgota, mesmo que eles
tenham sido causados por sua desobediência.
11 Eis que, por alguns momentos de fidelidade
e amor a Deus, você terá vida e graça no além.
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Desta forma, meu amor eterno devolve o
amor a curto prazo do homem. (22,27 - 29)
12 Toda boa ação encontra sua recompensa,
que não é recebida na terra, mas no além.
Mas quantos gostariam de desfrutar desta
felicidade já aqui na Terra sem saber que
aquele que nada faz por sua vida espiritual
ficará sem mérito quando entrar nela e seu
remorso será então grande. (1,21)
13 A quem o mundo anseia por honras e
elogios podem ser dados aqui; mas serão de
curta duração e não lhe serão úteis no dia de
sua entrada no mundo espiritual Aquele que
está atrás de dinheiro pode receber sua
recompensa aqui, pois era o que estava atrás.
Mas quando chegar a hora em que ele deverá
deixar tudo aqui para se estabelecer no
futuro, ele não terá o menor direito de
reivindicar qualquer recompensa por seu
espírito, mesmo que ele pense ter feito muito
em benefício da caridade.
14 Em contraste, aquele que sempre rejeitou
lisonjas e favores, que amou seus semelhantes
com coração puro e altruísta e rejeitou todas
as recompensas materiais, que esteve
ocupado semeando as sementes do bem e
gostou de fazer obras de amor - ele não
pensará em recompensas, pois não viverá
para sua própria satisfação, mas para a de seu
próximo. Quão grande será sua paz e
felicidade quando então ele estiver no seio de
seu Senhor! (253, 14)
15 Trago-lhe neste tempo um ensinamento
puro e perfeito, e é por isso que lhe digo que
no final do seu dia de trabalho só lhe será
dado crédito pelo que fez na vida com
verdadeiro amor, pois isso provará que você
sabia a verdade (281, 17)
16 Não pense - porque você faz um bom
trabalho no momento em que o faz, você não
sabe o valor dele - que você nunca conhecerá
o bem que fez. Eu lhes digo que nenhuma de
suas obras ficará sem recompensa.
17 Quando você estiver uma vez no reino
espiritual, verá como muitas vezes um
pequeno trabalho, aparentemente de pouca
importância, foi o começo de uma cadeia de
beneficência - uma cadeia que outros fizeram
cada vez mais longa, mas que dará satisfação
para sempre a quem a iniciou. (292, 23 - 24)
18 Eu vos inspiro a ganhar méritos; mas não
vos deixeis comover pelo desejo egoísta de

vossa própria salvação, mas façais vossas
obras tendo em mente vossos semelhantes,
tendo em mente as próximas gerações, cujo
júbilo será muito grande quando encontrarem
o caminho pavimentado pelos "primeiros".
Então sua felicidade será sem limites, porque
a alegria e a paz de seus irmãos e irmãs
também alcançarão seu espírito.
19 Como é diferente com aqueles que só
procuram sua própria salvação e sua própria
felicidade; pois quando chegam ao lugar que
fizeram para si mesmos por suas obras, não
podem ter um momento de paz ou alegria
quando vêem aqueles que deixaram para trás
e que suportam o pesado fardo de seus
sofrimentos.
20 Em verdade vos digo que os verdadeiros
discípulos deste ensinamento serão justos e
puros em suas obras, como seu espírito, que é
minha própria luz. (290,76 - 77)
21 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 nasce o
desejo de servir ao Pai, sendo um fiel guardião
de tudo o que criei e um conforto para o
sofrimento e a paz para os sem paz. (260, 29)
A Ascensão dos Seres Espirituais ao Reino de
Deus
22 Esta é a "Terceira Era", na qual seu espírito
pode começar a sonhar com níveis muito altos
de vida e muito grande conhecimento já na
Terra. Para aquele que se separa deste mundo
e já leva consigo em seu espírito o
conhecimento do que vai encontrar e o
desdobramento de seus dons espirituais, ele
passará por muitos mundos sem morar neles
até chegar àquele em que tem o direito de
morar por causa de seus méritos.
23 Ele estará plenamente consciente de seu
estado espiritual, será capaz de realizar sua
tarefa onde quer que esteja. Ele
compreenderá a linguagem do amor, da
harmonia e da justiça e será capaz de se
comunicar com a clareza da linguagem
espiritual que é o pensamento. Não haverá
penhascos, distrações ou lágrimas para ele, e
ele experimentará cada vez mais a
imensurável alegria de se aproximar dos lares
que lhe pertencem, pois são sua herança
eterna. (294, 55)
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24 Na divina escada celeste há um número
infinito de seres cuja perfeição espiritual lhes
permite tomar diferentes níveis de acordo
com o grau de desenvolvimento que
alcançaram. Seu espírito foi criado com
qualidades apropriadas para se desenvolver
nesta escada de perfeição e para atingir as
metas estabelecidas nos altos conselhos do
Criador.
25 Vocês não conhecem o destino desses
seres espirituais, mas eu lhes digo que ele é
perfeito como tudo o que eu criei.
26 Ainda não compreendeis os dons que o Pai
vos deu. Mas não se preocupe, pois mais tarde
você se tornará consciente deles e
experimentará sua plena manifestação.
27 O número infinito de seres espirituais que,
como você, habitam diferentes níveis de vida,
estão unidos entre si por um poder superior,
que é o do amor Eles foram criados para a
luta, para seu maior desenvolvimento, não
para a estagnação. Aqueles que cumpriram
meus mandamentos tornaram-se grandes no
Amor Divino.
28 Mas lembro que mesmo quando seu
espírito tiver alcançado grandeza, poder e
sabedoria, ele não se tornará onipotente,
porque seus atributos não são infinitos, como
em Deus. No entanto, eles serão suficientes
para levá-lo ao cume de sua perfeição no
caminho reto que o amor de seu Criador vem
traçando para você desde o primeiro
momento. (32,34 - 37)
29 Sete etapas espirituais de desenvolvimento
que seu espírito tem que atravessar para
alcançar sua perfeição. Hoje, enquanto você
ainda vive na terra, você não sabe em que
estágio da escada celestial você está.
30 Embora eu saiba a resposta a esta pergunta
de sua mente, não estou autorizado a lhe
dizer neste momento (133, 59 - 60)
31 Cada degrau, cada passo, cada nível de vida
oferece ao espírito uma luz maior e um êxtase
mais perfeito. Mas a paz suprema, a perfeita
felicidade do espírito, está além de todas as
moradas temporárias.
32 Quantas vezes você pensará que sente
antecipadamente a felicidade perfeita no seio
de Deus, sem perceber que essa felicidade
dificilmente é uma antecipação do mundo que
está por vir, para onde você deve ir depois
desta vida. (296, 49 - 50)

33 Quantos sonham em morrer na expectativa
de que este momento os trará até Mim, para
que então Me adorem eternamente no céu,
sem saber que o caminho está infinitamente
mais distante do que eles acreditaram Para
subir até mesmo um degrau da escada do céu
que o levará até Mim, é preciso ter vivido a
vida humana de uma maneira correta. A
ignorância é a razão pela qual muitos
entendem mal o significado dos meus
ensinamentos. (164,30)
34 Através do homem, os poderes de
destruição foram desatados. A guerra semeou
sua semente em todos os corações. Quanta
dor já sentiu a humanidade! Quão abandono,
miséria, desolação e tristeza ele deixou para
trás em seu caminho! Você acha que os seres
espirituais daqueles que caíram em batalha
pereceram, ou que aquela parte da vida, a
eternidade que habita dentro do homem, não
existe mais?
35 Não, gente: o espírito sobrevive à guerra e
à morte. Esta parte do meu próprio espírito
surgiu dos campos da dor e no meu caminho
está buscando um novo horizonte para
continuar a viver, a se desdobrar e a se
desenvolver. (262, 26 - 27)
36 Eu vos dei a terra para que a possuais
todos igualmente, para que possais viver em
paz e usá-la como um lar temporário onde
possais desenvolver vossas capacidades e
preparar vosso espírito para ascender a seu
novo lar
37 Eu lhes disse: "Na casa do Senhor há muitas
moradias. Vocês os conhecerão à medida que
se levantarem. Cada um deles o aproximará
cada vez mais de Mim, e serão alcançados por
você de acordo com suas obras, pois tudo está
sujeito a uma ordem e justiça divina.
38 Ninguém poderá impedir sua passagem de
um nível de vida para outro, e no final de cada
um deles haverá alegria e festividade em seu
espírito e também no meu
39 Por isso vos estou preparando para que
saibais que o caminho que tendes de
percorrer é longo e não ficareis satisfeitos
com vossos primeiros trabalhos, pensando
que eles já vos abrirão as portas daquelas
casas
40 Mas também lhes digo que é bonito e
suficiente para que um espírito chegue ao fim
de uma etapa de desenvolvimento e pare para
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olhar para trás no caminho percorrido com
suas grandes lutas, seus dias de amargura e
suas horas de paz depois de ter superado os
inúmeros obstáculos
41 Finalmente, o triunfo, a recompensa e a
justiça que brilham ao seu redor, e o Espírito
de seu Pai - presente, glorioso, abençoando o
Filho e descansando em seu seio até que ele
esteja preparado para sua próxima etapa de
vida. Assim, ele vai de um a outro até
finalmente alcançar a mais alta realização para
morar comigo eternamente. (315, 34 - 36)
42 A centelha espiritual, que torna o homem
semelhante a seu Criador, se aproximará cada
vez mais da chama infinita da qual brotou, e
essa centelha será um ser luminoso consciente, radiante de amor, cheio de
conhecimento e poder. Esse ser goza do
estado de perfeição no qual não existe a
menor dor ou necessidade, no qual reina a
perfeita e verdadeira bem-aventurança.
43 Se este não fosse o propósito de seu
espírito - em verdade vos digo que não teria
dado a conhecer meus ensinamentos através
de tantos ensinamentos, pois então a lei dos
"Primeiros Tempos" teria sido suficiente para
que vivêsseis em paz na Terra
44 Mas quando você considerar que eu vivi
entre os homens e lhes prometi um mundo
infinitamente melhor além desta vida, e
quando você se lembrar, além disso, que
prometi voltar em outro tempo para continuar
a falar com você e explicar tudo o que você
não tinha compreendido, você concluirá que o
destino espiritual do homem é maior, muito
maior do que qualquer coisa que você possa
esperar, e que a felicidade prometida é
infinitamente maior do que o que você pode
suspeitar ou imaginar. (277,48-49)

ele resiste ao desenvolvimento natural do
espírito? Por que ele resiste obstinadamente
ao que o paralisa e o põe a dormir? Porque ele
se afasta da perspectiva de vida eterna! (118,
77)
3 Entende: Embora a criação aparentemente
esteja completa, tudo ainda está evoluindo,
transformando e aperfeiçoando tudo. Seu
espírito pode iludir esta lei divina? Não, meus
filhos. Ninguém pode dizer a última palavra
sobre o espiritual, sobre a ciência, ou sobre a
vida, pois são minhas obras que não têm fim.
(79, 34)
4 Quantos homens pensam possuir a grandeza
espiritual por causa do conhecimento que
alcançaram e, no entanto, para mim não são
mais do que algumas crianças que pararam no
caminho do desenvolvimento Porque eles têm
que considerar que não é apenas o
desdobramento de seu intelecto através do
qual eles podem alcançar o desenvolvimento
ascendente de seu espírito, mas tem que
acontecer através do desenvolvimento da
totalidade de seu ser, e há muitas habilidades
no homem que têm que ser desenvolvidas
para alcançar a perfeição.
5 Esta é a razão pela qual eu - como uma de
minhas leis de amor e justiça - usei a
reencarnação do Espírito para lhe conceder
um caminho mais longo, dando-lhe todas as
oportunidades necessárias para alcançar sua
perfeição
6 Toda existência terrena é uma pequena
lição, pois de outra forma as oportunidades de
um homem fazer o cumprimento da minha lei
seriam muito pequenas. Mas é imperativo que
você reconheça o propósito desta vida para
que você tire dela o sentido e alcance sua
harmonia, que é a base da perfeição humana.
Para que você possa progredir para um plano
superior de existência até alcançar a vida
espiritual onde tenho tantas lições prontas
para você que ainda tenho que lhe ensinar e
tantas revelações que ainda tenho que dar.
(156, 28 - 29)
7 Enquanto todas as coisas estão
continuamente crescendo, mudando, se
aperfeiçoando e se desdobrando, por que sua
mente deve permanecer imóvel por séculos?
8 Como você descobriu e aprendeu muitas
coisas através da ciência, você não ignora o
desenvolvimento incessante que existe em

Capítulo 30 - O desenvolvimento da
mente através de reencarnações
A lei do desenvolvimento
1 Digo-vos que o homem deve saber que seu
espírito já veio à terra muitas vezes e ainda
não conseguiu subir pelo caminho da minha
lei para chegar ao topo da montanha. (77,55)
2 Já que o homem testemunhou o
desenvolvimento da ciência e a descoberta do
que ele não teria acreditado antes, por que
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todos os seres da criação. é por isso que quero
que você entenda que não deve deixar seu
espírito nesse retardamento e nesse impasse
onde você o traz há muito tempo e que deve
esforçar-se para alcançar a harmonia com
tudo o que o cerca, para que um dia possa
chegar para os homens quando a natureza,
em vez de esconder seus segredos, os revelará
e, em vez de as forças da natureza serem
inimigas para você, eles se tornarão servos,
colegas de trabalho, irmãos (305, 6, 8)

reencenação do Espírito, e se alguns de vocês
acreditam que esta é uma teoria humana e
outros de vocês acreditam que é uma nova
revelação - em verdade vos digo, eu comecei a
tornar esta revelação conhecida do mundo
desde o início da humanidade! Você pode
encontrar a prova disso no texto das
Escrituras, que são um testemunho de Minhas
obras.
Esta expressão, conhecida do antigo credo
cristão, foi formulada no Conselho de Nicéia,
ou seja, em uma época em que a doutrina da
reencarnação, até então parcialmente
reconhecida, foi condenada como falsa
doutrina pelo Imperador Justiniano (!). Assim,
o renascimento do espírito na "carne" tornouse a "ressurreição da carne".
15 Mas neste momento esta revelação chegou
a seu espírito enquanto ele estava em um
estágio mais elevado de desenvolvimento, e
logo será aceita com justiça como uma das leis
mais justas e amorosas do Criador. Rejeite a
idéia que você teve do "Dia do Julgamento";
pois não é um de seus dias porque é um
período de tempo, e o "fim do mundo" não é
o do planeta em que você vive, mas o fim da
vida egoísta que você criou sobre ele. (76, 41 43)
16 O mistério da "ressurreição da carne" foi
resolvido com a revelação da reencarnação do
Espírito. Hoje você sabe que o propósito desta
lei de amor e justiça é que o Espírito se
aperfeiçoe, que ele nunca se perca, porque
sempre encontrará uma porta aberta como
oportunidade para sua salvação oferecida a
ele pelo Pai.
17 Meu julgamento sobre cada espírito por
esta lei é perfeito e impiedoso.
18 Só eu sei como julgá-lo, porque todo
destino é incompreensível para os homens.
Portanto, ninguém é exposto ou traído aos
outros.
19 Depois de terem perdido o caminho em
seus pecados, depois de tantas lutas e
vicissitudes e depois de longas andanças, virão
a Mim cheios de sabedoria por causa de suas
experiências, purificados pela dor, levantados
por seus méritos, cansados da longa
peregrinação, mas simples e alegres como as
crianças (1, 61 -64)x

A "ressurreição da carne" - corretamente
entendida.
9 Agora que o mundo saiba a verdade sobre a
"ressurreição da carne", que é a reencarnação
do espírito.
10 Reencarnação significa: voltar ao mundo
material para nascer de novo como ser
humano; a ressurreição do ser espiritual em
um corpo humano para continuar sua missão.
Esta é a verdade sobre a "ressurreição da
carne" da qual seus antepassados falaram,
dando interpretações tão distorcidas quanto
absurdas.
11 A reencarnação é um dom que Deus
concedeu ao seu espírito para que ele nunca
se limite à miséria da matéria, à sua fugaz
existência na Terra, às suas falhas naturais,
mas o espírito - uma vez que vem de uma
natureza superior - pode usar tantos corpos
de matéria quantos forem necessários para
realizar suas grandes tarefas no mundo.
12 Por este dom, o Espírito mostra sua
imensurável superioridade sobre a "carne",
sobre a morte e sobre tudo que é terreno,
superando a morte, um corpo após o outro, e
superando tudo, por mais que muitos lhe
tenham sido confiados. Ele é o conquistador
do tempo, das resistências e das tentações.
(290, 53 - 56)
13 Como você pôde acreditar que no dia do
julgamento os corpos dos mortos serão
ressuscitados e estarão unidos com seus seres
espirituais para entrar no reino de Deus?
Como você pode interpretar desta forma o
que lhe foi ensinado em outros momentos?
14 A carne é deste mundo, e nele permanece,
enquanto o espírito se levanta livremente e
retorna à vida da qual veio. "O que nasce da
carne é carne, e o que nasce do meu espírito é
espírito". A "ressurreição da carne" é a
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Os diferentes estágios de desenvolvimento
dos seres espirituais
20 Há muito tempo, seu espírito saiu de mim;
ainda nem todos vocês progrediram da
mesma maneira no caminho espiritual do
desenvolvimento.
21 Todos os destinos são diferentes, embora
tenham o mesmo propósito. Para alguns são
estas provas, para outros são reservadas. Uma
criatura percorre um caminho, a outra segue
outro. Vocês não entraram todos na existência
ao mesmo tempo, nem voltarão todos ao
mesmo tempo. Alguns estão na frente, outros
atrás, mas o objetivo espera por todos vocês.
Ninguém sabe quem está próximo ou distante,
porque você ainda é imaturo demais para ter
esse conhecimento; você é humano, e sua
vaidade o levaria à ruína. (10, 77 - 78)
22 Em todos os tempos, mesmo nos tempos
longínquos da história da humanidade, você
teve exemplos de homens de espírito elevado.
Como você poderia explicar que, mesmo nos
primeiros tempos, havia homens de espírito
desenvolvido se este não tivesse passado por
sucessivas reencarnações que o ajudaram a se
desenvolver para cima?
23 A razão disso é que o espírito não nasce ao
mesmo tempo que a casca do corpo, nem o
início da raça humana coincide com o do
espírito. em verdade, eu lhes digo, não há um
único espírito que tenha vindo ao mundo sem
ter existido antes no além Quem entre vocês
pode medir ou saber o tempo que ele viveu
em outras esferas antes de vir viver nesta
terra? (156, 31- 32)

impressões que a mente recebeu no decorrer
de seu passado? Que inteligência poderia
compreender o que é incompreensível em
relação às idéias humanas?
26 Por causa de tudo isso, ainda não lhe
permiti saber quem você é espiritualmente,
nem como foi seu passado (274, 54 - 55)
27 Todas as minhas obras são escritas por
mim em um livro chamado "vida". O número
de suas páginas é inumerável, sua infinita
sabedoria não poderá ser alcançada por
ninguém, exceto por Deus, que é seu autor.
Mas nele, em cada uma de suas páginas, há
um pequeno resumo no qual o pai apresentou
cada uma de suas obras de uma forma
compreensível para torná-las compreensíveis
para cada intelecto.
28 Também escreva continuamente o livro de
sua vida, no qual todas as suas obras e todos
os seus passos através de todo o caminho de
desenvolvimento serão escritos. Esse livro
será escrito em sua consciência e será a luz do
conhecimento e da experiência com a qual
você poderá iluminar o caminho de seus
irmãos e irmãs mais novos amanhã.
29 Você ainda não é capaz de mostrar seu
livro a ninguém, porque nem mesmo você
conhece seu conteúdo. Mas logo se tornará
leve em seu ser, e você poderá mostrar aos
seus semelhantes as páginas que falam de seu
desdobramento, de sua expiação e de suas
experiências. Você será então um livro aberto
para os homens.
30 Abençoados são aqueles que fazem de sua
própria missão. Eles vão sentir que estão
subindo a escada que Jacob viu no sonho, que
é o caminho espiritual que leva os seres à
presença do Criador. (253, 6 - 8)

O conhecimento de vidas terrestres
anteriores e o próprio nível de
desenvolvimento
24 Enquanto o espírito estiver intimamente
ligado à alma, ele não conhece nem pode
conhecer os méritos que adquiriu em suas
vidas anteriores. Mas agora ele experimenta
que sua vida é a eternidade, um
desenvolvimento contínuo no desejo de
alcançar o topo. Mas hoje você ainda não sabe
a que altura chegou. (190, 57)
25 Sua mente não recebe as impressões ou
memórias do passado de seu espírito, porque
o corpo é como um véu grosso que não
permite a entrada na vida do espírito. Que
cérebro poderia receber as imagens e

O amor como uma necessidade para o
desenvolvimento espiritual
31 Assim como seu corpo, para viver, requer
ar, sol, água e pão, assim também o espírito
precisa do ambiente vivo, da luz e de
alimentos que estejam de acordo com sua
natureza. Quando é privada da liberdade de
elevar-se no desejo de sua comida, torna-se
fraca, murcha e torna-se monótona; como se
uma criança fosse forçada a permanecer em
seu berço para sempre e ser fechada em sua
câmara. Seus membros se tornariam coxo,
seus sentidos se tornariam pálidos, seus
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sentidos se entorpeceriam e suas habilidades
se esvairiam.
32 Saiba que mesmo o espírito pode ser um
coxo. Eu poderia até dizer que o mundo está
cheio de coxos, cegos, surdos e doentes
espirituais. O espírito que vive aprisionado e
sem liberdade para se desenvolver é um ser
que não cresce - nem em sabedoria, nem em
força, nem em virtude. (258, 62 - 63)
33 Em verdade, eu lhe digo, o que pode
levantá-lo é o amor, porque você tem em você
sabedoria, sentimento e exaltação O amor é
um resumo de todas as qualidades da
divindade e Deus acendeu esta chama em
cada criatura espiritual.
34 Quantas lições eu vos dei para aprenderdes
a amar! Quantas oportunidades, vidas e
reencarnações a Misericórdia Divina lhe deu!
A lição foi repetida com a freqüência
necessária até ser aprendida. Uma vez
cumprida, não há necessidade de repeti-la,
pois ela não pode ser esquecida.
35 Se você aprendesse minhas lições
rapidamente, não teria que sofrer mais, nem
chorar por falhas. Um ser na Terra que faz uso
das lições que recebeu sobre ela pode voltar
ao mundo, mas isso sempre acontecerá com
maior maturidade e sob melhores condições
de vida. Entre uma vida e outra haverá sempre
um período de descanso, que é necessário
para pensar e descansar antes de começar o
novo dia de trabalho. (263, 43 - 45)

ascendente, como vocês fazem na Terra. Mas
quando chega o momento designado, aqueles
que estão destinados a viver neste mundo se
resumem a ele para realizar uma nobre tarefa,
e outros para cumprir seu dever de expiação.
39 Mas dependendo de como eles verão esta
terra, ela será apresentada a uns como o
paraíso e a outros como o inferno. Portanto,
quando estes entendem a misericórdia de seu
Pai, eles vêem apenas uma vida maravilhosa,
semeada com bênçãos e ensinamentos de
vida para o Espírito - um caminho que os
aproxima da Terra Prometida.
40 Alguns saem deste mundo com o desejo de
voltar; outros o fazem com o medo de ter que
voltar. A razão disso é que sua natureza
humana ainda não foi capaz de compreender
a harmonia na qual você deve viver com o
Senhor. (156, 33 -34)
41 Ninguém se rebela contra a idéia de ter
que voltar a este planeta em outro corpo, nem
pensa que a reencarnação é um castigo para o
espírito. Todos os seres espirituais destinados
a viver na Terra tiveram que passar pela lei da
reencarnação para poder alcançar seu
desenvolvimento superior e realizar a tarefa
que lhes confiei.
42 Não apenas os seres espirituais menos
desenvolvidos devem encarnar novamente,
mas também os seres espirituais superiores
retornam repetidamente até que tenham
completado seu trabalho.
43 Elias é o maior dos profetas que vieram à
terra; mas apesar das grandes obras que ele
fez e das grandes provas que deu, ele teve que
voltar a este mundo em outro tempo, em
outro corpo e com outro nome.
44 Esta lei de amor e retidão foi desconhecida
pelos homens por muito tempo, pois se eles a
tivessem conhecido antes, poderiam ter ficado
confusos. No entanto, o Pai lhe deu algumas
revelações e algumas indicações que foram a
luz que precedeu este tempo para o
esclarecimento de todos os mistérios. (122, 25
- 28)

Diferentes razões para reencarnações
36 Em verdade vos digo que em nenhuma
época da vida humana faltou ao homem o
conhecimento de Minha Lei; pois da Centelha
Divina que é sua Consciência, nunca houve um
raio de Luz em seu espírito, uma inspiração
em sua mente, ou um pressentimento em seu
coração
37 Contudo seu espírito voltou ao além com
um curativo escuro diante de seus olhos, e eu
lhe digo quem não faz uso da lição que a vida
contém neste mundo, neste vale de provas,
deve retornar a ele para completar sua
reparação e, sobretudo, para aprender (184,
39)
38 Em outros mundos, os seres espirituais
também gozam da liberdade da vontade e do
pecado e se desviam, ou perseveram no bem
e assim alcançam um desenvolvimento

O caminho para a perfeição
45 Longe é o caminho pelo qual você chegará
à plenitude da luz. Nenhum ser tem um
caminho mais longo que o do Espírito, no qual
o Pai, o escultor divino que forma e suaviza
seu espírito, lhe dá a forma perfeita. (292, 26)
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46 Em verdade vos digo que, para que possais
atingir a pureza completa, vosso espírito ainda
terá de ser muito purificado, neste mundo e
no espiritual
47 Tantas vezes quanto for necessário para
você, você terá que voltar a este planeta, e
quanto mais vezes você perder as
oportunidades que seu pai lhe dá, mais você
atrasará sua entrada final na vida real e
prolongará sua estadia no vale das lágrimas
48 Todo espírito deve mostrar o progresso e
os frutos de seu desenvolvimento em cada
existência terrena, dando um passo firme cada
vez que se avança.
49 Esteja ciente de que o único bem que é
para seu próprio bem é o que vem do
verdadeiro amor e misericórdia para com os
outros, e o que é altruísta. (159, 29 - 32)
50 No homem há dois poderes que estão
sempre em luta: sua natureza humana, que é
transitória, e sua natureza espiritual, que é
eterna.
51 Este ser eterno sabe muito bem que
períodos muito longos de tempo devem
passar antes que ele possa alcançar sua
perfeição espiritual. Suspeita que tem muitas
vidas humanas e que deve passar por muitas
provas nelas antes de alcançar a verdadeira
felicidade. O espírito suspeita que após as
lágrimas, a dor, e após ter passado por muitas
vezes pela morte física, alcançará aquele pico
que sempre buscou em seu anseio de
perfeição.
52 O corpo [alma], por outro lado, a coisa
frágil e pequena, chora, se levanta e às vezes
se recusa a seguir os apelos do espírito, e
somente quando o espírito se desenvolveu, é
forte e experiente na luta com a "carne" e
tudo o que a cerca, consegue controlar o
corpo e se manifestar através dele.
53 Longa é a peregrinação do Espírito, longa é
sua jornada, muitos e variados são seus
modos de ser, e cada momento é um tipo
diferente de provação. Mas ao passar por elas,
ele se levanta, se purifica, se aperfeiçoa.
54 Em sua jornada pela vida, ele deixa um
rastro de luz; portanto, o espírito elevado
muitas vezes não se importa com os gemidos
de seu corpo, pois ele sabe que isso está
passando e não deve deixar que eventos que
lhe parecem pequenos o impeçam em sua
jornada

55 Por um momento, ele volta sua atenção
para as fraquezas de sua "carne", mas ele sabe
que não deve amar demais algo que vive
pouco tempo e logo desaparece dentro da
terra. (18, 24, 27 - 28)
A escola universal da vida
56 Desde o início da humanidade, a
reencarnação do Espírito existe como lei de
amor e justiça e como uma das formas pelas
quais o Pai demonstrou sua infinita graça. a
reencarnação não é apenas uma questão
deste tempo, mas de todos os tempos e você
não deve pensar que eu revelei este mistério a
você apenas agora Já nos primeiros tempos
existiu no homem o conhecimento intuitivo da
reencarnação do espírito.
57 Mas aqueles homens que buscavam as
ciências materialistas e os tesouros do mundo
se deixaram dominar pelas paixões da carne,
endurecendo aquelas fibras do coração
humano com as quais se percebe o espiritual,
de modo que os homens se tornaram surdos e
cegos a tudo o que pertence ao espírito. (105,
52)
58 Antes de sua criação você estava em Mim;
depois, como criaturas espirituais, você estava
no lugar onde tudo vibra em perfeita
harmonia, onde está a essência da vida e a
fonte da verdadeira Luz da qual eu lhe
alimento
59 A dor não foi criada pelo pai. nos tempos
em que estou falando com vocês, vocês não
tinham motivos para suspirar, não tinham
nada do que reclamar, sentiam o céu dentro
de vocês mesmos, pois em sua vida perfeita
vocês eram o símbolo desta existência
60 Mas quando você saiu daquela casa, eu dei
um roupão ao seu espírito e você afundou
cada vez mais Depois disso, seu espírito se
desenvolveu passo a passo até chegar ao
plano de existência onde você está agora e
onde brilha a luz do Pai. (115, 4 - 5)
61 O objetivo de todo espírito é fundir-se com
a divindade após sua purificação e perfeição.
por isso inundo seu caminho de luz e dou
força a seu espírito para que você se levante
passo a passo Dependendo do nível de
desenvolvimento alcançado quando você
deixar este mundo, o lar espiritual que você
estará no Além. Pois o universo foi criado
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como uma escola de perfeição para o espírito.
(195, 38)
- Explicações mais detalhadas são dadas nas
passagens de texto Ch. 23,69, & Ch. 58, 46!
62 Se eu lhe tivesse dado tudo nesta vida,
você não teria mais vontade de subir outro
nível Mas o que você não conseguiu em uma
existência, você se esforça em outra, e o que
você não consegue nessa, promete-lhe outra,
mais elevada, e assim continua passo a passo
no caminho do desenvolvimento sem fim do
espírito até toda a eternidade.
63 Quando você ouve minha palavra, parece
impossível para você que seu espírito possa
alcançar uma perfeição tão grande; mas eu lhe
digo que você só duvida do alto destino do
espírito porque você só olha o que você vê
com seus olhos materiais: miséria, ignorância,
malícia Mas isto é apenas porque o espírito
está doente em alguns, paralisado em outros;
outros são cegos, e alguns estão
espiritualmente mortos. Diante de tal miséria
espiritual, você deve duvidar do destino que a
eternidade reserva para você.
64 E assim você vive nesta época de amor pelo
mundo e pelo materialismo. Mas já a luz de
minha verdade chegou até você e afastou a
escuridão da noite de um tempo que já
passou e anunciou com seu amanhecer a
chegada de uma era na qual o espírito
receberá a iluminação através de meus
ensinamentos. (116, 17 - 18)
65 Muitos de vocês não terão nenhuma nova
oportunidade de voltar à Terra para reparar
suas transgressões. Você não terá mais aquela
ferramenta que você tem hoje, que é seu
corpo sobre o qual você está apoiado. Você
deve compreender que a vinda ao mundo é
um privilégio para o espírito, mas nunca um
castigo. Portanto, você deve usar esta graça.
66 Após esta vida você irá para outros mundos
para receber novas lições, e lá você
encontrará novas oportunidades para
continuar a ascender e se aperfeiçoar Quando
tiverem cumprido seus deveres como homens,
deixarão este mundo com satisfação porque
cumpriram sua tarefa, e haverá paz em seu
espírito. (221,54 - 55)
67 Minha voz está atualmente chamando
grandes multidões de pessoas porque para
muitos seres espirituais o fim de sua
peregrinação na Terra está se aproximando.

68 Aquela humildade, aquela repulsa, aquela
tristeza que têm em seus corações, são a
prova de que já anseiam por um lar mais alto,
um mundo melhor
69 Mas é necessário que eles vivam a última
etapa que eles levam no mundo em
obediência às instruções de sua consciência,
para que o traço de seus últimos passos na
terra possa ser abençoado para as gerações
que virão depois deles para realizar suas várias
tarefas no mundo. (276, 4)
70 Este mundo não é eterno, nem precisa ser.
Uma vez que esta casa não cumpra mais o
propósito de existência que agora tem, ela
desaparecerá.
71 Quando sua mente não precisa mais das
lições que esta vida dá aqui porque espera
outras mais elevadas em outro mundo, então,
por causa da luz adquirida nesta luta terrestre,
ela dirá: "Com que clareza entendo agora que
todos os altos e baixos desta vida foram
apenas experiências e lições que eu precisava
entender melhor. Quanto tempo me pareceu
essa jornada da vida, enquanto o sofrimento
me deprimia. Mas agora, quando tudo
termina, como me parece curto e fugaz diante
da eternidade. (230, 47 u.)
72 Alegrem-se, pessoas, pensem que vocês
são pássaros voadores neste mundo cheio de
lágrimas, miséria e sofrimento! Alegre-se, pois
não é a sua casa para a eternidade, mundos
melhores o esperam!
73 Portanto, quando você se separar desta
terra, faça-o sem arrependimento, então os
suspiros de dor, os problemas, as lágrimas
serão deixados aqui. Você se despedirá deste
mundo e se levantará para aqueles que o
esperam nas alturas do céu. De lá você verá a
Terra como um ponto no espaço que você
lembrará com amor. (230, 51)
O poder persuasivo da doutrina da
reencarnação
74 A luz do espiritualismo agora revela ao
mundo a verdade, justiça, razão e amor
inerentes à capacidade espiritual de
reencarnação. No entanto, o mundo a
princípio se oporá obstinadamente a esta
revelação e lhe dará a aparência de uma
doutrina estranha e falsa para incutir
desconfiança nas pessoas de boa fé.
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75 Inúteis e fúteis serão os esforços feitos
pelas denominações para manter seus crentes
nos rastros entrincheirados de crenças antigas
e sistemas de crenças ultrapassados. Pois
ninguém será capaz de deter a luz divina que
penetra até o fundo do pensamento humano
e desperta o espírito para uma era de
revelações, inspiração divina, iluminação de
dúvidas e mistérios, libertação espiritual.
76 Nem o homem será capaz de deter o
dilúvio que formará a humanidade quando ela
se lançar no desejo de sua liberdade de
pensamento, de espírito e de fé. (290, 57 – 59)

pelo Pai de quem emanava a voz, e que agora,
vendo-o neste estado deplorável, sofre por
causa dele. Ele reconhece que foi enviado a
várias casas para percorrer o caminho da
batalha e para receber Sua recompensa
através de Seus méritos.
83 E a criança pergunta: "Se antes de ser
enviado à terra eu era sua criatura muito
amada, por que não me mantive firme na
virtude e caí, sofri e trabalhei para voltar para
você?
84 A voz lhe respondeu: "Todos os seres
espirituais foram submetidos à lei do
desenvolvimento, e desta forma meu Espírito
Pai os guarda para sempre, e Ele está
satisfeito com as boas obras das crianças. No
entanto, eu os enviei à Terra para que façam
dela um campo de batalha de perfeição
espiritual, não uma baleia de guerra e dor.
85 Eu lhe disse que você deveria multiplicarse, que não deveria ser infrutífero mas
quando você volta ao "vale espiritual" você
não traz de volta uma colheita, você só
lamenta e vem sem a graça que eu lhe concedi
É por isso que vos envio mais uma vez e vos
digo: "Purificai-vos, procurai o que perdestes e
trabalhai para vossa ascensão espiritual".
86 O espírito retorna à terra, procurando um
pequeno e delicado corpo humano para
descansar e iniciar a nova jornada da vida Ele
encontra o pequeno corpo infantil que lhe foi
designado e o usa para expiar suas violações
de minha lei. Com o conhecimento da causa, o
espírito vem à terra, ele sabe que é o sopro do
pai, e conhece a comissão que ele traz dele.
87 Nos primeiros anos, ele é inocente e
mantém sua pureza, ele permanece em
contato com a vida espiritual. Depois disso,
ele começa a conhecer o pecado, vê de perto
o orgulho, a arrogância e a insubordinação dos
homens às leis justas do Pai, e a "carne"
inerentemente indisciplinada começa a ser
contaminada com o mal. Tentado a cair, ele
esquece a missão que trouxe à Terra e se
propõe a fazer obras contrárias à lei. Mente e
corpo [alma] provam os frutos proibidos, e
quando eles caíram na perdição, a última hora
os surpreende.
88 Novamente o espírito está no habitat
espiritual, cansado e curvado pelo fardo de
sua culpa. Lá ele se lembra da voz que uma
vez falou com ele e ainda o chama, e depois

Caminhos de reencarnação de um espírito
77 Convido todos os peregrinos na Terra a
ouvir minha voz convidando-os a ascender e a
possuir a vida eterna.
78 Naquele dia, quando a "Palavra Divina" se
manifestar, faça uso de sua palavra e seja
iluminado por ela; pois no conhecimento está
a luz e sua salvação.
79 Se minha lei vos ensina moralidade, justiça
e ordem em todos os atos de vossa vida, por
que buscais caminhos opostos pelos quais vos
causais dor? Mas quando você parte para o
além e deixa seu corpo na terra, você chora
porque amou demais esta concha.
80 Quando você sente que o corpo não lhe
pertence mais e que deve progredir no
caminho do desenvolvimento até chegar a
Mim, eu lhe digo: "meu filho, o que você tem
para Me mostrar? Você já viveu na Terra em
cumprimento de Meus Mandamentos"?
81 Mas vós - envergonhados e desanimados
porque não tendes o dom do amor por aquele
que vos ama tanto e vos concedeu tantas
coisas - forjastes correntes que deprimem
vosso espírito, e ele parece sem luz, chorando
e lamentando-se por ter perdido a graça Ele
ouve apenas a voz do Pai chamando-o. Mas
como ele não se desenvolveu e não se sente
digno de vir até Ele, ele pára e espera.
82 O tempo passa, e o Espírito ouve
novamente a voz, e, completamente cheio de
seu sofrimento, pergunta quem está falando
com ele, e esta voz lhe diz: "Despertai! Você
não sabe de onde veio e para onde está
indo"? Então ele levanta os olhos e vê uma luz
imensamente grande, pelo brilho do qual ele
se sente mal. Ele percebe que antes de ser
enviado à Terra, ele já existia, já era amado
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de ter derramado muitas lágrimas porque se
sente perdido sem saber quem é, ele se
lembra de ter estado naquele lugar antes.
89 O Pai, que o criou com tanto amor, aparece
no seu caminho e lhe diz: "Quem és tu, de
onde vens e para onde vais?
90 O Filho reconhece nessa voz a Palavra
d'Aquele que lhe deu o ser, a inteligência e as
capacidades - o Pai, que o perdoa uma e outra
vez, o purifica, o afasta das trevas e o conduz
à luz. Ele treme porque sabe que está diante
do Juiz e diz: "Pai, minha desobediência e
minha culpa com Vós são muito grandes e não
posso esperar viver em Vosso reino, pois não
tenho méritos. Hoje, quando voltei ao "Vale
Espiritual", vejo que só acumulei culpas que
devo expiar".
91 Mas o Pai amoroso lhe mostra mais uma
vez o caminho, ele retorna à carne e pertence
novamente à humanidade.
92 Mas agora o espírito já experimentado
torna a concha física [alma] mais poderosa
para prevalecer e obedecer aos comandos
divinos. A luta começa; ele luta contra os
pecados que derrubam o homem e quer
aproveitar a oportunidade que lhe foi
concedida para sua redenção. O homem luta
do começo ao fim, e quando os cabelos
brancos em suas têmporas começam a brilhar
e seu corpo antes resistente e forte começa a
se dobrar sob o peso dos anos e perde sua
força, o espírito se sente forte, mais maduro e
experiente. Quão grande e repulsivo pecado
lhe parece! Ele se afasta dele e alcança seu
objetivo. Agora ele está apenas esperando o
momento em que o Pai o chama, pois chegou
à conclusão de que a lei divina é justa e a
vontade de Deus é perfeita, que este Pai vive
para dar vida e salvação a seus filhos.
93 Quando chegou o último dia, ele sentiu a
morte em sua carne e não sentiu dor Ele
partiu silenciosa e devotamente. Ele se via em
espírito e como se tivesse um espelho à sua
frente, ele se via belo e radiante com a luz.
Então a voz falou com ele e lhe disse: "Filho,
aonde você vai?". E ele, sabendo quem Ele
era, foi em direção ao Pai, permitindo que Sua
luz entrasse em Seu ser, e assim disse: "Ó
Criador, ó amor todo-abrangente, venho a Ti
para descansar e dar-Te realização".
94 A conta foi acertada, e o espírito estava
são, limpo e sem correntes de pecado, e viu

diante dele a grande recompensa que o
esperava.
95 Depois ele sentiu que estava se fundindo
com a luz daquele Pai, que sua felicidade
estava aumentando, e viu um lugar de paz,
uma terra santa, sentiu um profundo silêncio,
e "descansou no seio de Abraão". (33, 14 - 16)

Capítulo 31 - Salvação, redenção e
salvação eterna
A correção de equívocos sobre a salvação
1 Muitas pessoas acreditavam que todas as
lágrimas deste mundo eram causadas pelo
pecado dos primeiros habitantes da terra. Na
sua incapacidade de interpretar a parábola,
eles finalmente disseram que Cristo veio para
lavar cada mancha com Seu sangue. Se esta
afirmação estivesse correta, por que as
pessoas continuam a pecar e sofrer, mesmo
que esse sacrifício já tenha sido feito?
2 Jesus veio à terra para mostrar aos homens
o caminho da perfeição - um caminho que ele
ensinou com sua vida, com seus atos e com
suas palavras. (150, 43 - 44)
3 Todos vocês alcançarão o objetivo através
do cumprimento de sua tarefa. Eu lhes dei
meus ensinamentos, que são inesgotáveis,
para que vocês possam subir na escada de seu
desenvolvimento. Não é meu sangue que te
salva, mas minha luz em teu espírito te
salvará. (8, 39)
4 Uma nova cruz me será entregue na Terceira
Era. isto não será visível aos olhos dos mortais,
mas de sua altura enviarei minha Mensagem
de Amor à humanidade e meu Sangue, que é a
essência espiritual de minha Palavra, será
transformado em luz para o Espírito
5 Aqueles que me julgaram naqueles dias
estão hoje trazendo a luz ao coração dos
homens com seu espírito de arrependimento
para compensar suas faltas
6 Para que meu ensino triunfe sobre a
maldade dos homens, ele deve primeiro ser
açoitado e escarnecido como Cristo no pilar de
Maria. De cada ferida deve sair minha luz para
iluminar a escuridão deste mundo sem amor.
É necessário que meu sangue invisível caia
sobre a humanidade para mostrá-la mais uma
vez o caminho para sua redenção. (49, 17 - 19)
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7 Digo-vos mais uma vez que em Mim toda a
humanidade será salva; eu sou o único que
vos salvará. Aquele sangue derramado no
Gólgota é vida para todo espírito. Mas não é o
Sangue em si, pois ele caiu no pó da terra, mas
o Amor Divino simbolizado nele. Sempre que
lhe falo de meu sangue, você agora sabe o que
ele é e que significado ele tem.
8 Muitas pessoas derramaram seu sangue a
serviço de seu Senhor e por amor a seus
semelhantes, mas isto não encarnou o amor
divino, mas apenas o amor espiritual,
humano.
9 Mas o sangue de Jesus é a encarnação do
amor divino, porque não há nenhuma mancha
nele. No Mestre nunca houve pecado algum, e
Ele deu-lhe Seu sangue até a última gota para
fazê-lo compreender que Deus é tudo para
Suas criaturas, que Ele se dá a elas
completamente, sem reservas, porque Ele as
ama infinitamente.
10 Quando o pó da terra absorveu aquele
líquido que era vida no corpo do Mestre, foi
para que vocês pudessem entender que meu
ensinamento tinha que fazer a vida dos
homens frutífera através da irrigação divina
com seu amor, sabedoria e justiça.
11 O mundo - incrédulo e cético em relação às
palavras e exemplos do Mestre - está
combatendo meus ensinamentos, dizendo
que embora Jesus tenha derramado Seu
sangue para salvar as pessoas do pecado, o
mundo não foi salvo; que está pecando mais a
cada dia, embora esteja mais desenvolvido.
12 Onde está o poder desse sangue de
redenção, os homens se perguntam, enquanto
aqueles que deveriam mostrar as verdadeiras
idéias básicas do meu ensinamento não são
capazes de satisfazer as perguntas daqueles
que têm fome de luz e de conhecimento da
verdade.
13 Digo-lhes que neste tempo as perguntas
daqueles que não sabem têm mais
profundidade e conteúdo maior do que as
respostas e explicações daqueles que afirmam
saber a verdade.
14 Mas vim novamente falar-vos e aqui está
minha palavra para aqueles que pensam que o
sangue foi realmente eficaz para salvar os
pecadores da justiça divina - todos aqueles
que foram perdidos e condenados a severas
punições

15 Eu lhes digo: Se o Pai, que sabe tudo,
tivesse acreditado que os homens não
usariam e compreenderiam gradualmente
todos os ensinamentos que Jesus lhes deu em
suas palavras e obras - na verdade, Ele nunca
o teria enviado; pois o Criador nunca fez nada
inútil - nada que não estivesse destinado a dar
frutos. Mas se Ele O enviou para nascer entre
os homens, para crescer, para sofrer e para
morrer, foi porque Ele sabia que esta vida
radiante e fecunda do Mestre marcaria,
através de Suas obras, um caminho indelével,
um caminho indestrutível; que todos os Seus
filhos poderiam encontrar o caminho que os
levaria ao verdadeiro amor e, ao seguir Seus
ensinamentos, ao lar onde seu Criador os
espera.
16 Ele também sabia que aquele Sangue, que
testemunha da sinceridade, do amor infinito e
foi derramado até a última gota, ensinaria os
homens a cumprir a tarefa com fé em seu
Criador, o que os elevaria até a Terra
Prometida, onde poderiam Me oferecer o
cumprimento de sua tarefa e depois dizer:
"Senhor, tudo está cumprido".
17 Agora posso dizer-vos que a hora em que
meu sangue foi derramado na cruz não foi a
que indicou a hora da redenção do homem
Meu Sangue permaneceu aqui, presente no
mundo, vivo, fresco e marcado com o traço
sangrento de Minha Paixão o caminho para
sua expiação, o que fará com que você chegue
à casa que seu Pai lhe prometeu.
18 Eu vos disse: "Eu sou a fonte da vida; vinde
e purificai-vos de vossas manchas, para que
possais ir livremente e em segurança para
vosso Pai e Criador".
19 Minha fonte é o amor, inesgotável e sem
limites. Isto é o que meu sangue derramado
naquela época quer dizer a você. Selava minha
palavra, confirmava meu ensino. (158,23 - 33)
20 Hoje, a muitos séculos de distância desse
acontecimento, eu vos digo que embora tenha
derramado meu sangue por toda a
humanidade, somente aqueles que seguiram
o caminho que Jesus vos ensinou puderam
obter a salvação de seu espírito; enquanto
todos aqueles que permaneceram na
ignorância, no fanatismo, no erro ou no
pecado ainda não foram salvos
21 Digo-vos, mesmo que eu me tornasse
homem mil vezes e morresse mil vezes na
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cruz, enquanto os homens não se levantassem
para Me seguir, não alcançariam a salvação de
seu espírito Não é a minha cruz que é para
resgatá-lo, mas a sua. Eu carreguei o meu
sobre meus ombros e morri sobre ele como
homem, e a partir daquele momento eu
estava no seio do Pai. Você deve me seguir
com gentileza e amor e carregar sua cruz
sobre seus ombros com verdadeira humildade
até atingir o objetivo final de sua missão, para
então também estar com seu pai. (168, 16 17)
22 Não há ninguém que não queira encontrar
a felicidade, e quanto mais permanente ela
for, melhor; pois eu vos ensino um caminho
que leva à mais alta e eterna felicidade ainda eu só lhe mostro o caminho, e depois lhe
deixo escolher aquele que mais lhe agrada
23 Eu lhe pergunto, se você deseja a
felicidade, por que não a semeia para ser
colhida depois? Quão poucos são aqueles que
se sentiram impelidos a estar lá para os
homens! (169, 37 - 38)
24 Falsa é a idéia que se tem do que é a vida
na Terra, do que é o espírito e do que é o
mundo espiritual.
25 A maioria dos crentes pensa que se eles
vivem com uma certa justiça, ou se se
arrependem de suas transgressões no último
momento de suas vidas, o céu está seguro
para seu espírito.
26 Mas esta falsa idéia, que é muito agradável
ao homem, é a razão pela qual ele não
mantém persistentemente a lei durante toda
sua vida, e assim faz com que seu espírito,
quando sai deste mundo e entra no mundo
espiritual, descubra que chegou a um lugar
onde não vê os milagres que tinha imaginado,
nem sente a maior felicidade a que pensava
ter direito.
27 Você sabe o que acontece com aqueles
seres que estavam certos de ir para o céu e
que, em vez disso, encontraram apenas
confusão? Como não estavam mais em casa
na Terra porque lhes faltava a base de sua
concha física, e como também não podiam
subir até aquelas alturas onde se encontram
as esferas da Luz Espiritual, criaram para si
mesmos - sem ter consciência disso - um
mundo que não é nem humano nem
profundamente espiritual.

28 Então os seres espirituais começam a se
perguntar: Isto é o céu? É este o lar que Deus
deu aos seres espirituais depois de terem
vagado tanto tempo na Terra?
29 Não - digamos outros - este não pode ser o
"ventre do Senhor", onde somente luz, amor e
pureza podem existir.
30 Gradualmente, através da reflexão e da
dor, o espírito chega à compreensão. Ele
entende a justiça divina, e iluminado pela luz
de sua consciência, ele julga suas obras
passadas, descobrindo que eram pobres e
imperfeitas, que não eram dignas de merecer
o que ele acreditava.
31 Então, com base nesta auto-reflexão, surge
a humildade e o desejo de voltar aos
caminhos pelos quais ele havia passado, a fim
de apagar as manchas, reparar os erros e fazer
coisas verdadeiramente meritórias diante de
seu Pai.
32 É necessário esclarecer a humanidade
sobre esses mistérios, para que ela possa
compreender que a vida na matéria é uma
oportunidade para o homem adquirir méritos
para seu espírito; méritos que o elevarão até
merecer viver em uma esfera de
espiritualidade superior, onde ele deve agir de
novo com mérito, para que ele não fique para
trás e continue a subir de palco em palco; pois
"na casa do Pai há muitas moradias.
33 Estes méritos vocês adquirirão através do
amor, como a lei eterna do Pai lhes ensinou. E
assim seu espírito progredirá passo a passo na
escada até a perfeição, aprendendo o
caminho estreito que conduz ao reino dos
céus - ao verdadeiro céu, que é a perfeição do
espírito. (184, 40 - 45)
34 Em verdade vos digo que, se eu tivesse
vindo nesta época como homem, seus olhos
ainda teriam que ver minhas feridas frescas e
sangrando, porque o pecado dos homens não
cessou; nem quereriam ser redimidos em
memória daquele Sangue que foi derramado
por Mim no Calvário, que foi uma prova de
Meu amor pela humanidade Mas eu vim em
espírito para poupar-lhe a vergonha de olhar
para o trabalho daqueles que me julgaram e
condenaram na Terra.
35 Tudo é perdoado; mas em cada espírito há
algo do que eu derramei por todos na cruz.
não acreditam que essa força vital e esse
sangue tenham sido dissolvidos ou perdidos
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Eles encarnaram a vida espiritual que eu
derramei a partir daquele momento sobre
todas as pessoas. Através desse sangue que
selou minha palavra e confirmou tudo o que
falei e fiz na Terra, as pessoas se
desenvolverão em seu desejo de renovação de
seu espírito.
36 Minha palavra, minhas obras e meu sangue
não foram e não serão em vão. se às vezes lhe
parece que meu nome e minha palavra foram
quase esquecidos, você logo os verá aparecer
novamente cheios de vida, vida e pureza como
uma semente que, embora constantemente
combatida, nunca morre (321,64 - 66)
37 O sangue de Jesus, transformado na luz da
salvação, penetrou e continua a penetrar
todos os seres espirituais como salvação.
eternamente Meu Espírito dá salvação e luz,
incessantemente deixo os raios de Minha luz
penetrar onde está escuro, incessantemente
Meu Espírito Divino está derramando - não
como sangue humano, mas como poder
redentor, como vida espiritual sobre todos os
Meus filhos (319, 36)

amor, mas é preciso uma vida cheia de
perseverança, paciência, obras generosas e a
observância de meus mandamentos. Por isto,
eu lhe dei grandes habilidades e empatia.
41 Meu trabalho é como uma arca de salvação
convidando a todos a entrar. Todos os que
guardam meus mandamentos não perecerão.
Se vocês se deixarem guiar por minhas
palavras, serão salvos. (123, 30 - 31)
42 Lembre-se que somente o que é perfeito
vem a Mim É por isso que seu espírito só
entrará em meu reino quando ele tiver
alcançado a perfeição. Você saiu de Mim sem
experiência, mas terá que voltar para Mim
adornado com a veste de seus méritos e
virtudes. (63, 22)
43 Em verdade vos digo que os espíritos dos
justos que habitam perto de Deus
conquistaram o direito de ocupar esse lugar
com suas próprias obras, não porque eu lhes
tenha dado isso Eu só lhes mostrei o caminho
e no final mostrei-lhes uma grande
recompensa.
44 Benditos são aqueles que me dizem:
"Senhor, Tu és o caminho, a luz que o ilumina,
e a força para o viajante Você é a voz que
indica a direção do caminho e nos revive na
jornada da vida; e Você é também a
recompensa para aquele que alcança o
objetivo". - Sim, meus filhos, eu sou a vida e a
ressurreição dos mortos. (63, 74 - 75)
45 Hoje o Pai não pergunta: Quem pode e
quer salvar a raça humana com seu sangue?
Nem Jesus responderá: "Senhor, eu sou o
Cordeiro que está pronto para preparar o
caminho para a expiação da humanidade com
seu sangue e seu amor".
46 Nem eu enviarei minha "palavra" para me
tornar um homem neste tempo. Esta era
acabou para você e deixou seu ensinamento e
sua exaltação em seu espírito. agora iniciei
uma nova época de progresso espiritual na
qual vocês devem ser aqueles que adquirem
méritos (80, 8 - 9)
47 Quero ver todos vocês felizes, vivendo em
paz e em luz, para que pouco a pouco vocês
possam possuir todas as coisas, não só através
do meu amor, mas também através de seus
méritos; pois então sua satisfação e sua
felicidade serão completas. (245,34)
48 Vim para mostrar-vos a beleza de uma vida
mais elevada que a humana, para inspirar-vos

O "céu" quer ser conquistado
38 As pessoas, levadas pela violência de suas
paixões, afundaram tão baixo em seus
pecados que desistiram de toda esperança de
salvação. Mas não há ninguém que não possa
ser curado. Pois o Espírito - quando ele se
convencer de que as tempestades humanas
não vão parar a menos que ele escute a voz da
consciência - se levantará e cumprirá minha lei
até atingir o objetivo de seu destino, que não
está na Terra, mas na eternidade.
39 Aqueles que acreditam que a existência é
inútil, e que pensam na inutilidade da luta e
da dor, não sabem que a vida é o mestre que
forma, e a dor é o cinzel que aperfeiçoa. Não
pense que eu criei a dor para lhe dar em uma
taça - não pense que eu lhe causei a queda. O
homem tornou-se desobediente por sua
própria vontade, e é por isso que ele tem que
se endireitar novamente por seus próprios
esforços. Também não deve pensar que só a
dor o aperfeiçoa; não, também através da
atividade amorosa você me alcançará porque
eu sou amor. (31, 54 - 55)
40 Reze mais com o espírito do que com o
corpo, pois para obter a salvação não basta
ter um momento de oração ou um dia de
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a obras elevadas, para ensinar-vos a Palavra
que desperta o amor, para prometer-vos a
felicidade jamais conhecida, que espera
aquele Espírito que foi capaz de escalar a
montanha do sacrifício, da fé e do amor.
49 Todas estas coisas que vocês devem
reconhecer em meus ensinamentos, para que
possam finalmente compreender que são suas
boas obras que aproximarão seu espírito da
verdadeira felicidade. (287, 48 - 49)
50 Se, para viajar de um continente da Terra
para outro, você deve atravessar muitas
montanhas, mares, povos, cidades e países
altos e baixos até chegar ao destino de sua
viagem, lembre-se que para chegar àquela
Terra Prometida, você também deve percorrer
longas distâncias para ganhar experiência,
conhecimento, desdobramento e
desenvolvimento do espírito na longa jornada.
Este será o fruto da Árvore da Vida que você
finalmente desfrutará após muita luta e
lágrimas para alcançá-la. (287, 16)
51 Vós sois filhos do Pai da Luz; mas se, por
causa de vossa fraqueza, caístes nas trevas de
uma vida cheia de dificuldades, erros e
lágrimas, esses sofrimentos passarão porque
vos levantareis ao Meu chamamento quando
Eu vos chamar e vos disser: "aqui estou eu,
iluminando vosso mundo, convidando-vos a
subir a montanha em cujo cume encontrareis
toda a paz, felicidade e riqueza que quereis
acumular em vão na terra"; eu sou o Pai da
Luz, o Pai da Luz, e eu sou o Pai dos filhos do
mundo (308, 5)
52 Todo mundo, todo plano de existência, foi
criado para que os seres espirituais pudessem
evoluir sobre ele e dar um passo em direção
ao seu Criador, e assim, avançando sempre
mais no caminho da perfeição, pudessem ter a
oportunidade de alcançar, sem mancha,
puramente e bem formados, o objetivo de seu
itinerário, o cume da perfeição espiritual, que
é precisamente a morada no Reino de Deus.
53 A quem parece impossível, afinal de
contas, habitar "no seio de Deus"? Ó pobres
homens de compreensão, que não sabem
realmente como pensar! Você já esqueceu
que você nasceu do meu peito, ou seja, que já
existiu nele antes? Não há nada de estranho
no fato de que tudo o que brotou da Fonte da
Vida retorna a ela em seu tempo.

54 Todo espírito era virginalmente puro
quando saiu de Mim; mas depois disso muitos
foram contaminados em seu caminho no
entanto, como tudo foi previsto por Mim de
uma forma sábia, amorosa e justa,
imediatamente comecei a fornecer todos os
meios necessários para sua salvação e
renovação, ao longo do caminho que meus
filhos tiveram que percorrer
55 Embora essa virgindade espiritual tenha
sido contaminada por muitos seres, chegará o
dia em que eles se purificarão de todas as suas
transgressões e assim recuperarão sua pureza
original. A purificação será muito meritória
aos meus olhos, pois o Espírito a terá
conquistado através de grandes e contínuas
provas de sua fé, amor, fidelidade e paciência.
56 Todos vocês, através do trabalho, da luta e
da dor, retornarão ao reino da luz, onde não
precisarão mais encarnar em um corpo
humano, nem viver em um mundo de matéria;
pois até lá sua capacidade espiritual de ação já
lhes permitirá enviar e tornar tangível sua
influência e sua luz de um plano de existência
para outro. (313, 21 - 24)
A força mais poderosa para a salvação
57 Eis aqui o caminho, andai nele, e sereis
salvos. em verdade, eu lhes digo, não é
necessário ter me ouvido neste momento
para obter a salvação todos que exercem na
vida minha divina lei de amor e transformam
esse amor inspirado pelo Criador em caridade,
são salvos Ele dá testemunho de Mim em sua
vida e em suas obras. (63, 49)
58 Se o sol irradia luz da vida para toda a
natureza e para todos os seres, e se as estrelas
também irradiam luz para a terra, - então por
que o Espírito Divino não deveria irradiar luz
para o espírito do homem?
59 Agora eu vos digo: homens, ide dentro de
vós, deixai que a luz da justiça, que tem sua
origem no amor, se espalhe pelo mundo
deixai-vos convencer pela minha verdade de
que, sem amor verdadeiro, não obtereis a
vossa salvação (89, 34 - 35)
60 Minha luz é para todos os Meus filhos; não
somente para vocês que habitam este mundo,
mas para todos os seres espirituais que vivem
em diferentes planos de existência. Todos eles
serão libertados e ressuscitados para a vida
eterna quando cumprirem meu mandamento
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divino, que exige de vocês que se amem uns
aos outros, com suas obras de amor por seus
irmãos e irmãs. (65, 22)
61 Pessoas queridas, este é o "terceiro dia",
no qual dou nova vida à minha palavra entre
os "mortos". esta é a "terceira vez" quando
apareço diante do mundo de uma forma
espiritual para dizer: "aqui está o mesmo
Cristo que você viu morrer na cruz e Ele está
falando com você agora, pois Ele vive e viverá
e sempre será".
62 Por outro lado, vejo que os homens têm
em seus corpos um coração morto no que diz
respeito à fé, ao amor e à luz, embora eles
afirmem proclamar a verdade em suas
comunidades religiosas. Eles pensam que
asseguraram sua salvação quando oram em
suas igrejas e participam de seus ritos. Mas eu
lhes digo que o mundo deve aprender que a
salvação do Espírito é obtida somente através
da realização de obras de amor e misericórdia.
63 Os locais de reunião são apenas uma
escola. As Igrejas não devem se limitar a
explicar a lei, mas devem garantir que o
mundo entenda que a vida é uma forma de
aplicar o que foi aprendido da lei divina,
praticando meus ensinamentos de amor. (152,
50 - 52)
64 Cristo tornou-se homem a fim de
manifestar o Amor Divino perante o mundo.
Mas as pessoas têm um coração duro e uma
mente sabe-tudo; logo esquecem um
ensinamento recebido e o interpretam mal. Eu
sabia que pouco a pouco as pessoas iriam
confundir justiça e amor com vingança e
punição. É por isso que lhes anunciei uma
época em que eu voltaria espiritualmente ao
mundo para explicar aos homens os
ensinamentos que eles não haviam
compreendido.
65 Que prometeu tempo é este em que vives,
e eu te dei meu ensinamento para que minha
justiça e sabedoria divina sejam reveladas
como um ensinamento perfeito do amor
sublime de teu Deus você acha que eu vim
porque temo que os homens acabem por
destruir as obras de seu Senhor ou mesmo a
própria vida? Não, eu venho apenas por amor
a meus filhos, que eu quero ver cheios de luz e
paz.
66 Não é correto e apropriado que você
também venha a Mim somente por amor?

Mas não por amor a vocês mesmos, mas por
amor ao Pai e a seus semelhantes. você acha
que aquele que evita o pecado apenas por
medo do tormento infernal, ou aquele que faz
boas obras apenas pensando na recompensa
que pode obter ao fazê-las, para ganhar um
lugar na eternidade, é inspirado pelo Amor
Divino? Aquele que pensa assim não Me
conhece, nem vem a Mim por amor. Ele age
apenas por amor a si mesmo. (164, 35 - 37)
67 Toda minha lei está resumida em dois
mandamentos: o amor a Deus e o amor ao
próximo. Este é o caminho. (243, 4)
Salvação e redenção para cada espírito
68 Agora eu não venho ressuscitar os mortos
fisicamente, como fiz com Lázaro na Segunda
Era. Hoje minha luz vem para despertar o
espírito que me pertence. E isto ressuscitará
para a vida eterna através da verdade de
minha palavra; pois seu espírito é o Lázaro,
que você carrega em seu ser no presente e
que eu ressuscitarei dos mortos e curarei. (17,
52)
69 Mesmo a vida espiritual é regida por leis, e
quando você se afasta delas, logo sente as
dolorosas conseqüências dessa desobediência.
70 Saiba como é grande meu desejo de salválo. hoje, pois então eu assumirei a cruz para
levá-lo à verdadeira vida
71 Se Meu Sangue derramado no Gólgota
sacudiu os corações dos homens e os
converteu em Meu Ensinamento, será Minha
Luz Divina neste tempo que abalará o espírito
e a alma para trazê-los de volta ao verdadeiro
caminho
72 Eu quero que aqueles que estão mortos
para a vida da graça vivam para sempre. Eu
não quero que seu espírito habite na
escuridão. (69, 9 - 10)
73 Saiba quantos de seus semelhantes, no
meio de suas idolatras viagens, aguardam a
vinda do Messias. considerar quantos em sua
ignorância pensam que eu virei apenas para
executar meu julgamento sobre os maus, para
salvar os bons e destruir o mundo, sem saber
que estou entre os homens como Pai, Mestre,
irmão ou amigo, cheio de amor e humildade,
estendendo minha mão auxiliadora para
salvar, abençoar e perdoar a todos (170, 23)
74 Ninguém nasce por acaso, e por mais
insignificante, incompetente e miserável que
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um homem possa se pensar, ele foi criado
pela graça do Ser Supremo, que o ama tanto
quanto ele ama os seres que ele pensa serem
mais elevados, e ele tem um destino que o
levará, como todos, ao seio de Deus.
75 Você vê aqueles homens que andam pelas
ruas como marginais, carregando consigo
vícios e miséria, sem saber quem são ou para
onde estão indo? Você conhece as pessoas
que ainda vivem nas florestas, à espreita no
meio de predadores? Ninguém é esquecido
por meu amor paternal, todos eles têm uma
tarefa a cumprir, todos eles possuem a
semente do desenvolvimento e estão a
caminho onde o mérito, o esforço e a luta
trarão o espírito para Mim passo a passo.
76 Onde está alguém que, nem que seja por
um momento, não desejou a minha paz e não
desejou ser livre da vida terrena? Todo
espírito tem saudades do mundo que ele
habitava antes, do lar em que nasceu. Esse
mundo aguarda todos os meus filhos e os
convida a desfrutar da vida eterna, que alguns
anseiam, enquanto outros apenas aguardam a
morte, apenas para deixar de ser, porque têm
um espírito confuso e vivem sem esperança e
sem fé. O que poderia motivar esses seres a
lutar por sua renovação? O que poderia
despertar neles um anseio de eternidade?
Tudo o que eles esperam é que não seja mais
o silêncio e o fim.
77 Mas a "luz do mundo" voltou, "o caminho e
a verdade", para te elevar à vida através de
seu perdão, para acariciar teu rosto cansado,
para consolar teu coração e fazer com que
aquele que não se achava digno de existir
ouça minha voz dizendo: Eu te amo, vem a
Mim (80, 54 - 57)
78 O homem pode cair e ser lançado na
escuridão e, portanto, sentir-se longe de mim;
ele pode acreditar que, quando morrer, todas
as coisas estarão acabadas para ele Para mim,
por outro lado, ninguém morre, ninguém está
perdido.
79 Quantos há no mundo que se pensava
serem seres degenerados e que hoje estão
cheios de luz! Quantos que deixaram como
vestígio as manchas de seus pecados, vícios e
crimes já alcançaram sua purificação! (287, 9 10)
80 Embora muitos contaminem seu espírito,
ainda assim não os condenam, pois não sabem

o que fazem. Eu os salvarei também,
independentemente do fato de terem me
esquecido no momento ou terem me
substituído pelos falsos deuses que eles
criaram no mundo Também os levarei para
meu reino, mesmo que eles agora - porque
seguem os falsos profetas - tenham esquecido
o bom Cristo, que deu Sua vida por eles para
ensinar-lhes Seu ensinamento de amor.
81 Para o Pai, ninguém é "mau", ninguém
pode ser, pois sua origem está em Mim
Perdidos, cegos, violentos, rebeldes - tantos
dos meus filhos se tornaram por causa do livre
arbítrio com o qual foram dotados. Mas em
todos eles se tornará leve, e Minha
misericórdia os guiará no caminho de sua
redenção. (54, 45 - 46)
82 Vocês são todas minhas sementes, e o
Mestre colhe-as. quando entre a boa semente
do joio vem a semente do joio, também a
tomo amorosamente em minhas mãos para
transformá-la em trigo dourado
83 Vejo nos corações a semente do joio, da
lama, do crime, do ódio e, no entanto, ceifovos e amo-vos. Eu acaricio e purifiquei esta
semente até que ela brilhe como o trigo ao sol
84 Você acha que o poder do meu amor não é
capaz de resgatá-lo? Eu te semearei, depois de
ter purificado você, em Meu jardim onde você
dará novas flores e novos frutos; Eu te
semearei 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. (256, 19 - 21)
85 Como um espírito pode ser
irremediavelmente perdido para mim quando
ele carrega dentro dele uma faísca da minha
luz que nunca se apaga e eu estou com ele de
todas as maneiras? Não importa quanto
tempo sua insubordinação possa durar ou sua
confusão continue - nunca estes poderes
sombrios resistirão à minha eternidade. (255,
60)
86 Para mim é tão meritório quando um ser
manchado com os traços das mais graves
transgressões é inspirado por um alto ideal
para se purificar como quando um ser que
permaneceu firme em pura luta até o fim para
não manchar a si mesmo porque amou a luz
desde o início.
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87 Quão longe da verdade estão aqueles que
pensam que os espíritos da confusão têm uma
natureza diferente dos espíritos da luz!
88 O Pai seria injusto se isso fosse verdade,
assim como não seria mais o Todo-Poderoso
se lhe faltasse sabedoria e amor para salvar os
sujos, os impuros, os imperfeitos, e não
poderia uni-los com todos os justos em um
mesmo lar (295, 15 - 17)
89 Em verdade vos digo que mesmo aqueles
seres que chamais tentadores ou demônios
são apenas seres confusos ou imperfeitos que
o Pai usa sabiamente para realizar Seus
elevados conselhos e planos
90 Mas esses seres, cujos espíritos estão hoje
cercados pela escuridão, e muitos dos quais
fizeram mau uso das habilidades que lhes
concedi, serão - quando chegar a hora deles salvos por Mim.
91 Por agora, ó Israel, quando todas as
criaturas do Senhor Me glorificarão para
sempre. Eu não seria mais Deus se não
pudesse salvar um espírito com meu poder,
minha sabedoria e meu amor. (302, 31)
92 Quando os pais na Terra amaram apenas os
filhos bons e detestaram os maus? Quantas
vezes eu os vi com mais amor e cuidado para
com aqueles que mais sofrem e os fazem
sofrer! Como seria possível que você pudesse
fazer obras maiores de amor e perdão do que
as minhas? Quando você já experimentou que
o Mestre tem que aprender com os
discípulos?
93 Saiba, pois, que não considero ninguém
indigno de mim, e que o caminho da salvação,
portanto, vos convida a percorrê-lo para
sempre, assim como as portas de meu reino,
que são a luz, a paz e o bem, estão abertas
para sempre em antecipação à vinda daqueles
que estavam longe da lei e da verdade (356,
18 - 19)

Como tudo pertence a Mim, faço de vocês
também proprietários do meu Trabalho. (9, 17
- 18)
96 Não duvide das minhas palavras. Nos
"Primeiros Dias" cumpri minha promessa de
libertar Israel da escravidão do Egito - que
significava idolatria e escuridão - para levá-lo a
Canaã, a terra da liberdade e do culto ao Deus
vivo. Lá minha vinda como homem foi
anunciada a você, e a profecia foi cumprida
palavra por palavra em Cristo.
97 Eu, aquele Mestre que habitava em Jesus e
vos amava Nele, prometi ao mundo falar com
ele em outro tempo e revelar-Me no Espírito E
aqui está o cumprimento da minha promessa.
98 Hoje vos anuncio que reservei para vosso
espírito regiões maravilhosas, residências,
lares espirituais onde podeis encontrar
verdadeira liberdade para amar, para fazer o
bem e para espalhar minha luz Você pode
duvidar disso depois de ter cumprido minhas
promessas anteriores a você? (138, 10 - 11)
99 Meu desejo divino é salvar você e conduzilo a um mundo de luz, belezas e amor onde
você vibra alegremente por causa da
exaltação do espírito, a magnanimidade das
emoções, o ideal da perfeição Mas você não
reconhece o amor de meu Pai neste desejo
divino? Sem dúvida, aquele que não entende
assim deve ser cego. (181, 13)
100 Lembre-se: todas as belezas deste mundo
estão destinadas a desaparecer para dar lugar
a outras, em algum momento. Mas seu
espírito continuará a viver para sempre e verá
o Pai em toda sua glória - o Pai de cujo seio
você nasceu. Todas as coisas criadas devem
retornar ao lugar de onde vieram. (147, 9)
101 Eu sou a luz eterna, a paz eterna e a
felicidade eterna, e como vocês são meus
filhos, é minha vontade e dever torná-los
participantes de minha glória; e para isso lhes
ensino a Lei como o caminho que conduz o
Espírito às alturas daquele Reino. (263,36)
102 Estar sempre ciente de que o espírito que
atinge os altos graus de bondade, sabedoria,
pureza e amor está acima do tempo, da dor e
das distâncias Ele não está limitado a morar
em um só lugar, ele pode estar em todos os
lugares e pode encontrar em todos os lugares
uma felicidade suprema em existir, sentir,
conhecer, amar e ser amado. Este é o paraíso
do espírito. (146,70-71)

O futuro glorioso dos filhos de Deus
94 Não permitirei que um único de meus
filhos se desvie ou mesmo se perca.
Transformarei as plantas parasitárias em
frutíferas, pois todas as criaturas foram
chamadas à existência para alcançar uma
meta de perfeição.
95 Quero que se regozijem comigo em meu
trabalho. Já antes eu o deixei participar de
Meus atributos porque você é parte de Mim.
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7 Você pode duvidar de tudo o que eu lhe
digo, mas na verdade, esse mundo espiritual
foi realmente sua casa enquanto vocês foram
seres espirituais. vocês eram habitantes
daquele Lar onde não conheciam a tristeza,
onde sentiam a glória do Pai em seu ser, já
que não havia nenhuma mancha nele
8 Mas você não tinha méritos, e por isso era
necessário que deixasse aquele céu e descesse
ao mundo, para que seu espírito pudesse, com
seu esforço, reconquistar aquele reino.
9 Mas você afundou mais e mais moralmente
até se sentir muito longe do divino e
espiritual, sua origem. (114, 35 - 36)
10 Quando o Espírito vem à Terra, ele está
cheio das melhores intenções para consagrar
seu ser ao Pai, para agradá-lo em tudo, para
ser útil ao próximo.
11 Mas assim que se vê aprisionado no corpo,
julgado de mil maneiras e posto à prova em
seu caminho de vida, torna-se fraco, cede aos
impulsos da "carne", sucumbe às tentações,
torna-se egoísta e finalmente se ama acima de
todas as coisas, e somente por momentos dá
ouvidos à sua consciência, onde o destino e os
votos são escritos
12 Minha palavra o ajuda a lembrar seu pacto
espiritual e a superar tentações e obstáculos.
13 Ninguém pode dizer que ele nunca se
desviou da forma como eu marquei mas eu
lhe perdôo para que aprenda a perdoar a seus
semelhantes (245, 47 - 48)
14 Um grande ensinamento espiritual é
necessário para que o homem possa viver em
harmonia com a voz de sua consciência. Pois
embora tudo esteja impregnado de amor
divino, sabiamente criado para o bem-estar e
felicidade do homem, a matéria que o cerca
no mundo é um teste para o espírito desde o
momento em que ele habita um mundo ao
qual ele não pertence e o une com um corpo
cuja natureza é diferente da sua.
15 Nisto você pode ver a razão pela qual o
espírito esquece seu passado. A partir do
momento em que encarna e se funde com
uma criatura inconsciente que acaba de
nascer, inicia uma vida que está intimamente
ligada a esse corpo.
16 Do espírito, apenas duas qualidades
permanecem presentes: consciência e
intuição; mas a personalidade, os trabalhos
realizados e o passado permanecem

VIII. Homem
Capítulo 32 - Encarnação, natureza e
missão do homem
A encarnação na terra
1 Você chora quando um dos seus parte para
o "vale espiritual", em vez de se sentir em paz,
porque entende que ele está dando mais um
passo em direção a seu Senhor. Por outro
lado, você celebra uma festa quando um novo
ser entra em sua casa sem pensar, nesta hora,
que aquele ser espiritual veio à carne para
fazer expiação neste vale de lágrimas; então
você deve chorar por isso. (52, 58)
2 Vós gerais filhos de vossa carne, mas sou eu
quem distribui os seres espirituais entre
famílias, tribos, nações e mundos, e nesta
justiça, inacessível aos homens, meu amor é
revelado (67,26)
3 Você vive no presente e não sabe o que eu
determinei para o seu futuro. Estou
preparando grandes legiões de seres
espirituais que viverão na Terra, trazendo
consigo uma missão difícil; e vocês devem
saber que muitos de vocês serão os pais
dessas criaturas nas quais meus mensageiros
estarão encarnados. É seu dever se preparar
interiormente para recebê-los e orientá-los.
(128, 8)
4 Quero falar-lhes sobre muitos assuntos
espirituais, mas vocês ainda não são capazes
de compreendê-los. Se eu lhe revelasse que
tipo de habitações você já desceu à terra, você
não seria capaz de entender como tem vivido
em tais lugares.
5 Hoje você pode negar que conhece o "Vale
Espiritual", porque seu espírito, enquanto
encarnado, não tem acesso ao seu passado,
para que ele não se torne vaidoso ou
deprimido, ou desesperado diante de sua
nova existência, na qual tem que recomeçar
tudo de novo como em uma nova vida.
6 Mesmo que o fizessem, não poderiam se
lembrar. Só lhe permito manter uma indício
ou uma intuição do que lhe estou revelando
aqui para que você persevere na luta pela vida
e suporta de bom grado as provações.
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escondidos por um tempo. Esta é a maneira
que o Pai pretende que seja.
17 O que seria do espírito que veio da luz de
uma alta pátria para viver nas circunstâncias
miseráveis deste mundo, se ele se lembrasse
de seu passado? E que vaidades existiriam
entre os homens se a grandeza que existia em
seu espírito em outra vida fosse revelada a
eles? (257, 18 - 19)

tentativa de entender o que é certo, permitido
e bom, a fim de viver uma vida conforme a lei
dada por Deus.
26 Nesta luta pesada, parece que um poder
estranho e malévolo o está continuamente
levando a virar as costas para a batalha,
convidando-o a fazer uso de sua liberdade de
vontade e continuar no caminho do
materialismo.
27 Eu vos digo que não há tentação maior do
que a fraqueza de vosso corpo: sensível a tudo
o que o cerca; fraco o suficiente para ceder;
facilmente abatido e enganado. Mas aquele
que aprendeu a dominar os impulsos, paixões
e fraquezas do corpo conquistou a tentação
que ele carrega dentro de si mesmo. (271, 49 50)
28 A terra é um campo de batalha, há muito a
ser aprendido lá. Se não fosse assim, alguns
anos de vida neste planeta seriam suficientes
para você, e você não seria enviado para
nascer de novo e de novo. Não há caverna de
enterro mais escura e mais escura para o
espírito do que seu próprio corpo, se a sujeira
e o materialismo estiverem ligados a ele.
29 Minha Palavra vos levanta deste túmulo e
vos dá asas depois para subir até as regiões de
paz e luz espiritual (213, 24 - 25)

Avaliação correta do corpo e de sua
orientação pela mente
18 Eu vos digo não apenas que limpem suas
mentes, mas também que fortaleçam seus
corpos, para que as novas gerações que saem
de vocês sejam saudáveis e seus espíritos
possam fazer seu difícil trabalho. (51, 59)
19 Preste atenção à saúde de seu corpo, cuide
de sua manutenção e vitalidade. Meu
ensinamento lhe aconselha a ter cuidado
amoroso com sua mente e com seu corpo,
pois ambos se complementam e precisam um
do outro na difícil missão espiritual que lhes
foi confiada. (92,75)
20 Não dê mais importância ao seu corpo do
que ele tem na realidade, nem permita que
ele tome o lugar que é dado apenas ao seu
espírito.
21 Entenda que a concha do corpo é apenas a
ferramenta de que você precisa para fazer o
espírito se manifestar na terra. (62, 22 - 23)
22 Veja como este ensinamento é benéfico
para seu espírito; pois à medida que a matéria
corporal se aproxima do seio da terra a cada
dia que passa, o espírito, por outro lado, se
aproxima cada vez mais da eternidade.
23 O corpo é a base sobre a qual repousa o
espírito enquanto ele habita na terra. Por que
permitir que ela se torne uma corrente que
liga, ou uma masmorra que mantém
prisioneiros? Por que permitir que ele seja o
controle de sua vida? É correto que um cego
guie aquele cujos olhos vêem? (126, 15 - 16)
24 Este ensino é simples como todas as coisas
puras, divinas e, portanto, fáceis de entender.
Mas às vezes será difícil colocá-lo em prática.
Os esforços de sua mente exigem esforço,
renúncia ou sacrifício por parte de seu corpo,
e se lhe faltar educação ou disciplina
espiritual, você sofrerá.
25 Desde o início dos tempos, tem havido uma
luta entre o espírito e a "carne" [alma] na

O significado / tarefa da alma, do espírito e
da consciência no ser humano
30 O corpo poderia existir sem espírito,
somente através da vida física animada; mas
então não seria um ser humano. Possuiria
alma e estaria sem espírito, mas não seria
capaz de se orientar, nem seria o ser superior,
que reconhece a lei pela consciência, distingue
o bem do mal, e recebe toda revelação divina.
(59, 56)
31 A consciência iluminará o espírito, e o
espírito guiará o corpo (sobre a alma). (71, 9)
32 Enquanto no mundo alguns vão atrás da
falsa grandeza, outros dizem que o homem é
uma criatura insignificante diante de Deus, e
há até mesmo aqueles que se comparam com
o verme da terra. certamente, seu corpo
material pode parecer pequeno para você no
meio da minha criação, mas não é para mim
por causa da sabedoria e habilidade com que
eu o criei
33 Mas como você pode julgar a grandeza de
seu ser pelas medidas de seu corpo? Você não
160

sente nela a presença do Espírito? Ele é maior
do que seu corpo, sua existência é eterna, seu
caminho é infinito, você não é capaz de
reconhecer o fim de seu desenvolvimento,
assim como você não é capaz de reconhecer
sua origem. Não quero ver você pequeno, eu
o criei para alcançar a grandeza. Você sabe
quando eu considero o homem pequeno?
Quando ele se degenerou em pecado, porque
então perdeu sua nobreza e sua dignidade.
34 Por muito tempo você já não me guarda,
você não sabe mais o que você realmente é,
porque você permitiu muitas qualidades,
habilidades e dons que seu Criador colocou
em você para adormecer ociosamente em seu
ser Você dorme em relação ao espírito e à
consciência, e exatamente em suas qualidades
espirituais está a verdadeira grandeza do
homem. Vocês vivem como os seres que são
deste mundo, porque eles surgem e morrem
nele. (85, 56 - 57)
35 Com minha palavra de amor eu vos
comprovo o valor que vosso espírito tem para
mim não há nada na criação material maior
que seu espírito; nem o corpo celeste real com
sua luz, nem a terra com todas as suas
maravilhas, nem qualquer outra coisa criada é
maior que o Espírito que eu lhe dei, pois ele é
uma partícula divina, é uma chama que
emergiu do Espírito Divino
36 Além de Deus, somente os espíritos
possuem inteligência espiritual, consciência,
vontade e liberdade de vontade.
37 Acima dos instintos e inclinações da
"carne" [alma] surge uma luz que é seu
espírito, e acima desta luz um guia, um livro
didático e um juiz, que é a consciência. (86,
68)
38 A humanidade em seu materialismo me
diz: "O reino do espírito existe de todo? Mas
eu lhes respondo: Ó incrédulos, vocês são os
Tomás da "Terceira Idade". Sentimentos de
compaixão e misericórdia, ternura, bondade e
generosidade não são qualidades do corpo,
assim como não são os dons de graça que
você carrega escondidos dentro de si. Todos
aqueles sentimentos que estão impressos em
seu coração e mente, todas aquelas
habilidades pertencem ao espírito, e você não
deve negar isso. A "carne" é apenas uma
ferramenta limitada, mas o espírito não é: é
grande porque é um átomo de Deus.

39 Busque o assento de seu espírito no âmago
de seu ser e a grande sabedoria na glória do
amor. (147, 21 - 22)
40 Em verdade, eu lhes digo, desde os
primeiros tempos da humanidade, o homem
possuía o conhecimento intuitivo para levar
dentro de si um ser espiritual - uma entidade
que, embora invisível, foi revelada nas várias
obras de sua vida
41 Vosso Senhor de tempos em tempos vos
revelou a existência do Espírito, sua natureza
e seu ser oculto. Pois embora você o carregue
dentro de você, o véu em que sua
materialização o cobre é tão espesso que você
é incapaz de reconhecer o que há de mais
nobre e mais puro em seu ser.
42 Muitas verdades o homem se atreveu a
negar. Entretanto - a crença na existência de
seu espírito não era uma das coisas contra as
quais ele mais lutava, porque o homem sentia
e finalmente entendia que negar seu espírito
seria o mesmo que negar a si mesmo.
43 Quando o corpo humano degenerou
devido a suas paixões, seus vícios e seus
prazeres sensuais, tornou-se uma corrente,
uma venda escura, uma prisão e um obstáculo
para o desenvolvimento do espírito
Entretanto, em suas horas de julgamento, o
homem nunca lhe faltou uma centelha de luz
interior que o ajudasse.
44 Em verdade, eu vos digo, a mais alta e mais
pura expressão do Espírito é a Consciência,
aquela Luz interior que faz do homem o
primeiro, o mais alto, o maior e o mais nobre
de todas as criaturas que o cercam. (170, 56 60)
45 Digo a todo o povo que o título mais alto e
mais belo que o homem possui é o de ser
"filho de Deus", embora seja necessário
ganhá-lo.
46 O propósito da lei e dos ensinamentos é
revelar-vos o conhecimento de minha
verdade, para que vos torneis filhos dignos
daquele Pai Divino que é a mais alta perfeição.
(267, 53)
47 Você sabe que foi criado "à minha imagem
e semelhança"; mas quando você o diz, está
pensando em sua forma humana. Eu lhes digo,
não há minha imagem, mas em seu espírito,
que - para se tornar como Eu - deve se
aperfeiçoar exercendo as virtudes.
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48 Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu
sou a justiça e o bem, e tudo isso vem do
Amor Divino. Você agora entende como teria
que ser para estar "à minha imagem e
semelhança"? (31,51 - 52)
49 Vós tendes em vós um reflexo do Divino,
eu estou verdadeiramente em vós a
inteligência, a vontade, as habilidades, os
sentidos e as virtudes que você possui
testemunham a natureza superior do ser a
que você pertence e são um testemunho vivo
do Pai do qual você emerge
50 Às vezes você, por desobediência e pecado,
profana e profana a imagem que você tem de
Mim em seu ser Então você não é como Eu,
pois não basta ter um corpo humano e um
espírito para ser uma imagem do Criador. A
verdadeira semelhança comigo consiste em
sua luz e em seu amor por todos os seus
vizinhos. (225, 23 - 24)
51 Eu vos criei "à minha imagem e
semelhança", e como sou ao mesmo tempo
Três e Um, esta Trindade também existe em
vós.
52 Seu corpo material representa a criação em
virtude de seu perfeito design e harmonia. Seu
espírito encarnado é um reflexo do "Verbo"
que se tornou homem para deixar um rastro
de amor no mundo humano; e sua consciência
é uma centelha radiante da Luz Divina do
Espírito Santo. (220, 11 - 12)
53 Que mérito teria seu espírito se ele
trabalhasse dentro de um corpo sem vontade
e sem inclinações próprias? A luta do espírito
com sua concha corporal [alma] é a do poder
contra o poder. Lá ele encontra a pedra de
toque pela qual deve provar sua superioridade
e sua grandeza espiritual. É o teste no qual o
espírito muitas vezes sucumbe por um
momento às tentações às quais o mundo o
traz através da "carne". Tão grande é a
violência que estas (tentações) exercem sobre
o Espírito que você finalmente tem a
impressão de que um poder sobrenatural e
maligno o arrastou para a ruína e o destruiu
nas paixões.
54 Quão grande é a responsabilidade do
Espírito diante de Deus! A carne não assumiu
esta responsabilidade. Veja como ele descansa
para sempre na terra quando a morte chega.
Quando você ganhará mérito para que seu

espírito se torne digno de habitar em casas
mais perfeitas do que esta em que você vive?
55 O mundo oferece coroas que dão
testemunho apenas de vaidade, orgulho e
falsa grandeza. Ao espírito que sabe passar
por cima dessas vaidades, outra coroa é
reservada no além, a da minha sabedoria. (53,
9 - 11)
56 Que a vida seja revelada mais no espírito
do que no corpo. Quantos viveram neste
mundo; mas quão poucos viveram
espiritualmente, expressando a graça que
existe em cada ser humano, naquela Centelha
Divina que o Criador colocou no homem.
57 Se os homens fossem capazes de manter a
clarividência na mente, eles poderiam ver
através dela seu passado, seu presente e seu
futuro.
58 O espírito é como meu livro de sabedoria
divina. Quanto ele contém! Uma e outra vez
ele tem algo a lhe revelar - às vezes revelações
tão profundas que são incompreensíveis para
você.
59 Essa centelha de luz que está presente em
cada ser humano é o vínculo que une o
homem ao espiritual, é o que o coloca em
contato com o além e com seu Pai. (201, 37 40)
60 Ah, se ao menos sua natureza material
pudesse receber o que seu espírito recebe
através de seu presente de vidente! Pois seu
espírito nunca deixa de ver, mesmo que o
corpo, em virtude de sua natureza material,
não perceba nada disso. Quando você será
capaz de entender seu espírito? (266, 11)
61 Enquanto vocês, que não amam a vida
porque a chamam de cruel, não
reconhecerem o sentido da consciência no
homem, nem se deixarem conduzir por ela,
não encontrarão nada de verdadeiro valor.
62 A consciência é o que eleva o espírito a
uma vida superior acima da matéria [alma] e
suas paixões. A espiritualização fará você
sentir o grande amor de Deus, se você
conseguir torná-lo realidade. Então você
entenderá o sentido da vida, verá sua beleza e
descobrirá sua sabedoria. Então você saberá
por que eu a chamei de "vida".
63 Quem ousará rejeitar este ensinamento,
dizendo que não é verdade, depois de tê-lo
conhecido e compreendido?
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64 Quando você entender que seu verdadeiro
valor está fundamentado em sua consciência,
você viverá em harmonia com tudo o que foi
criado por seu Pai.
65 Então a consciência tornará bela a pobre
vida humana; mas antes disso, o homem deve
se afastar de todas as paixões que o separam
de Deus, para seguir o caminho da justiça e da
sabedoria. Então começará para você a
verdadeira vida, a vida que você vê hoje com
indiferença porque não sabe o que despreza e
não tem idéia de sua perfeição. (11, 44 - 48)

vosso ser Sua mensagem, que falará em sua
consciência, será uma voz clara, sábia e
amorosa, que você descobrirá pouco a pouco,
e à qual se acostumará mais tarde. (205, 47)
72 Nesta Terceira Era, levantarei a Igreja do
Espírito Santo no coração de Meus discípulos.
Ali habitará o Deus Criador, o Deus forte, o
Deus que se fez homem na Segunda Vez, o
Deus de infinita sabedoria. Ele vive em vocês,
mas se quiserem senti-Lo e ouvir o som de Sua
Palavra, vocês devem se preparar
interiormente.
73 Aquele que faz o bem sente minha
presença interiormente, assim como aquele
que é humilde ou vê em cada vizinho um
irmão
74 Em sua mente existe o templo do Espírito
Santo. Esta área é indestrutível, não há
tempestades ou furacões capazes de derrubála. Ela é invisível e intocável ao olhar humano,
seus pilares devem ser o desejo de crescer no
bem. Sua cúpula é a graça que o Pai concede a
seus filhos, o portão é o amor da Mãe Divina;
pois todos que batem à minha porta tocarão o
coração da Mãe Celestial.
75 Discípulos, aqui está a verdade que vive na
igreja do Espírito Santo, para que você não
esteja entre aqueles que se desviam por falsas
interpretações. As igrejas de pedra eram
apenas um símbolo, e delas nenhuma pedra
ficará sobre outra.
76 Quero que a chama da fé queime sempre
em seu altar interior, e que você compreenda
que com suas obras você está lançando as
bases sobre as quais um dia o grande
santuário descansará. Eu testei e influenciei
todas as pessoas com suas diferentes idéias,
pois vou deixar que todas elas participem da
construção do meu templo. (148,44-48)

O templo de Deus no homem
66 A concepção que a humanidade tem de
Mim é infantil porque eles não entenderam as
revelações que lhes dei incessantemente para
aquele que sabe se preparar, sou visível e
palpável e estou presente em todos os
lugares; mas para aquele que não tem
sensibilidade porque o materialismo o
endureceu, é quase impossível entender que
eu existo e ele sente que estou imensamente
longe, que é impossível que eu possa ser
sentido ou visto de qualquer forma
67 O homem deve saber que Me carrega em
si, que tem em seu espírito e à luz de sua
consciência a presença pura do Divino (83, 50
- 51)
68 O sofrimento que oprime o povo deste
tempo o leva passo a passo, sem que eles se
dêem conta, às portas do santuário interior,
diante do qual perguntarão, incapazes de
continuar: "Senhor, onde estás? E de dentro
do templo, a graciosa voz do Mestre será
ouvida, dizendo-lhes: "Estou aqui onde
sempre vivi - em sua consciência". (104, 50)
69 Vós nascestes em mim. A vida espiritual e a
vida material que você recebeu do Pai. E
figurativamente posso lhe dizer que ao
mesmo tempo em que você nasceu em Mim,
eu nasci em você.
70 Nasço em tua consciência, cresço em teu
desenvolvimento e me revelo plenamente em
tuas obras de amor, para que possas dizer
com alegria: "O Senhor está comigo"; estou
contigo em tuas obras de amor (138, 68 - 69)
71 Hoje ainda sois alunos de crianças e nem
sempre podeis compreender bem meu
ensinamento; mas por enquanto falai a Deus
com vosso coração, com vossos pensamentos,
e Ele vos responderá das profundezas de

Capítulo 33 - Homem e mulher, pais e
filhos, casamento e família
A relação entre homem e mulher
1 Mesmo antes de você vir à Terra, eu já
conhecia seu caminho de vida e suas
inclinações; e para ajudá-lo na jornada de sua
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 isto eu
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queria lhe dar uma ajuda para que você se
tornasse um pessoal de fé, força moral e
misericórdia para aqueles que precisam dela.
(256, 55)
2 Na felicidade de ser pai, quis deixar-vos
compartilhar, e assim vos fiz pais de homens
para que dês forma a tais seres que são como
vós e em quem os seres espirituais
encarnariam, a quem vos envio Como há amor
materno no Divino e Eterno, eu queria que
houvesse um ser na vida humana que o
encarnasse, e esse ser é mulher.
3 No início o ser humano foi dividido em duas
partes, e assim foram criados os dois sexos,
um - o homem, o outro - a mulher; nele, força,
inteligência, dignidade; em sua ternura, graça,
beleza. Um - a semente, o outro - a terra fértil.
Veja aqui dois seres que só podem se sentir
completos, perfeitos e felizes quando estão
unidos. Em sua harmonia, eles formarão uma
única "carne", uma única vontade e um único
ideal.
4 Quando esta união é inspirada pelo Espírito
e pelo amor, ela é chamada de casamento.
(38, 29 - 31)
5 Em verdade vos digo: Vejo que, neste
tempo, homem e mulher se desviaram de seus
caminhos.
6 Descubro homens que não cumprem seus
deveres; mulheres que evitam a maternidade
e outras que penetram nos reinos destinados
aos homens, embora nos tempos antigos lhe
tenham dito que o homem é a cabeça da
mulher.
7 A mulher não deve se sentir relegada por
causa disso; por agora eu lhe digo que a
mulher é o coração do homem
8 Ou seja, é por isso que instituí e santificei o
casamento Pois na união desses dois seres,
que são espiritualmente iguais, mas
fisicamente diferentes, existe o estado
perfeito. (66, 68 - 69)
9 Quão poucos são aqueles que procuram
viver no paraíso da paz, da luz e da harmonia,
cumprindo com amor as leis divinas!
10 Muito longo é o caminho que os homens
percorreram, mas ainda assim preferem
comer os frutos proibidos, que só acumulam
sofrimento e desapontamento em suas vidas
Os frutos proibidos são aqueles que são bons
porque Deus os criou, mas que podem tornarse prejudiciais ao homem se ele não se tiver

preparado adequadamente ou se não os usar
em excesso.
11 O homem e a mulher tomam o fruto da
vida sem preparação e não se dão conta de
sua responsabilidade para com o Criador
quando dão à luz novos seres a serem feitos
humanos na Terra. (34, 12 - 14)
12 Alguns Me perguntam: "Senhor, o amor
humano é inaceitável e abominável diante de
Ti, e Tu aprovas apenas o amor espiritual?
13 Não, pessoas. embora o espírito tenha
direito às mais elevadas e puras sensações de
amor, eu também coloquei um coração no
corpo humano para que ele possa amar e deilhe sentimentos para que através deles possa
amar tudo o que o rodeia
14 O amor, cujas raízes estão apenas no físico,
é próprio de seres irracionais, porque lhes
falta uma consciência que ilumine seu
caminho. Eu também lhes digo que boas
associações sempre produzem bons frutos e
nelas os seres de luz encarnarão (127,7 - 8, 10)
15 Eu não estou pedindo sacrifícios sobrehumanos. Não exigi que o homem deixasse de
ser um homem para Me seguir, nem exigi que
a mulher deixasse de ser um homem para
cumprir uma tarefa espiritual. Eu não separei
o marido de sua companheira, nem a removi
de seu marido para que ela pudesse me servir;
nem disse aos pais que deixassem seus filhos
ou que desistissem de seu trabalho para me
seguir.
16 A ambos deixei claro, quando os fiz
"trabalhadores nesta vinha", que para serem
meus servos, não deixam de ser humanos, e
que devem, portanto, entender que devem
dar a Deus o que é de Deus e ao mundo o que
é devido (133, 55 - 56)
A natureza e a tarefa do homem
17 A vocês, homens, eu lhes concedi uma
herança, um bem, uma esposa a vocês
confiada para amá-la e tomar conta dela e
ainda assim seu companheiro veio até Mim e
lamentou e chorou diante de Mim por causa
de sua falta de compreensão
18 Eu lhe disse que você é forte, que você foi
feito "à minha imagem e semelhança". Mas eu
não lhe ordenei que humilhasse a mulher e a
fizesse sua escrava.
19 Eu te fiz forte para Me representar em tua
casa: forte em virtude, em dom, e te dei
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esposa como complemento em tua vida na
terra como companheira, para que no amor
mútuo você possa encontrar a força para
enfrentar as provas e mudar os destinos (6,
61)
20 Lembre-se, homens, que muitas vezes foi
você quem derrubou as mulheres virtuosas
em suas redes, buscando nelas os lados
sensíveis e fracos. Mas aqueles espelhos que
eram claros e que hoje estão nublados, vocês
os farão refletir novamente a pureza e a
beleza de seu espírito.
21 Por que você despreza hoje aquelas
mesmas pessoas que você fez uma vida
desperdiçada no passado? Por que você
reclama sobre a degeneração das mulheres?
Entenda que se você a tivesse conduzido pelo
caminho da minha lei, que é a lei do coração e
do espírito, do respeito e da caridade, amá-la
com o amor que se eleva e não com a paixão
que se degrada, você não teria motivos para
chorar e reclamar e ela não teria caído.
22 O homem busca e espera virtudes e beleza
da mulher. Mas por que você exige o que não
merece?
23 Vejo que você ainda tem grandes méritos,
embora tenha poucos. Reconstrua com suas
obras, palavras e pensamentos o que destruiu,
e dê honra, moralidade e virtude ao valor que
eles têm.
24 Se vocês fizerem um esforço nesse sentido,
homens, ajudarão Jesus em sua obra de
salvação, e seu coração se encherá de alegria
quando virem os lares serem honrados por
boas esposas e mães honradas. Sua alegria
será grande quando você vir que a virtude
volta para aqueles que a perderam.
25 A redenção é para todos. Por que nem
mesmo o maior pecador deve ser redimido? é
por isso que vos digo: trabalhem comigo para
salvar aqueles que mergulharam na ruína,
incutindo neles novas esperanças com a luz do
Meu Ensinamento Que meus pensamentos
amorosos alcancem suas mentes e corações.
Levar minhas mensagens também para as
prisões e hospitais, até mesmo para os lugares
do pântano. Pois ali chorarão de remorso e
dor porque não foram suficientemente fortes
quando o mundo com suas tentações os levou
à ruína.

26 Toda mulher já foi uma criança, toda
mulher já foi virgem, portanto, você podia
alcançar seu coração com sensibilidade.
27 Farei uso daqueles homens que não
contaminaram estas virtudes, e lhes darei esta
tarefa. lembre-se que eu lhe disse: "por suas
obras você será conhecido;" Permitir que o
Espírito fale através da manifestação terrena.
28 Mas para aqueles que não estavam
preparados para respeitar os encantos que eu
havia colocado naquele ser, eu digo: por que
dizer que você ama se não é amor que você
sente? por que você dá motivos para que
outros caiam, e nada o impede de fazê-lo?
considere: o que seu coração sentiria se o que
você faz com essas flores desfolhadas fosse
feito a sua mãe, sua irmã ou sua amada e,
portanto, respeitada esposa? Você já pensou
nas feridas que infligiu aos pais daqueles que
as criaram com tanto amor?
29 Pergunte a seu coração em um verdadeiro
teste à luz da consciência, se você pode colher
o que não semeou.
30 O que você está preparando para sua vida
futura, se você continua ferindo seu vizinho?
Quantas serão suas vítimas? Qual será o seu
fim? Em verdade vos digo, vocês fizeram
muitas vítimas no turbilhão de suas paixões;
algumas pertencem a seu presente e outras
ao seu passado
31 Quero que o coração e a boca, que foram
um reduto de infidelidades e de mentiras, se
tornem um reduto da verdade e do amor
casto.
32 Ilumine o caminho do seu vizinho pela
palavra e pelo seu exemplo, para que você
possa ser o salvador das mulheres caídas. Oh,
se ao menos cada um de vocês resgatar pelo
menos um deles!
33 Não faça declarações maldosas a respeito
daquela mulher, porque a palavra maldosa
que está machucando a alguém prejudicará a
todos que a ouvirem, porque a partir daquele
momento também aqueles se tornarão juízes
malignos.
34 Respeite os caminhos e segredos dos
outros, pois não cabe a você julgá-los. Prefiro
homens que caíram em pecado e que eu
ressuscitarei, a hipócritas que demonstram
pureza e ainda assim pecam; não sou um
hipócrita, mas um homem que caiu em
pecado e que eu ressuscitarei Prefiro um
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grande pecador, mas que seja sincero, à
pretensão de falsa virtuosidade. Se você
quiser se adornar, que seja a roupa festiva da
sinceridade.
35 Se você encontrar uma mulher virtuosa
com sentimentos elevados e se sentir indigna
de vir até ela, embora tenha amor por ela, e
se então a humilhar e desprezar, e, depois de
ter sofrido e visto sua injustiça, recorrer a ela
para conforto, você baterá à sua porta em
vão.
36 Se todas as mulheres que tiveram um papel
na vida de cada homem tivessem recebido
dele a palavra e o sentimento de amor,
respeito e compreensão, seu mundo não
estaria no auge do pecado em que se
encontra (235,18 - 32)

43 Hoje vos inspirei para salvar a mulher que
tropeçou no seu caminho; e então, quando
me mostrardes aquela que salvastes, dar-lheei uma flor, uma bênção e uma paz muito
grande, para que ela não volte a cair
44 Se você realizar esta tarefa desta maneira,
aqueles seres que foram feridos pelo mundo
sentirão o amor de Jesus entrando em seus
corações.
45 Vou ouvi-lo quando me disserem em suas
orações: "Meu Pai, não olhe para o meu
pecado, apenas olhe para a minha dor. não
julgue minha ingratidão, olhe apenas para o
meu sofrimento". nesse momento Meu
consolo descerá sobre esse coração
atormentado e ele será purificado com
lágrimas Se você soubesse que a oração do
pecador é mais forte do que a do homem
orgulhoso que se julga justo e puro. (235, 16 17, 43 - 45)
46 Do amor com que vos dei a vida, os
homens mostram apenas poucas provas ou
características. de todas as emoções humanas,
a que mais se assemelha ao Amor Divino é o
amor materno porque nele há altruísmo,
abnegação e o desejo de fazer a criança feliz,
mesmo que custe sacrifícios (242, 39)
47 A vocês, mulheres estéreis, o Mestre diz:
vocês desejaram e pediram muito que seu
corpo se tornasse uma fonte de vida, e
esperaram que à noite ou de manhã o palpitar
de um coração terno pudesse ser ouvido
dentro de vocês. Mas os dias e noites
passaram, e apenas soluços escaparam de seu
peito, porque nenhuma criança bateu à sua
porta.
48 Quantos de vocês que Me ouvem, e que
foram roubados de toda esperança pela
ciência, terão que tornar-se frutíferos para
acreditar no Meu poder, e muitos Me
conhecerão através deste milagre Observe e
seja paciente. Não se esqueça das minhas
palavras! (38, 42 - 43)

A esposa, esposa e mãe
37 Mulheres, são vocês que, através de sua
oração, mantêm a pouca paz que existe na
terra - aquelas que, como fiéis guardiãs do lar,
certificam-se de que não lhe falte o calor do
amor. Desta forma, vocês se unem a Maria,
sua Mãe, para quebrar o orgulho humano.
(130, 53)
38 Mulheres, vocês que molham o caminho
deste mundo com suas lágrimas e marcam seu
caminho através desta vida com sangue
descansai comigo para que possais ganhar
novas forças e continuar a ser o refúgio do
amor, o fogo do lar, o forte alicerce da casa
que vos confiei na terra Para que você
também possa continuar sendo a cotovia cujas
asas cobrem o marido e as crianças. Eu os
abençôo.
39 Eu levanto o lugar do homem e da mulher
à direita do homem. Eu santifiquei o
casamento e abençoei a família.
40 Neste tempo venho com a espada do amor
para acertar todas as coisas, já que já foram
movidas antes pelo homem (217, 29 - 31)
41 Em verdade vos digo que a renovação
humana deve começar pela mulher para que
seus frutos, que serão os homens de amanhã,
sejam livres das manchas que vos fizeram
degenerar.
42 Depois disso, caberá ao homem fazer sua
parte neste trabalho de restauração; pois todo
aquele que corrompeu uma mulher terá que
colocá-la novamente para cima.

A educação de crianças e jovens
49 Pais de família, evita erros e maus
exemplos Eu não exijo de vocês a perfeição,
apenas amor e cuidado com seus filhos.
Preparem-se espiritual e fisicamente porque
no futuro, grandes legiões de seres espirituais
estão esperando o momento de se tornarem
homens entre vocês.
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50 Quero uma nova humanidade, não apenas
aumentando em número, mas também em
virtude, e aumentando em número, para que
os homens possam ver a cidade prometida
próxima, e seus filhos possam morar na Nova
Jerusalém.
51 Quero que a terra se encha de homens de
boa vontade, que são os frutos do amor.
52 Destruam o Sodoma e o Gomorrha
daqueles dias, e não deixem que seu coração
se acostume com seus pecados, e não o façam
como seus habitantes. (38, 44 -47)
53 Mostre zelosamente o caminho a seus
filhos, ensine-os a cumprir as leis do espírito e
da matéria; e se eles os violarem, repreendaos, porque vocês, como pais, me representam
na Terra Então lembre-se de Jesus que, cheio
de santa ira, deu uma lição para todos os
tempos aos mercadores de Jerusalém,
defendendo a causa de Deus, as leis
imutáveis. (41, 57)
54 Hoje vocês não são mais crianças pequenas
e podem compreender o significado dos meus
ensinamentos. Você também sabe que seu
espírito não nasceu ao mesmo tempo que o
corpo que você possui, e que a origem de um
não é a origem do outro. Aquelas criancinhas
que você segura em seus braços carregam a
inocência em seus corações, mas em suas
mentes carregam um passado que às vezes é
mais longo e mais sinistro do que o de seus
próprios pais. Quão grande é a
responsabilidade daqueles que devem nutrir
esses corações para que seus espíritos possam
progredir em seu desenvolvimento.
55 Não olhe, portanto, com menos amor para
seus filhos. Lembre-se que você não sabe
quem eles são ou o que fizeram. Ao contrário,
aumentem seu afeto e amor por eles e
agradeçam a seu Pai por ter colocado em
vocês sua misericórdia para fazer de vocês
guias e conselheiros de seus irmãos e irmãs
espirituais para os quais vocês são pais
temporários em corpo e sangue. (56, 31 - 32)
56 Digo aos pais de família que, assim como
eles estão preocupados com o futuro material
de seus filhos, eles também deveriam estar
preocupados com seu futuro espiritual, por
causa da missão que trouxeram ao mundo a
esse respeito. (81, 64)
57 Saiba que o espírito, quando encarna, traz
consigo todas as suas faculdades, que seu

destino já está escrito, e que, portanto, não
tem nada no mundo para receber. Ele traz
com ele uma mensagem ou uma tarefa de
expiação. Às vezes ele colhe uma (boa)
semente, e outras vezes paga uma dívida. Mas
sempre nesta vida, ele recebe uma lição de
amor de seu Pai.
58 Vocês que estão guiando seus filhos nesta
vida, certifiquem-se de que quando o tempo
da inocência infantil terminar, eles seguirão o
caminho da minha lei. despertar seus
sentimentos, revelar-lhes suas faculdades e
sempre inspirá-los a fazer o bem, e na
verdade, digo-vos, a quem me trazeis desta
maneira, ele será transbordado pela Luz que
irradia daquele Fogo Divino que é Meu Amor
(99, 64 - 65)
59 Espiritualmente você já percorreu um
longo caminho, e agora você está maravilhado
com a intuição e o desdobramento que as
novas gerações estão revelando desde sua
infância mais terna. Pois eles são seres
espirituais que experimentaram muito e agora
estão retornando para fazer avançar a
humanidade - alguns nos caminhos do
espírito, e outros nos caminhos do mundo, de
acordo com suas habilidades e missão. Mas
com todos eles, as pessoas encontrarão a paz
interior. Estes seres dos quais eu falo com
vocês serão seus filhos. (220, 14)
60 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?
61 Em verdade vos digo que é a consciência e
a razão que vos guiarão no caminho certo
(271, 33 - 34)
62 A inocência abençoada está infectada pela
depravação do mundo, os jovens seguem seu
caminho em uma corrida de tirar o fôlego, e as
virgens também perderam a vergonha, a
castidade e a modéstia. Todas estas virtudes
desapareceram de seus corações. Eles
alimentaram as paixões mundanas e só
desejam os prazeres que os levam à ruína.
63 Falo-lhes com toda clareza, para que vocês
possam dar um passo firme no
desenvolvimento de suas mentes. (344, 48)
64 Ignorar na juventude o amor ao próximo,
dar grandes e nobres ideais, porque serão os
jovens que amanhã lutarão para alcançar uma
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existência na qual a justiça, o amor e a santa
liberdade do Espírito resplandeçam Preparemse, para a grande batalha da qual as profecias
falam ainda não chegou. (139, 12)

72 Para transmitir o amor com seu sangue,
para ajudar seus filhos com a essência da vida,
que é o amor do qual falo tanto a você, você
deve primeiro experimentá-lo, deixá-lo
penetrar em você e senti-lo profundamente É
isso que meu ensinamento quer fazer em seus
corações. (307, 31 - 36)

Uma palavra para as crianças e virgens
65 Todos vós, filhos, tendes em mim um Pai
Divino, e se eu vos dei pais humanos na vida
material, foi para dar vida a vosso corpo e
representar vosso Pai Celestial entre vós Eu
lhes disse: "Vocês amarão a Deus mais do que
todas as coisas criadas", e eu acrescentei
"Honrarás teu pai e tua mãe". Portanto, não
descuide de seus deveres. Se você não
reconheceu com gratidão o amor de seus pais
e ainda o tem no mundo, abençoe-os e
reconheça seus méritos. (9, 19)
66 Neste dia estou falando especialmente às
meninas que devem amanhã, através de sua
presença, iluminar a vida de um novo lar,
sabendo que o coração da esposa e o da mãe
são luminárias que iluminam aquele santuário,
assim como o Espírito ilumina o templo
interior
67 Preparem-se já agora, para que sua nova
vida não os surpreenda; preparem-se já agora
o caminho pelo qual seus filhos irão - aqueles
seres espirituais que estão esperando a hora
de se aproximar de seu ventre para tomar
forma e a vida humana para realizar uma
tarefa
68 Ser meus colegas de trabalho em meus
planos de restauração, em minhas obras de
renovação e retidão
69 Afaste-se das muitas tentações que
assolaram seus passos neste tempo. Orem
pelas cidades pecadoras onde tantas mulheres
perecem, onde tantos santuários são
profanados e onde tantas lâmpadas se
apagam.
70 Espalhe por seu exemplo a semente da
vida, da verdade e da luz, que põe um fim às
conseqüências da falta de espiritualização na
humanidade.
71 Virgens deste povo: despertem e
preparem-se para a batalha. Não se deixem
cegar pelas paixões do coração, não se deixem
cegar pelo irreal. Desenvolva seus dons de
intuição, inspiração, sensibilidade e ternura.
Torne-se forte na verdade, e você terá
equipado suas melhores armas para enfrentar
a luta desta vida.

Casamento e família
73 A lei do casamento desceu como uma luz
que falou através do espírito dos patriarcas,
para que eles soubessem que a união do
homem e da mulher é um pacto com o
Criador. O fruto desta união é a criança na
qual o sangue de seus pais flui junto como
uma prova de que o que está unido diante de
Deus não deve ser dissolvido na terra.
74 Aquela felicidade que o pai e a mãe sentem
quando dão à luz um filho é semelhante
àquela que o Criador experimentou quando se
tornou pai, dando vida a Seus filhos tão
amados. Se mais tarde eu lhe dei leis através
de Moisés para que você pudesse entender
como escolher seu companheiro e não desejar
a esposa de seu vizinho, foi porque os homens
se desviaram para os caminhos do adultério e
das paixões por causa de sua liberdade de
vontade.
75 Depois deste tempo ter passado, vim ao
mundo em Jesus e aumentei o casamento e
com ele a moralidade humana e a virtude
através de Meu gracioso ensinamento, que é
sempre a lei do amor Falei em parábolas para
tornar minha palavra inesquecível e fazer do
casamento uma instituição sagrada.
76 Agora que estou de novo entre vós, peçovos, homens e mulheres O que você tem feito
com o casamento? Quão poucos podem dar
uma resposta satisfatória! Minha instituição
sagrada foi profanada, dessa fonte de vida
vem a morte e a dor. No branco puro desta
folha de lei estão as manchas e marcas do
homem e da mulher. A fruta que deve ser
doce é amarga, e o copo que as pessoas
bebem está cheio de bílis.
77 Vocês se afastam de minhas leis, e quando
tropeçam, se perguntam ansiosamente: Por
que há tanta dor? Porque as luxúrias da carne
sempre ouviram a voz da consciência. Agora
estou perguntando a vocês: por que você não
está em paz quando eu lhe dei tudo o que era
necessário para ser feliz?
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78 Estendi um manto azul nos céus para que
vocês possam construir seus "ninhos de amor"
sob ele, para que lá, longe das tentações e
enredos do mundo, possam viver com a
simplicidade das aves; pois na simplicidade e
na oração sincera vocês possam sentir a paz
do meu reino e a revelação de muitos
mistérios
79 Todo aquele que se une em casamento
antes de Minha divindade - mesmo que sua
união não seja confirmada por nenhum clérigo
- faz um pacto comigo, um contrato que
permanece registrado no livro de Deus, no
qual todos os destinos estão escritos
80 Quem pode apagar esses dois nomes
entrelaçados de lá? Quem pode resolver no
mundo o que tem sido unido em minha lei?
81 Se eu fosse separar você, destruiria meu
próprio trabalho se você me pediu para estar
unido na terra e eu lhe concedi isso; por que
você não mantém seus votos depois e nega
seus juramentos? Isto não é uma zombaria da
minha lei e do meu nome? (38, 32 - 37, 39 41)
82 Falei com o coração da esposa, mãe e
cônjuge, que não foi capaz de manter a pureza
em seu coração, nem de dar o calor da ternura
e da compreensão a seu parceiro e filhos.
83 Como poderiam homens e mulheres
aumentar sua espiritualidade se não
corrigiram primeiro os graves erros que
existem em suas vidas humanas?
84 Meu trabalho torna necessário que seus
discípulos sejam capazes de dar testemunho
disso pela sinceridade e veracidade das ações
em suas vidas.
85 Pergunto a alguns como outros: Você tem
filhos? Então, tenha piedade deles. Se vocês
pudessem ver o espírito deles mesmo por um
momento, sentir-se-iam indignos de se
chamarem seus pais. Não lhes dê maus
exemplos, tome cuidado para não levantar um
grito na presença de crianças.
86 Sei que neste momento, como nunca
antes, existem problemas dentro dos
casamentos - problemas para os quais os
interessados encontram apenas uma solução:
separação, divórcio.
87 Se o homem tivesse o conhecimento
necessário do conhecimento espiritual, ele
não cometeria erros tão graves, pois
encontraria na oração e na espiritualização a

inspiração para resolver os enredos mais
difíceis e passar nos testes mais difíceis.
88 Minha Luz alcança todos os corações,
mesmo os aflitos e deprimidos, para dar-lhes
nova coragem de viver (312, 36 - 42)
89 Na "Segunda Era" entrei na casa de muitos
casais que tinham sido casados de acordo com
a Lei de Moisés e você sabe como eu conheci
muitos deles? Lutando, destruindo as
sementes da paz, do amor e da confiança. Vi
inimizades e discórdias em seus corações, em
sua mesa e em seu acampamento.
90 Eu também entrei na casa de muitos que,
sem que sua vida conjugal tivesse sido
confirmada pela lei, amaram e viveram como
as cotovias fazem em seu ninho, cuidando e
protegendo seu pequeno querido
91 Quantos são os que moram sob um mesmo
teto e ainda não se amam, e como não se
amam, também não estão unidos, mas estão
espiritualmente separados! Mas eles não
deixam que sua divisão seja conhecida, por
medo do castigo divino ou das leis humanas
ou do julgamento da sociedade, e isso não é
casamento; com essas pessoas não há
comunhão nem veracidade.
92 No entanto, eles demonstram sua falsa
semelhança, visitam famílias e igrejas, fazem
caminhadas, e o mundo não os condena
porque sabem como esconder sua falta de
amor. Quantos, por outro lado, que se amam
têm que se esconder, esconder sua verdadeira
unidade e suportar incompreensões e
injustiças?
93 O homem não se desenvolveu o suficiente
para ver através e julgar corretamente a vida
de seu vizinho. As pessoas que têm em suas
mãos as leis espirituais e mundanas não
aplicam a verdadeira justiça para punir tais
casos.
94 Mas aqueles tempos de compreensão e
discernimento, que vos anuncio, em que a
humanidade será aperfeiçoada, virão, e então
experimentareis, como nos tempos dos
patriarcas antes de Moisés, que a união dos
amantes acontecerá como eu fiz neste dia
com meus filhos: de uma forma espiritual
Assim farão vocês também nesses tempos
futuros: na presença dos pais daqueles que se
unirão, amigos e parentes, na maior
espiritualidade, fraternidade e alegria. (357,
25 - 27)
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existe e estou revelando a você aqui como
viajá-lo.
7 Você é livre para escolher o caminho, mas é
meu dever como Pai mostrar-lhe o verdadeiro,
o mais curto - aquele que é sempre iluminado
pela luz do farol divino, que é o meu amor por
você. Pois vocês são discípulos que têm sede
de ouvir palavras sempre novas que
confirmam seu conhecimento e animam sua
fé. (148,53 - 55)
8 Coloquei consciência em seu ser, que ela
pode ser o guia em todos os seus caminhos, já
que a consciência é capaz de discernir o bem
do mal, e o certo do errado Com esta luz, você
não será enganado nem será chamado de
ignorante. Como o espiritualista poderia
enganar seu próximo ou procurar enganar a si
mesmo quando sabe a verdade? (10, 32)
9 O homem na terra é um príncipe a quem
meu amor e minha retidão deram este título,
e a missão que ele recebeu desde o início foi a
de governar a terra.
10 Acima do dom divino de sua liberdade de
vontade, coloquei um farol luminoso para
iluminar seu caminho de vida: a consciência
11 A liberdade para trabalhar e a luz da
consciência para fazer a diferença entre o bem
e o mal são dois dos maiores dons que o amor
de meu Pai deu a seu espírito. Eles estão no
homem mesmo antes de ele nascer, e
também depois de ele ter morrido. A
consciência o guia e não se separa dele no
desespero, nem na perda da razão, nem na
agonia da morte, porque está profundamente
unida ao espírito. (92, 32 - 34)
12 O Espírito goza da liberdade de vontade,
pela qual ele deve tomar o mérito para obter
a salvação.
13 Quem guia, orienta ou aconselha o espírito
em sua livre forma de desenvolvimento, a fim
de distinguir os lícitos dos ilícitos e, portanto,
não se desviar? da consciência.
14 A consciência é a centelha divina, é uma luz
superior e um poder que ajuda o homem a
não pecar. Que mérito haveria no homem se a
consciência possuísse poder material para
forçá-lo a permanecer no bem?
15 Quero que você saiba que o mérito é dar
ouvidos a essa voz, ter a certeza de que ela
nunca mente ou está errada no que ela diz, e
em obedecer fielmente às suas ordens.

Capítulo 34 - Liberdade de vontade e
consciência
A importância da consciência e da liberdade
de vontade
1 Dê ouvidos, discípulos: o homem tem
liberdade de vontade e consciência como dons
espirituais; todos vêm ao mundo dotados de
virtudes e podem fazer uso delas. Em seu
espírito está a luz da consciência; mas, ao
mesmo tempo em que o corpo se desenvolve,
as paixões e as más inclinações se
desenvolvem com ele, e estas estão na luta
com as virtudes.
2 Deus permite que isto aconteça desta
maneira porque sem luta não há mérito, e isto
é, portanto, necessário para que você ascenda
no caminho espiritual. Qual seria o mérito dos
filhos de Deus se eles não lutassem? O que
você faria se vivesse cheio de felicidade, como
você anseia no mundo? Você pode, rodeado
de conforto e riqueza, esperar progresso
espiritual? Você ficaria parado, pois onde não
há luta, não há mérito.
3 Mas não entenda mal, pois quando falo de
luta, quero dizer aquela que você desenvolve
para superar suas fraquezas e paixões estas
lutas são as únicas que permito que os
homens façam, para que dominem seu
egoísmo e suas aspirações materiais, para que
o espírito, iluminado pela consciência, possa
tomar seu verdadeiro lugar
4 Aprovo esta luta interior, mas não aquela
que os homens lutam no desejo de autoexaltação, cegos pela ambição e pela malícia.
(9, 42 - 44)
5 O espírito luta para alcançar sua ascensão e
progresso, enquanto "a carne" [a alma]
sucumbe repetidamente aos impulsos do
mundo. Mas espírito e corpo [alma] poderiam
harmonizar-se um com o outro se ambos só
fizessem uso do que é legalmente seu, e isto é
o que meu ensinamento lhes mostra.
6 Como exercer minha lei a qualquer
momento? Ouvindo a voz da consciência, que
é o juiz de suas ações. Não lhe ordeno que
faça nada que não possa fazer. Quero
convencê-lo de que O Caminho para a
Felicidade não é uma fantasia, mas que ele
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16 Como você certamente pode compreender,
é necessário treinamento e concentração em
si mesmo para poder ouvir claramente essa
voz. Qual de vocês está atualmente praticando
esta obediência? Respondam a vocês mesmos.
17 A consciência sempre se manifestou no
homem; mas o homem não alcançou o
desenvolvimento necessário para ser guiado
toda sua vida por essa luz. Ele precisa de leis,
ensinamentos, regulamentos, religiões e
conselhos.
18 Quando os homens vierem a fazer contato
com seu espírito, e em vez de buscar o
espiritual por fora, buscá-lo por dentro,
poderão ouvir a voz suave, persuasiva, sábia e
justa que sempre esteve viva neles sem
escutá-lo, e compreenderão que em
consciência é a presença de Deus, que é o
verdadeiro mediador através do qual o
homem deve fazer contato com seu Pai e
Criador. (287, 26 - 30)
19 Todos vós tendes em vós a minha luz, todo
espírito tem esta graça; mas enquanto para
alguns esta luz se tornou cada vez mais forte,
crescendo, saindo para se fazer conhecer,
para outros ela permanece apenas em um
estado secreto, escondida, inconsciente. Mas,
em verdade vos digo: por mais que um
homem seja espiritualmente retardado, ele
sempre será capaz de distinguir entre o bem e
o mal, e é por isso que todos vós sois para
mim responsáveis por vossas obras.
20 Devo lhe dizer que sua responsabilidade
aumentará à medida que seu conhecimento
aumentar, pois então você se tornará mais e
mais sensível às instruções da consciência.
(310, 69 - 70)
21 Quero que você saiba que entre todas as
criaturas deste mundo você é o ser preferido,
dotado de espírito e consciência. Eu lhe dei a
liberdade de vontade para que você tome o
caminho certo por sua própria vontade, o que
leva a Mim. Não é um caminho florido que vos
ofereço, mas o da oração, do arrependimento
e da luta, e neste caminho vossa consciência
vos guiará. (58, 42)
22 O que seria do Espírito se ele fosse
afastado de sua liberdade de vontade? Em
primeiro lugar, ele não seria espírito e,
portanto, não seria uma criatura digna do
Altíssimo. Ele seria algo como aquelas
máquinas que você faz, algo sem vida própria,

sem inteligência, sem vontade, sem esforço.
(20, 37)
23 Eu dei ao homem a liberdade de vontade.
Mas quando este homem em sua cegueira
chegar ao ponto de me reprovar por isto, eu
lhe direi que também lhe dei força de vontade
e intelecto. Ao mesmo tempo lhe revelei
minha lei, que é o caminho para não tropeçar
ou se perder, e acendi nele a luz da
consciência, que é o farol interior que ilumina
o caminho do espírito e o conduz à vida
eterna.
24 Por que o pecado está lá, e o mal supera, e
as guerras são feitas? Porque o homem não
escuta a voz da consciência e faz mau uso de
sua liberdade de vontade. (46, 63 - 64)
25 O mundo não me ouve porque a voz destes
corpos através dos quais me faço conhecer
tem apenas um alcance pequeno é por isso
que é a voz da consciência, que é minha
sabedoria, que fala aos homens e surpreende
muitos que, sob o feitiço de seu egoísmo, são
de outra forma surdos aos apelos dessa voz,
prestando atenção apenas à bajulação e ao
prestígio terreno e intoxicados por sua
posição e poder social (164, 18)
O abuso da liberdade de vontade
26 Hoje encontro uma humanidade que está
espiritualmente enfraquecida pelo abuso que
cometeu com o dom da liberdade de vontade
Eu tracei um caminho de justiça, amor,
misericórdia e bondade. O homem criou outra
luz aparente que o levou à ruína.
27 Na minha vinda novamente, minha palavra
lhe mostrará o caminho que você não queria
seguir, e seria injusto e irracional dizer que
este ensinamento o deixaria confuso ou
indiferente. (126, 5 - 6)
28 Olhe para os homens, como eles se
destroem e se odeiam, tomando o poder uns
dos outros, não se encolhendo do crime, do
engano ou da traição. Há pessoas que morrem
aos milhões como vítimas de seus
semelhantes, e outras que perecem sob o
efeito do vício. Há luz neles? Será que o
espírito que vive neles fala? O que existe é
escuridão e dor, o resultado do abuso do dom
da liberdade de vontade e de não ouvir a voz
interior; e porque os homens não voltaram
sua atenção para a luz daquela faísca de Deus
que todos vocês carregam em seu ser, que é o
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raio divino de luz que vocês chamam de
consciência. (79, 31)
29 A liberdade de vontade é a expressão
máxima, é o dom mais perfeito da liberdade
concedida ao homem no decorrer de sua vida,
de modo que sua perseverança no bem que
obteve pelo conselho da consciência e pela
luta para passar nas provas o fará chegar ao
seio do Pai. Mas a liberdade de vontade foi
substituída pela licenciosidade, a consciência é
ignorada; apenas as exigências do mundo são
ouvidas, e a espiritualidade foi substituída
pelo materialismo.
30 Diante de tanta confusão e tantos desvios,
meu ensino parecerá absurdo para as pessoas
daquela época. mas eu lhes digo que é o
ensinamento certo para conseguir que os
homens se libertem da letargia em que
caíram. (157, 15 - 16)
31 Minha Palavra é o Caminho, é a Lei divina
que vos conduz à perfeição, é a Luz que eleva
o Espírito, mas que foi obscurecida quando a
"carne" [alma] com sua intransigência
prevaleceu e não escutou o chamado interior
de seu Espírito
32 Antes do espírito, que cedeu sob o impulso
da "carne" e se deixou dominar pela influência
do mundo que o cerca, mudando sua posição
de líder para a de um ser indefeso, impelido
pelas paixões e fraquezas humanas, como as
folhas secas quando são sopradas sem direção
pelo vento
33 O homem que mais ama a liberdade tem
medo de se submeter à vontade divina, por
medo de que seu espírito eventualmente o
subjugará e o privará de muitas satisfações
humanas que ele sabe que lhe são
prejudiciais; e assim ele deixa o caminho que o
leva à verdadeira vida. (97, 36)
34 O tempo em que os homens usaram a
liberdade de vontade para usá-la para
prazeres, paixões básicas, inimizades e
vinganças está agora chegando ao fim. Minha
retidão está bloqueando os caminhos do
pecado e, em vez disso, abrindo o caminho da
reconciliação e da renovação para que as
pessoas possam encontrar o caminho da paz
que buscaram em vão por outros meios. (91,
80)
35 Eu lhes dei o dom da liberdade de vontade
e respeitei essa abençoada liberdade dada aos
meus filhos. mas também coloco em seu ser a

Luz Divina da Consciência para que você,
guiado por Ele, dirija suas habilidades na
direção certa Mas eu lhes digo: Na luta entre o
espírito e o corpo [alma], o espírito sofreu
uma derrota, uma dolorosa queda, que
gradualmente o afastou cada vez mais da
Fonte da Verdade, que eu sou.
36 Sua derrota não é definitiva, é temporária;
pois ele sairá das profundezas de seu abismo
quando não puder mais tirar sua fome, sua
sede, sua nudez e sua escuridão. A dor será
sua salvação, e quando ouvir a voz de sua
consciência, ele se levantará forte e radiante,
fervoroso e inspirado, e usará suas habilidades
de novo. Mas 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 culto que se
pode oferecer ao Meu Espírito. (257, 65 - 66)
O necessário cumprimento dos impulsos da
consciência
37 Quão longe da realidade há atualmente
milhões de seres que vivem apenas por sua
presença material! Como eles poderiam abrir
seus olhos para a realidade? Somente
escutando a voz da consciência - a voz que
precisa de reunião, reflexão e oração para ser
ouvida. (169, 16)
38 Sempre que você desejar saber se o
caminho que está seguindo é o do
desenvolvimento ascendente, você deve
consultar sua consciência, e quando a paz
estiver nela, e a caridade e a boa vontade para
com seus semelhantes estiver em seu coração,
você estará certo de que sua luz ainda brilha,
e sua palavra consola e cura.
39 Mas se você descobrir que em seu coração
a ganância, a má vontade, o materialismo e a
carnalidade criaram raízes, você pode estar
certo de que sua luz se tornou escuridão,
engano. Quando o Pai o recordar, você
gostaria de ter uma colheita suja em vez de
trigo dourado? (73,45)
40 Discípulos: Se você não deseja cometer
nenhum erro ou erro, examine suas ações à
luz de sua consciência, e se houver algo que o
turvou, examine-se minuciosamente, e você
descobrirá a mancha para que possa corrigi-la.
41 Há um espelho dentro de vocês, no qual
podem se olhar e ver se estão limpos ou não.
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42 O espiritualista deve ser reconhecido por
seus atos, os quais, para serem puros, devem
ser ditados pela consciência. Quem agir desta
maneira sentirá que se intitula, com razão,
meu discípulo.
43 Quem poderia me enganar? Ninguém. Não
o julgo pelo que você faz, mas pela intenção
com a qual o faz. Eu estou em sua consciência
e além dela Como você pode acreditar que
não posso conhecer seus atos e suas
motivações? (180, 11 - 13)

vitória absoluta da consciência, que é
realizada por meio do espírito em "carne".
50 Você não sabe que depois de tanta luta e
de uma luta tão longa, o corpo, que é humano
e perecível, deve dar lugar à consciência que é
minha luz eterna?
51 Compreende que após uma luta tão longa,
o homem finalmente alcançará a sensibilidade
e a disposição de ceder que nunca antes teve
em relação àquela voz e àquela vida espiritual
que vibra e vive em seu ser.
52 Todos vocês estão caminhando para este
ponto sem perceberem. Mas quando um dia
você vir a vitória do bem e da justiça na Terra,
você entenderá o motivo da luta, das batalhas
e das provações. (317, 21 - 26)
53 Veja como o homem está diante e acima de
tudo o que o cerca; que ele é o único ser
dotado de liberdade de vontade e consciência.
Desta liberdade de vontade todas as
aberrações, quedas e pecados do homem têm
sua origem. Mas estas são transgressões
transitórias diante da retidão e da eternidade
do Criador. Pois depois a consciência
prevalecerá sobre as fraquezas do corpo e a
sedução do espírito. Com ela virá a vitória da
luz, que é o conhecimento sobre as trevas, o
que significa ignorância. Será a vitória do bem,
que é amor, justiça e harmonia, sobre o mal,
que é egoísmo, licenciosidade e injustiça.
(295, 49)
54 Nada é impossível para mim, minha
vontade foi e sempre será cumprida, mesmo
se às vezes parece que é a vontade do homem
que governa e não a minha
55 O caminho da liberdade de vontade do
homem, seu governo na terra, as vitórias de
seu orgulho, a coerção que ele às vezes impõe
por seu uso da força, são tão fugazes em
comparação com a eternidade que podem de
certa forma mudar os planos divinos; mas
amanhã ou no curso de sua execução a
vontade de meu espírito será revelada cada
vez mais sobre todos os seres, fazendo existir
o bem e removendo o impuro. (280, 9 - 10)
56 Chegará o momento em que os limites
deste mundo serão levantados pelo amor, e
quando os mundos se aproximarão uns dos
outros através da espiritualização.
57 Até lá, a luta entre consciência e liberdade
de vontade continuará, que o homem usará e

A luta entre liberdade de vontade e
consciência
44 Quando os primeiros seres humanos
habitaram a Terra, o Criador colocou neles Seu
amor e lhes deu um espírito, acendendo Sua
luz em sua consciência, ao mesmo tempo em
que lhes deu liberdade de vontade.
45 Mas enquanto alguns se esforçaram para
permanecer firmes no bem, combatendo
todas as tentações com a intenção de
permanecer puros, dignos do Senhor e de
acordo com sua consciência, outros, de
pecado em pecado e de uma transgressão
para outra membro por membro, forjaram
uma cadeia de pecados, guiados apenas pela
voz dos sentidos, dominados por suas paixões;
e semearam o erro e a tentação entre seus
semelhantes.
46 Mas além desses seres espirituais confusos,
meus profetas também vieram como anjos
mensageiros de minha divindade, para
despertar a humanidade, para adverti-la dos
perigos e anunciar minha vinda a eles (250, 38
- 39)
47 A "carne" [alma] era demasiado teimosa e
indisciplinada para seguir as instruções
daquela luz interior a que chamam
consciência, e era muito mais fácil para ela
seguir os impulsos que a levaram à
licenciosidade de seus instintos e paixões.
48 Por muito tempo, a humanidade percorreu
o caminho da vida nesta terra em uma pesada
luta entre a consciência, que nunca se calou, e
a "carne", que quer fazer do materialismo seu
culto e sua lei, sem que nem a matéria [alma]
nem o espírito tenham vencido, uma vez que a
luta continua.
49 Vós me perguntais, quem prevalecerá? E
eu lhes digo que não demora muito mais até a
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explorará para fazer de sua vida o que lhe
agrada.
58 A luta entre estas duas forças atingirá seu
clímax, e a vitória estará do lado do Espírito
que, num dom absoluto de amor a seu Pai, lhe
dirá: "Senhor, renuncio à minha liberdade de
vontade, fazei somente em mim a tua
vontade".
59 Abençoarei aquele que assim vem diante
de mim e o envolverei em Minha Luz; mas lhe
farei saber que jamais lhe tirarei aquela
liberdade abençoada com a qual lhe foi dada
Pois quem faz a vontade de seu Pai, quem é
fiel e obediente, é digno da confiança de seu
Senhor. (213, 61 - 64)

disposto a realizar meu ensinamento. Você os
reconhece em teoria, mas não os aplica na
prática. Você atribui a ela essência divina diga que Cristo foi muito grande e que seu
ensinamento é perfeito. Mas ninguém quer
ser grande como o Mestre, ninguém quer vir
até ele tomando-o verdadeiramente como
exemplo. Mas vocês devem saber que eu vim
não só para que saibam que sou grande, mas
também que todos vocês podem ser grandes.
(287, 35 - 36)
66 Reunirei todos os homens e todas as
nações em torno de minha nova mensagem,
os chamarei como o pastor chama suas
ovelhas, e lhes darei a paz de um estábulo
onde encontrarão refúgio das intempéries e
tempestades
67 Você ainda verá quantos, embora
aparentemente sem o menor traço de fé ou
de espiritualidade, preservaram na mais pura
de suas mentes os princípios imortais da vida
espiritual; você ainda verá quantos daqueles
que lhe parecem não ter culto a Deus, ainda
têm dentro de si um altar indestrutível nas
próprias profundezas de seu ser.
68 Antes deste altar interior, as pessoas terão
que se ajoelhar espiritualmente para chorar
por suas transgressões, suas obras más e seus
insultos, em sincero arrependimento por sua
desobediência. Ali, diante do altar da
consciência, a arrogância humana cairá para
que as pessoas não se considerem mais
superiores por causa de suas raças. Depois
virá a renúncia, a reparação e finalmente a
paz, como fruto legítimo do amor e da
humildade, da fé e da boa vontade. (321,9 11)

Afiação da consciência através da nova
palavra de Deus
60 Meu ensinamento cheio de luz e amor
fortalece o espírito para que ele possa exercer
seu poder sobre a "carne" [alma] e torná-lo
tão sensível que as inspirações da consciência
se tornam cada vez mais facilmente
perceptíveis para ele.
61 A espiritualidade é o objetivo pelo qual o
homem deve lutar, pois lhe permitirá tornarse plenamente um com sua consciência e, em
última instância, distinguir o bem do mal.
62 Pois por causa da falta de elevação
espiritual do homem, essa voz interior
profunda e sábia, inabalável e justa não pôde
ser suficientemente ouvida e interpretada e,
portanto, o homem não alcançou um
conhecimento inqualificável que lhe
permitisse realmente distinguir o bem do mal.
63 Mas não somente isto, mas ele deve
encontrar em si mesmo a força necessária
para seguir cada bom impulso e obedecer a
cada inspiração luminosa, rejeitando ao
mesmo tempo toda tentação, todo
pensamento injusto ou mau ou impulso
emocional. (329, 56 - 57)
64 Como será fácil para os homens
compreenderem uns aos outros quando se
silenciarem em si mesmos e ouvirem a voz de
sua razão superior, a voz daquele juiz que eles
não querem ouvir porque sabem que ele os
ordena a fazer o oposto completo do que
estão fazendo.
65 Posso dizer-lhe, além disso, que se não
estava disposto a dar ouvidos às instruções de
sua consciência, não estava obediente e

Capítulo 35 - O poder dos
pensamentos, sentimentos e vontade
O envio e o recebimento de pensamentos e
seus efeitos
1 Há forças que - não visíveis ao olho humano
e não perceptíveis à ciência humana influenciam constantemente suas vidas.
2 Há o bem e há o mal; alguns lhe dão saúde e
outros lhe causam doenças; há a luz e a
escuridão.
3 De onde vêm esses poderes? Do espírito,
dos discípulos, da mente e dos sentimentos.
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4 Todo espírito, encarnado ou desencarnado,
envia vibrações ao pensar; todo sentimento
exerce uma influência. Você pode ter certeza
de que o mundo está cheio dessas vibrações.
5 Agora é fácil para você entender que onde
se pensa e vive no bem, deve haver poderes e
influências curativas, e que onde se vive fora
das leis e regras que caracterizam o bem, a
justiça e o amor, deve haver poderes sinistros.
6 Ambos preenchem o espaço e lutam um
contra o outro; têm influência na vida
emocional dos homens, e quando são capazes
de discernir, aceitam as boas inspirações e
rejeitam as más influências. Mas se forem
fracos e não forem treinados para a realização
do bem, eles não podem resistir a essas
vibrações e correm o risco de se tornarem
escravos do mal e sucumbir a seu domínio.
(40, 58 - 63)
7 Tudo o que é espiritual no universo é uma
fonte de luz, visível ou invisível para você, e
esta luz é poder, é força, é inspiração. A luz
também flui das idéias, palavras e obras, de
acordo com a pureza e majestade que elas
possuem. Quanto maior a idéia ou o trabalho,
mais delicada e fina é sua vibração e a
inspiração que dela emana, embora seja mais
difícil para os escravos do materialismo
percebê-la. No entanto - o efeito que os
pensamentos e obras elevadas têm
espiritualmente é grande. (16, 16)
8 Se uma idéia ou pensamento de luz vier de
sua mente, ela chegará a seu propósito para
cumprir seu propósito caritativo. Se, ao invés
de pensamentos de bondade, as radiações
impuras emanarem de sua mente, elas só
causarão danos para onde quer que você as
envie. Eu lhe digo que os pensamentos
também são obras, e como tal permanecem
escritos no livro que existe em sua
consciência.
9 Quer suas obras sejam boas ou más, você
terá de volta muitas vezes o que desejava para
seus semelhantes. Seria melhor para vocês
fazerem o mal a vocês mesmos do que desejálo a um de seus vizinhos.
10 Por isso lhe disse na "Segunda vez": "o que
você semeia, você colhe"; pois é necessário
que você reconheça suas experiências nesta
vida e lembre-se de que suas colheitas lhe
darão a mesma semente que você semeou,
mas em multiplicação

11 Ó homem, você não tem estado disposto a
levar em conta, a sentir ou a viver os
ensinamentos de seu mestre (24, 15 - 18)
12 Esta é a razão pela qual eu lhe disse que
você não conhecia o poder do pensamento
hoje eu lhes digo que o pensamento é voz e
audição, é arma e escudo Cria tão bem quanto
destrói. O pensamento encurta a distância
entre os moradores distantes e encontra
aqueles cujos vestígios tinha perdido.
13 Conheça suas armas antes que a batalha
comece. Aquele que sabe como se preparar
será forte e invencível. Não será necessário
que você empunhe armas de assassinato. Sua
espada deve ser puro e puro pensamento, e
seu escudo deve ser fé e caridade. Mesmo no
silêncio, sua voz ressoará como uma
mensagem de paz. (76, 34)
14 Tome cuidado, tomando cuidado para não
deixar suas mentes sujas com pensamentos
impuros Ele é criativo, e se você der abrigo a
uma má idéia, ele irá trabalhar até níveis mais
baixos, e sua mente estará envolta em
escuridão. (146, 60)
15 Os pensamentos unidos de um grande
grupo de pessoas serão capazes de derrubar
as influências malignas e empurrar os ídolos
para fora de seus pedestais. (160, 60)
16 Hoje posso assegurar-lhes que no futuro a
comunicação pelo pensamento alcançará um
grande desdobramento; e através deste meio
de comunicação muitas barreiras
desaparecerão que ainda hoje dividem povos
e mundos; estou certo de que vocês poderão
ver que a comunicação será um grande
sucesso Quando você aprende a se conectar
com seu Pai em pensamento, quando você
alcança a comunhão espiritual, qual poderia
ser ainda a dificuldade em se comunicar com
seus irmãos e irmãs, visíveis ou invisíveis,
presentes ou ausentes, próximos ou
distantes? (165, 15)
17 Seus pensamentos sempre me alcançam,
por mais imperfeitos que sejam, e ouço suas
orações, mesmo que lhes falte fé, que você
deve sempre colocar neles A razão disso é que
meu espírito absorve as vibrações e os
sentimentos de todos os seres.
18 Mas aqueles homens que se distanciam
uns dos outros por causa de seu egoísmo,
longe da vida espiritual como resultado do
materialismo em que se enredaram hoje em
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dia, não estão preparados para poder se
comunicar uns com os outros por meio de
seus pensamentos.
19 Ainda, eu lhe digo que é necessário que
você comece a treinar sua mente Para
conseguir isso, "fale" com os seres espirituais
mesmo que não receba deles uma resposta
claramente perceptível.
20 Amanhã, quando todos tiverem aprendido
a dar, eles receberão cada vez mais indicações
de uma compreensão espiritual como os
homens nunca sonharam. (238,51)

perfeita e também para vos ensinar a acender
a luz (205, 28 - 29)
A falta de autoconquista
28 O homem tem sido duplamente culpado:
não só porque não faz nenhum esforço para
remover o curativo que lhe nega o
conhecimento dos mais altos ensinamentos,
mas também porque não se libertou dos
grilhões da matéria, que, ao contrário dos
prazeres espirituais, o seduziram aos prazeres
físicos. Esta é a razão pela qual ele se
escravizou sob o domínio das paixões e
permite que seu espírito se assemelhe a um
homem coxo que nada faz para ficar bom.
29 Em todas as áreas eu vejo a maioria dos
homens instáveis; em todos os lugares eu só
encontro o homem fraco. E ao que isso é
atribuível? Ao fato de que você não tem
coragem e força de vontade suficientes para
sair da sujeira em que se encontra, para
superar a inércia que forja os grilhões que se
ligam à matéria, e esta é a origem de todos os
vícios, todas as falhas.
30 Mas o homem não quer fazer uso daquele
poder do qual foi dotado, que é a vontade; a
vontade, que é ser o legislador irrestrito, que
é tornar-se o líder supremo, e, apoiado pela
razão, lutar - poder contra o poder, domínio
contra domínio. Por um lado, as paixões e os
desejos, por outro lado, raciocinam e vão
raciocinar, até que estes últimos ganhem a
batalha e você possa dizer que está liberado.
31 Então vocês serão os grandes profetas, os
grandes iluminados, que podem ser "superhomens". Então você poderá conviver com os
animais selvagens e brincar com os répteis.
pois na verdade, eu lhe digo, são as
transgressões incriminatórias que o levam a
temer aqueles seus irmãozinhos e esta é
também a razão pela qual eles o atacam.
32 Mas se você tomar tempo para observar o
povo, verá que há pessoas que são mais
selvagens que os tigres e que têm mais
veneno que a cobra.
(203,3-6)

O poder dos sentimentos, desejos ou medos
21 A cada momento, as vibrações mentais ou
espirituais saem de você, mas na maioria dos
casos você irradia egoísmo, ódio, violência,
vaidade e paixões básicas. Você machuca e
sente quando está machucado: mas não ama
e, portanto, não sente quando é amado, e
com seus pensamentos patológicos você
satura o ambiente em que vive cada vez mais
com dor e enche sua existência de
desconforto. Mas eu lhes digo: saturar tudo
com paz, com harmonia, com amor, então
vocês serão felizes. (16, 33)
22 Nunca pensem mal daqueles que não
gostam de vocês e não sejam amargos com
aqueles que não os entendem, porque vocês
mesmos transmitem a eles em pensamento o
sentimento mais íntimo que têm para com seu
próximo. (105, 37)
23 Você vê aqueles homens que querem ser
poderosos pela força? Muito em breve, você
os verá condenados por seu erro.
24 Eu lhes provarei que somente através da
bondade que é a radiação do amor se pode
ser verdadeiramente grande e poderoso. (211,
22 - 23)
25 Você não tem fé para levantar o rosto e
sorrir com esperança e olhar para o futuro
sem medo, sem desconfiança, porque no
futuro eu sou
26 Quantas vezes você está doente, só porque
pensa assim! pois a cada volta você pensa que
a perdição vem depois de você e a dor vem
depois de você. Então você atrai forças
obscuras através de seu pensamento, com as
quais você ofusca sua vida material e seu
caminho de ascensão espiritual.
27 Mas estou aqui convosco para reacender a
fé na vida, na verdade, na eterna, na paz
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mas acredita que amanhã ele estará cheio de
luz, porque através de seus méritos ele
alcançou sua purificação.
9 Aquele que tem fé tem paz, tem amor, e
tem bondade em si mesmo.
10 Ele é rico em espírito e até mesmo em
coisas materiais; mas em verdadeiras riquezas,
não naquela que você quer dizer. (263, 12 16)
11 Dou-lhes agora a prova da existência da
verdadeira fé: quando o coração não abre
mão da esperança na hora do julgamento;
quando nos momentos mais críticos a paz
preenche o espírito.
12 Aquele que tem fé está de acordo comigo,
porque eu sou vida, saúde e salvação. Aquele
que na verdade procura este porto e este farol
não perecerá.
13 Quem tem esta virtude faz maravilhas além
de toda ciência humana, dando testemunho
do espírito e da vida superior. (237,69 - 71)

IX. Ensinamentos de Sabedoria
Divina
Capítulo 36 - Fé, verdade e
conhecimento
A fé que supera tudo
1 Para superar fraquezas, misérias, misérias e
paixões, e para remover dúvidas, a fé e as
boas obras são indispensáveis, que são
virtudes que superam o impossível; para elas,
as difíceis e inatingíveis desaparecem como
sombras.
2 Eu disse às pessoas que acreditavam em
Mim na Segunda Era: "Sua fé o tem ajudado.
Expliquei desta maneira porque a fé é um
poder curativo, um poder transformador e sua
luz destrói as trevas. (20, 63 - 64)
3 Aqueles que ainda estão longe de serem
espiritualizados querem me ver à semelhança
de Jesus para me dizer: "Senhor, eu creio em
Ti, pois eu te vi a eles digo: bem-aventurados
aqueles que acreditaram sem ver, pois deram
provas de que, graças à sua espiritualização,
Me sentiram em seu coração (27, 75)
4 Quero que você saiba o que é a fé, para que
possa entender que aquele que a tem é o
dono de um tesouro incomparável.
5 Quem vive iluminado por esta luz interior
nunca se sentirá rejeitado, abandonado, fraco
ou perdido, por mais pobre que o mundo
pense que ele seja. Sua fé no Pai, na vida, em
seu destino, e também em si mesmo, jamais o
deixará perecer na luta da vida; e também
sempre será capaz de realizar grandes e
surpreendentes obras. (136, 4 - 5)
6 A fé é como um farol que dá luz ao seu
modo de vida até que você chegue ao porto
seguro da eternidade.
7 A fé não deve ser a daqueles seres
espirituais tépidos e temerosos 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.
8 A fé é aquilo que o Espírito sente, que,
sabendo que Deus está nele, ama seu Senhor
e se alegra de senti-lo em si mesmo e de amar
seus semelhantes. Tão grande é a fé na justiça
do Pai que ele não espera que seus vizinhos o
amem, que perdoem insultos e transgressões,

O reconhecimento da verdade de Deus
14 Quando o coração contém boa fé e a
mente está livre de preconceitos e idéias
vagas, a vida é mais valorizada e a verdade é
vista com maior clareza. Por outro lado, se há
dúvida ou vaidade no coração e erro na
mente, tudo parece pouco claro, e até mesmo
a luz aparece como escuridão.
15 Buscar a verdade, que é a vida; mas buscála com amor, com humildade, com
perseverança e com fé. (88, 5 - 6)
16 Orai, interrogai vosso Pai em vossa oração,
então recebereis em vossa meditação uma
centelha de minha infinita luz Não espere
receber toda a verdade em um único
momento. Há seres espirituais que há muito
tempo estão em busca da verdade, que
procuram e tentam penetrar todos os
mistérios, e ainda não alcançaram o objetivo
desejado.
17 Cristo ungido lhe mostrou o caminho com
as palavras: "Amai-vos uns aos outros". Você
pode imaginar o alcance deste mandamento
sublime? Toda a vida dos homens seria
transformada se você vivesse de acordo com
este ensinamento. Somente o amor será capaz
de lhe revelar as verdades dos mistérios
divinos, porque ele é a fonte de sua vida e de
tudo o que você cria.
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18 Procure diligentemente a verdade, procure
o sentido da vida, ame e torne-se forte no
bem, e você verá como, passo a passo, tudo o
que foi falso, injusto ou imperfeito, cairá fora
de seu ser. Seja mais sensível à luz da graça
divina de dia para dia, então você poderá
pedir diretamente a seu Senhor tudo o que
quiser saber e o que seu espírito precisa para
alcançar a mais alta verdade. (136, 40 - 42)
19 Eu sou a "Palavra" que visita os homens
porque eles não puderam vir até Mim. É a
minha verdade que lhes revelo porque a
verdade é o reino em que todos vocês devem
entrar de acordo com a minha vontade.
20 Como você descobrirá a verdade se eu não
lhe disser antecipadamente que muitas
renúncias são necessárias para isso?
21 Para encontrar a verdade, às vezes é
necessário renunciar ao que se tem, até
mesmo renunciar a si mesmo.
22 O complacente, o materialista, o homem
indiferente não pode saber a verdade a menos
que quebre as paredes dentro das quais vive.
É necessário que ele se sobreponha a suas
paixões e fraquezas para ver minha luz cara a
cara. (258, 44 - 47)
23 Bendito aquele que busca a verdade, pois é
um sedento de amor, de luz e de bondade.
Procure e você encontrará, busque a verdade
e ela virá ao seu encontro. Continue a pensar,
continue também a consultar o livro da
sabedoria divina, e ele lhe responderá, pois
nunca o Pai permaneceu calado ou indiferente
a ele que o questiona fervorosamente.
24 Quantos dos que procuram a Verdade nos
livros, entre os estudiosos e nas diversas
ciências, acabarão por descobri-la em si
mesmos, já que plantei no íntimo de cada
homem uma semente de Verdade Eterna
(262, 36 - 37)
25 Não posso enganar-vos. Nunca estou em
um ato de falsidade, não me escondo no
escuro Minha verdade está sempre nua. Mas
se os homens não conseguiam ver a nudez do
Meu Espírito, era apenas porque não queriam
ver. Eu não escondo minha verdade de você
com qualquer tipo de roupa. Minha nudez é
divina e pura, minha nudez é santa, e eu a
mostrarei a todos os seres do universo. Como
um símbolo deles, vim ao mundo nu como um
ser humano e me afastei de você.

26 Quero que essa verdade prevaleça sempre
entre os que são meus, porque estou e estarei
sempre em sua verdade Eu quero que o amor
esteja entre vocês e meu amor estará sempre
em seu amor.
27 Só há uma verdade, um amor verdadeiro; e
quando essa verdade e esse amor estiverem
em você, seu amor e sua verdade serão meus,
e minha verdade e meu amor serão seus.
(327, 33 - 34)
28 Minha luz está em cada espírito. Agora
você está no momento em que meu espírito
vai derramar sobre os homens. É por isso que
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.
29 Um e o outro tremerão perante a verdade
do Deus vivo e verdadeiro. (263, 33 - 34)
O conhecimento do espiritual e divino
30 É impossível para qualquer um de meus
filhos me esquecer, porque eles têm em seu
espírito a consciência que é a luz do meu
espírito, através da qual eles devem mais cedo
ou mais tarde me conhecer
31 Para alguns é fácil entrar no sentido de
minha palavra e encontrar a luz ali; mas para
outros minha palavra é um enigma.
32 Digo-vos que nem todos neste momento
podem compreender a espiritualidade da
minha mensagem. aqueles que não podem
esperar por novos tempos para que seu
espírito possa abrir seus olhos para a luz de
minhas revelações (36, 4 - 6)
33 Quando eu lhe digo que minha sabedoria
será sua - você acredita que uma vida terrena
pode ser suficiente para saber tudo o que
tenho a lhe revelar? quando lhe digo que não
se pode alcançar a ciência humana sem
percorrer o longo caminho do
desenvolvimento, ainda menos se pode
adquirir o conhecimento do espiritual sem um
desenvolvimento completo de seu espírito
34 Não coloco a espiritualização em oposição
à ciência, porque este erro foi o dos homens,
nunca o meu. Pelo contrário, eu vos ensino a
harmonizar o espiritual com o material, o
humano com o divino, o transitório com o
eterno. No entanto, explico-lhes que para
caminhar pelos caminhos da vida, é preciso
178

conhecer primeiro o caminho que está
marcado para vocês pela consciência, cuja lei
espiritual brota do Espírito Divino. (79, 38 - 39)
35 Você afundou tão baixo e se afastou tanto
do espiritual que pensa que todas essas coisas
são sobrenaturais, que - como pertencem ao
espírito - são completamente naturais. Assim
você chama o divino sobrenatural e também
considera tudo o que pertence ao seu espírito,
e isto é um erro.
36 A razão disso é que você vê e percebe
apenas o que está ao alcance de seus sentidos
ou ao alcance de sua inteligência humana, e
você pensou que o que está além dos sentidos
e da mente é sobrenatural. (273, 1)
37 Tanto o homem que busca a luz do
conhecimento na natureza quanto aquele que
busca minha sabedoria nas revelações
espirituais deve percorrer o caminho pelo qual
encontrará todas aquelas verdades que não
pode descobrir em outros caminhos, com seus
próprios pés. É exatamente por isso que eu
enviei seu espírito para viver uma vida após a
outra aqui na Terra, para que através de seu
desenvolvimento e experiência possa
descobrir tudo o que há nela e naquilo que a
cerca.
38 Se quiserem, examinem minuciosamente
minhas palavras, mas estudem e depois
observem a vida do ponto de vista deles para
que vocês possam estabelecer a verdade
contida em tudo o que eu lhes disse
39 Haverá ocasiões em que vos parecerá que
há uma contradição entre o que vos digo hoje
e o que vos foi revelado em tempos passados,
mas estas não existem São os homens que
estão em erro. Mas agora tudo virá à tona.
(105, 54 - 56)X

espiritualmente. O reconhecimento é possuir
e agir em conformidade.
42 Aquele que tem um conhecimento real é
de espírito humilde. Ele não se orgulha da
sabedoria terrena, que apenas procura saber
tudo (terrena) e nega tudo o que não
entendeu. Aquele que traz dentro de si a luz
do conhecimento inspirado é capaz de receber
revelações na hora certa, assim como é capaz
de esperá-las. Os estudiosos têm se chamado
muitos, mas o sol, que brilha em plena luz dia
após dia, tem sido um mistério para eles.
43 Muitos acreditam saber tudo, mas na
verdade, digo-vos, a formiga que
imperceptivelmente cruza seu caminho
também contém para ela um mistério
insondável
44 Os homens serão capazes de explorar
muitas maravilhas da natureza, mas enquanto
não o fizerem no caminho do amor divino, não
alcançarão a verdadeira sabedoria contida na
vida imortal do espírito. (139, 67 - 70)
A necessária expansão da consciência
humana
45 Eu concedi ao homem, desde o início, a
liberdade de pensamento. Mas ele sempre foi
um escravo - às vezes por fanatismo, e em
outros casos como escravo das falsas visões
de mundo do "Faraó" e do "Imperador". Esta é
a razão pela qual ele está cego neste
momento, tendo em vista a liberdade que o
espírito agora alcança e o brilho que se
apresenta aos seus olhos. Pois sua mente
ainda não está acostumada a esta liberdade.
46 O homem tinha diminuído o poder de sua
compreensão do espiritual, e por isso caiu no
fanatismo, andando por caminhos tortuosos, e
era como uma sombra da vontade dos outros
47 Ele havia perdido sua liberdade, não era
dono de si mesmo nem de seus pensamentos.
48 Mas agora chegou a era da luz, o tempo em
que você deve quebrar as correntes e abrir
suas asas, para se elevar livremente ao infinito
em seu desejo de verdade (239, 4 - 7)
49 Este século em que você está vivendo
mostra dois aspectos: um é o
desenvolvimento da mente, e o outro é a
estagnação espiritual.
50 De fato, a luz divina brilha sobre as
faculdades da mente e, portanto, minha
grande inspiração brota delas, cujos frutos

Pré-requisitos para o discernimento
espiritual
40 A humildade é a luz do Espírito, e em
contraste com ela é a ausência da mesma
escuridão nele. A vaidade é o fruto da
ignorância. Aquele que é grande pelo
conhecimento e respeitado pela virtude,
possui verdadeira humildade e humildade
espiritual. (101, 61)
41 Deixai que todos os pensamentos maus vos
sejam tirados, e revesti-vos de pensamentos
nobres. A felicidade não está no que se possui
materialmente, mas no que se realiza
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surpreendem a humanidade; pois a mente
agora anseia por liberdade e expansão do
conhecimento. O homem se absorve no
estudo da natureza; ele busca, descobre, se
alegra, se maravilha, mas nunca é indeciso.
51 Mas sempre que nele surge o pensamento
de 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) é apenas para seres elevados
dignos de explorar os mistérios de Deus.
52 Então ele se mostrou fraco e tolo, incapaz
por vontade própria de superar os
preconceitos que o prendem. Então, foi
demonstrado que ele é um escravo de
interpretações distorcidas.
53 Nunca o desdobramento da inteligência
humana estará completo até que se
desenvolva também no nível espiritual.
Saibam como é grande o atraso de seu espírito
porque vocês se dedicaram apenas à
realização da vida terrena.
54 O homem é um escravo da vontade alheia,
vítima de magias, condenações e ameaças.
Mas o que isso conseguiu? Que ele abandona
todos os seus desejos de compreender e
alcançar o mais alto conhecimento que o
homem deve possuir; que ele se impede de
ser capaz de esclarecer o que ele sempre
pensou absurdamente ser um mistério: a vida
espiritual.
55 Você acha que a vida do Espírito será um
mistério eterno para o homem na Terra? Se
você pensa assim, você está em um grande
erro. em verdade vos digo que, até que saibais
vossa origem e nada sabeis do que está
relacionado com o Espírito, sereis, com todo o
progresso de vossas ciências, simples criaturas
que vivem entre plantas e animais em um
mundo miserável Vocês continuarão a lutar
uns contra os outros em suas guerras e a dor
continuará a governar suas vidas.
56 Se você não descobrir o que carrega em
seu ser, nem descobrir em seu próximo o
irmão espiritual que habita em todos - vocês
podem realmente se amar uns aos outros?
Não, crianças humanas, mesmo que vocês
digam que Me conhecem e Me seguem. Se
você levar meu ensino superficialmente, sua

fé, seu conhecimento e seu amor estarão
errados. (271, 39 - 45)
57 Em Mim os homens encontrarão a coragem
para se libertarem do jugo de sua ignorância
58 Como você pode esperar que a paz na terra
e as guerras cessem, que os homens se
renovem e que o pecado diminua, se não têm
conhecimento espiritual que é a condição, a
origem e o fundamento da vida?
59 Em verdade, eu lhes digo, enquanto minha
verdade não for compreendida nem
obedecida, sua existência na terra será como
um edifício construído sobre areias movediças
(273, 24 - 26)
60 Eu digo ao homem que ele é um
desconhecido para si mesmo porque não
penetrou em seu ser interior, porque não
conhece seu segredo, porque não conhece sua
verdadeira natureza Mas quero ensinar-lhe
neste tempo o conteúdo do "livro" que há
tanto tempo estava fechado para ele, onde
todos os segredos são guardados, o que
prometi esclarecer-lhe já na "segunda vez"
com a luz do meu espírito.
61 Agora vocês vão se conhecer
verdadeiramente e penetrar na parte mais
íntima de sua mente. Então, você poderá dizer
que começa a saber quem você é.
62 O homem conhecerá sua origem, seu
propósito, sua tarefa, suas faculdades e toda
aquela vida infinita e eterna que vive e tece ao
seu redor. Ele não poderá mais ferir seu
próximo, não poderá mais pôr em perigo a
existência de seus semelhantes, nem se
atreverá a sujar qualquer coisa de tudo o que
o cerca, pois chegou à conclusão de que tudo
é sagrado.
63 Ele saberá o que seu espírito contém e
esconde, e então terá uma idéia clara e uma
fé profunda de que - como o espírito é
maravilhoso - o lar que seu Pai planejou para
ele na eternidade também deve ser
maravilhoso. (287, 4 - 6)

Capítulo 37 - A correta compreensão
dos textos bíblicos
A interpretação das palavras e promessas
bíblicas
1 As pessoas se dedicaram ao estudo do
Antigo Testamento, rachando seus cérebros
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na investigação e interpretação das profecias
e promessas. Aqueles entre eles se
aproximaram da verdade e encontraram o
significado espiritual dos meus ensinamentos.
Para aqueles que teimosamente aderem à
interpretação material - terrena e não querem
entender ou encontrar o significado espiritual
de minhas revelações, terão que sofrer
confusão e decepção como o povo judeu
sofreu quando o Messias veio, a quem eles
haviam imaginado e esperado de uma
maneira diferente da que a realidade lhe
mostrou. (13, 50)
2 A falsa idéia que o homem teve nos
primeiros tempos sobre minha retidão
desaparecerá para sempre para dar lugar ao
verdadeiro conhecimento da mesma. A justiça
divina será eventualmente entendida como a
luz que brota do amor perfeito que existe em
seu Pai.
3 Que Deus que os homens pensavam ser
vingativo, cruel, vingativo e imperdoável será
sentido do fundo do coração como um pai que
dá seu perdão pelos insultos cometidos por
seus filhos, como um pai que amorosamente
convence o pecador, como um juiz que, em
vez de condenar aquele que lamentavelmente
lhe faltava, lhe oferece uma nova
oportunidade de salvação.
4 Quantas imperfeições me atribuíram em sua
ignorância porque me achavam capaz de
sentir raiva, embora a raiva seja apenas uma
fraqueza humana! quando os profetas lhe
falaram da "santa ira do Senhor", eu lhe digo
agora que você deve interpretar essa
expressão como justiça divina
5 O povo dos "Primeiros Dias" não teria
compreendido nenhuma outra forma de
expressão, nem os desenfreados ou os
libertinos teriam levado a sério as
admoestações dos profetas se não tivessem
falado com eles sob essa forma. Era
necessário que a inspiração de meus
mensageiros fosse expressa em palavras que
impressionassem o cérebro e o coração
daquelas pessoas com pouco
desenvolvimento espiritual. (104, 11 - 14)
6 Os escritos dos "Primeiros Dias"
transmitiram a história do povo de Israel,
mantendo o nome de seus filhos, seus
sucessos e seus fracassos, suas obras de fé e
suas fraquezas, sua glória e suas quedas, para

que este livro pudesse falar a cada nova
geração do desenvolvimento daquele povo
em sua adoração a Deus. Esse livro transmitia
tanto os nomes dos patriarcas que amavam a
virtude e a justiça, os modelos de força de fé,
como os nomes dos profetas, os videntes do
futuro, por cuja boca o Senhor falava sempre
que via Seu povo à beira do perigo. Também
transmitiu os nomes dos ímpios, dos traidores,
dos desobedientes, porque cada incidente,
cada exemplo é um ensinamento e às vezes
um símbolo.
7 Quando vivi em Jesus entre os homens, fiz
uso da essência desses escritos, do significado
dessas obras, somente quando era necessário,
para transmitir meu ensinamento; o material
e o insubstancial que nunca elogiei você não
se lembra que eu mencionei o justo Abel, que
elogiei a paciência de Jó e lembrei da
sabedoria e glória de Salomão? não me
lembrei de Abraão em muitas ocasiões e falei
dos profetas, e não vos disse com referência a
Moisés que eu não tinha vindo para dissolver
a Lei que ele tinha recebido, mas para cumprila? (102, 31 – 32)
8 Você deve estudar as revelações divinas que
eu lhe dei em todos os momentos; você deve
compreender a linguagem figurativa na qual
foi falada; você deve, desta forma, tornar seus
sentidos espirituais sensíveis para que você
possa saber qual é a Palavra de Deus e qual é
a Palavra do homem, para que você possa
descobrir o significado de meus ensinamentos
9 Somente do ponto de vista espiritual vocês
poderão encontrar a interpretação correta e
verdadeira de minha palavra - tanto a que lhes
enviei através dos profetas como a que lhes
dei através de Jesus ou esta palavra que lhes
dei através dos bocais da "terceira vez".
10 Uma vez que esta humanidade tenha
encontrado o verdadeiro significado da lei, do
ensino, da profecia e da revelação, ela terá
descoberto as coisas mais belas e profundas
relativas à sua existência.
11 Então os homens conhecerão a verdadeira
justiça, e seu coração verá o verdadeiro céu;
então você também saberá o que é expiação,
purificação e reparação. (322, 39 - 42)
12 Os escritos de tempos passados podem
revelar-vos o que estou repetindo para vós
hoje; mas o homem ousou falsificar minhas
verdades para espalhá-las falsificadas E assim
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você tem agora uma humanidade
espiritualmente doente, cansada e solitária.
13 É por isso que minha chamada de
despertar pode ser ouvida pelo portador da
voz, porque não quero que você entre em
confusão (221, 14 - 15)
14 Se os escritos de meus discípulos, que na
Segunda Era vos deixaram minha palavra,
vierem em vossas mãos de maneira
falsificada, far-vos-ei saber quais são as
verdadeiras palavras de Jesus Seu espírito
reconhecerá como falsos aqueles que não
estão de acordo com o concerto divino do
meu amor. (24, 19)
15 Nunca o homem esteve sem minhas
revelações, que são a luz do Espírito; mas ele
teve medo de chegar ao fundo delas Agora eu
pergunto a vocês: O que você pode saber da
verdade e do eterno se você teima em evitar o
espiritual?
16 Considere a interpretação materialista que
você deu às minhas revelações da Primeira e
Segunda Vez, embora elas falem apenas do
divino e do espiritual. Veja como você
confunde a natureza material com a espiritual,
com que falta de respeito você transforma o
profundo em superficial e o alto em baixo.
Mas por que você já fez isso? Porque em seu
desejo de fazer algo na obra de Deus você
procura a maneira de adaptar meus
ensinamentos à sua vida terrena, aos seus
confortos humanos que lhe são mais caros.
(281, 18 - 19)
17 Neste tempo farei com que o ensinamento
que vos dei na "Segunda Era", que muitos não
compreenderam e outros esqueceram, seja
compreendido por todos, e que também seja
seguido por causa dos meus novos
ensinamentos (92, 12)
18 A luz do Meu Espírito Santo desce sobre
vós; mas por que Me fazeis em forma de
pomba? Essas imagens e símbolos não devem
mais ser adorados por meus novos discípulos.
19 Entendam meu ensinamento, povo:
naquela "segunda vez" meu Espírito Santo se
manifestou no batismo de Jesus em forma de
pomba, porque esta ave em seu vôo se
assemelha ao sopro do Espírito, seu branco
fala de pureza, e em seu olhar suave e suave
há um brilho de inocência.
20 Como era possível fazer esses homens
incultos entenderem o divino, se eles não

tomassem as formas dos seres conhecidos no
mundo?
21 Cristo, que vos fala neste momento, foi
representado por um cordeiro, e até João me
viu assim em sua visão profética Tudo isso se
deve ao fato de que se você Me procura em
cada uma de minhas obras, sempre
encontrará em toda a criação uma imagem do
Autor da vida. (8,1 - 3)
22 Uma vez eu lhe disse que um camelo
preferiria passar pelo olho de uma agulha do
que um rico avarento entraria no Reino dos
Céus. hoje eu lhes digo que esses corações
devem se libertar de seu egoísmo e praticar a
caridade para com seus semelhantes para que
seu espírito possa passar pelo caminho
estreito da salvação Não é necessário libertarse de posses e bens, mas somente do
egoísmo. (62, 65)
23 Estou atualmente reconstruindo o Templo
ao qual me referi quando disse aos meus
discípulos que estavam admirando o Templo
de Salomão: "em verdade vos digo que
nenhuma pedra dele ficará sobre outra, mas o
reconstruirei em três dias"; não poderei
reconstruí-lo sem uma pedra sobre outra
pedra; reconstrui-lo-ei em três dias
24 Com isso quis dizer que todo culto exterior,
por mais esplêndido que possa parecer aos
homens, desaparecerá do coração dos
homens e erguerei em seu lugar o verdadeiro
templo espiritual de minha divindade agora é
a "terceira vez", ou seja, o terceiro dia em que
eu terminarei a reconstrução do meu templo
(79, 4)
25 Deus não tem forma, porque se Ele a
tivesse, Ele seria um ser limitado, como é
humano, e então Ele não seria Deus.
26 Seu "trono" é perfeição, justiça, amor,
sabedoria, poder criativo, eternidade.
27 "Céu" é a maior felicidade que um espírito
alcança em seu caminho de perfeição, quando
ele se eleva tão alto em sabedoria e amor que
atinge um grau de pureza que nenhum pecado
ou dor pode jamais alcançar novamente.
28 Quando meus profetas falavam da vida
espiritual, às vezes o faziam por meio de
manifestações humanas e objetos conhecidos
por vocês.
29 Os profetas viram tronos como os de reis
na terra - livros, criaturas em forma humana,
palácios com tapeçarias, castiçais, o Cordeiro
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e muitas outras criaturas. Mas hoje você deve
entender que tudo isso não foi senão uma
alegoria, um símbolo, um significado divino,
uma revelação que teve que ser expressa para
você de forma figurativa, uma vez que você
não foi capaz de entender outra, mais
elevada.
30 Agora é hora de você interpretar
corretamente o significado de todas as minhas
parábolas e ensinamentos que lhe revelei por
meio de alegorias, para que o significado
penetre em sua mente e a forma alegórica
desapareça
31 Quando você chegar a este conhecimento,
sua fé será verdadeira, porque você a terá
fundado na verdade. (326, 37 - 42)
32 Se todos aqueles que são chamados se
apressassem em chegar à mesa do Senhor,
onde o alimento é colocado na mesa que dá
comida ao espírito, ela estaria cheia; mas nem
todos aqueles que são convidados vieram.
33 É da natureza do homem não apreciar as
boas obras de Deus, e por isso você tem visto
muitos de seus semelhantes se afastarem
quando você fez o chamado para eles.
34 Mas digo-vos que estes poucos que se
sentam à minha mesa e perseveram em ouvirme para aprender comigo serão os que darão
a conhecer às multidões a grandeza da minha
Palavra, o significado deste ensinamento que
chama os homens a reconstruir um mundo
que chegou ao seu fim e abre caminho para
um mundo mais radiante e mais elevado (285,
33 - 35)

interpretação errônea, é porque a
humanidade ainda não alcançou a
espiritualidade necessária para compreender
o que ali é apresentado; e também posso
dizer que nem sequer foi compreendido pelo
profeta a quem foi dado
38 John ouviu e viu, e quando ouviu que lhe
haviam dado ordens para escrevê-la,
obedeceu imediatamente; mas entendeu que
esta mensagem era para homens que viriam
muito tempo depois dele. (27, 80 - 81)
39 Quando os homens voltarão sua atenção
para o que meu amado discípulo deixou por
escrito? Estranha é a maneira como sua
revelação é escrita, misteriosa é seu
significado, profunda para o imensurável são
suas palavras. Quem pode entendê-los?
40 Pessoas que começam a se interessar pelo
Apocalipse de João estão se aprofundando,
interpretando-o, observando-o e estudando-o.
Alguns se aproximam um pouco mais da
verdade, outros pensam ter descoberto o
significado do Apocalipse e o proclamam ao
mundo inteiro; outros ainda estão confusos
ou cansados demais para continuar suas
pesquisas e finalmente negam a essa
mensagem qualquer significado divino.
41 Discípulos da "terceira idade", agora eu
lhes digo que se realmente desejam entrar
neste santuário e conhecer o verdadeiro
significado dessas revelações, vocês devem
conhecer a oração de espírito em espírito - a
própria oração que João praticava em seu
exílio.
42 Primeiro é preciso compreender que a
revelação divina, embora representada por
figuras e imagens terrenas, é totalmente
sobre o espírito do homem, seu
desenvolvimento, sua luta, suas tentações e
quedas, suas profanações e desobediências.
Trata-se de minha justiça, minha sabedoria,
meu reino, minhas provas de amor e minha
comunicação com as pessoas, seu despertar,
sua renovação e finalmente sua
espiritualização.
43 Ali vos revelei a jornada da vida espiritual
da humanidade, dividida em períodos de
tempo, para que possais compreender melhor
o desenvolvimento do espírito.
44 Portanto, discípulos - já que a revelação se
refere à sua vida espiritual, é apropriado que
vocês a estudem e a considerem do ponto de

O Apocalipse de Jesus pelo apóstolo João
35 Tudo está escrito no livro dos Sete Selos,
que está em Deus, e cuja existência foi
revelada à humanidade através do apóstolo e
profeta João
36 O conteúdo desse livro foi revelado a você
somente pelo Cordeiro Divino, porque não
havia um Espírito justo, nem na terra nem nos
céus, que pudesse lhe explicar os mistérios
profundos do amor, da vida e da justiça de
Deus. Mas o Cordeiro Divino, que é Cristo,
quebrou os selos que fechavam o Livro da
Vida para revelar seu conteúdo a seus filhos.
(62, 30)
37 Se o livro das profecias de João foi
considerado por alguns como um mistério
impenetrável e por outros como uma
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vista espiritual; pois se quiserem interpretá-la
apenas por meio de eventos terrenos, vocês
serão confundidos como muitos outros.
45 É certo que muitos eventos terrenos têm
uma conexão com o cumprimento dessa
revelação, e continuarão a ter no futuro. Mas
vocês devem saber que os eventos e os sinais
neles contidos são também figuras, imagens e
exemplos que devem ajudá-los a
compreender minha verdade e a cumprir seu
destino, para elevar vocês até mim no
caminho da pureza de espírito, do qual meu
discípulo João lhes deixou um exemplo
brilhante, que precedeu a humanidade por
milênios no diálogo de espírito a espírito com
seu Senhor. (309, 47-51)

outros pararam, e outros ainda se extraviaram
e foram manchados. (12, 92 - 93)
3 Hoje venho em espírito, e digo a vocês:
alguns pensam que eu estava mais próximo de
vocês nos primeiros tempos do que estou
hoje. eles estão enganados porque a cada vez
mais me aproximo de você
4 Lembrem-se que nos "primeiros dias" eu me
instalei em uma montanha e de lá enviei para
vocês minha lei escrita em pedra. na "Segunda
vez" deixei as alturas das montanhas e desci
aos seus vales, tornando-me homem para
viver entre vocês E nos dias de hoje, para
estar ainda mais perto de você, fiz de seu
coração minha morada para me manifestar lá
e falar com os homens de dentro. (3, 31)
5 Vocês agora entendem que dividi minha
revelação divina em três grandes períodos de
tempo
6 Foi na infância espiritual da humanidade
quando o Pai lhe deu a lei e lhe prometeu um
Messias que lhe abriria as portas para uma
nova era.
7 O Messias era Cristo, que veio aos homens
quando eles estavam em sua juventude
espiritual. Ele ensinou às pessoas uma
maneira superior de cumprir a lei que
receberam do Pai no passado e não sabiam
como cumpri-la. A "Palavra" de Deus falou
através dos lábios de Jesus, e é por isso que eu
lhes digo que através do ensinamento do
amor do Mestre perfeito, o mundo continuou
a ouvir a voz e o comando de seu Pai.
8 Jesus, por sua vez, ofereceu-se para enviar
aos homens o "Espírito da verdade" para que
eles entendessem todas as coisas que não
haviam compreendido de seu ensinamento.
9 Agora, pois, amados - esta simples e humilde
palavra que vocês estão ouvindo neste
momento é a voz do Espírito da Verdade, é a
Luz Espiritual de Deus que está derramando
em seu ser, para que vocês possam abrir seus
olhos para a Nova Era. Esta luz, que vos faz
compreender claramente todas as revelações
de vosso Mestre pouco a pouco, é a luz de
vosso Pai, o Espírito Santo, que surpreende a
humanidade em um nível espiritual mais
elevado de desenvolvimento, isto é, à medida
que se aproxima da idade adulta para
compreender as revelações de Deus.
10 Em tudo o que esta luz vos revela,
recebereis o ensinamento do Pai; pois "a

Capítulo 38 - Os três tempos da
revelação e as sete épocas do selo
A dependência do desenvolvimento das
revelações de Deus
1 Em todos os três períodos de tempo em que
dividi o desenvolvimento da humanidade, eu
vos mostrei com Minha Luz o mesmo caminho
reto e estreito para a ascensão do Espírito, o
único caminho do amor, da verdade e da
justiça
2 Tenho-vos conduzido do ensino ao ensino,
da revelação à revelação, até que chegou este
momento em que vos digo que já podeis estar
unidos a Mim de espírito a espírito Poderia a
humanidade ter se conectado desta forma nos
"Primeiros Tempos"? - Não, foi obrigado a
fazer uso de culto material, ritos e cerimônias,
festas e símbolos tradicionais, para que
pudesse sentir o divino e espiritual próximo a
ele. Desta incapacidade de se aproximar do
espiritual, de se elevar ao divino, de
reconhecer o mais profundo e de desvendar
os mistérios, surgiram as várias religiões, cada
uma correspondendo ao grau de atraso
espiritual ou progresso espiritual do homem,
algumas mais dedicadas à verdade do que
outras, algumas mais espirituais do que
outras, mas todas visando o mesmo objetivo.
É o caminho que os seres espirituais seguem
através dos séculos e idades - o caminho para
o qual as várias religiões apontam. Alguns
progrediram apenas com a maior lentidão,
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Palavra" está em Mim, e o Espírito Santo é
Minha própria sabedoria (132, 10 - 15)
11 Em tempos passados eu não falava assim
com você. No "Primeiro Tempo" a Lei iluminou
a alma humana; no "Segundo Tempo" Cristo
iluminou o coração do homem através da luz
do amor. Hoje a luz do Espírito Santo ilumina
seu espírito para elevá-lo acima de toda a
humanidade.
12 De um mesmo Deus você recebeu estas
três mensagens, e uma idade passou entre
todas elas - o tempo necessário para o
desenvolvimento do espírito para poder
retomar a nova mensagem ou novo
ensinamento.
13 Agora vocês podem entender porque os
chamei de "discípulos do Espírito Santo". (229,
50 - 52)
14 Se eu vos tivesse contado tudo nas
primeiras revelações, não teria sido necessário
que o Mestre, o Messias, vos ensinasse novos
ensinamentos, nem teria sido necessário que
o Espírito Santo viesse, neste momento, para
mostrar-vos as glórias da Vida Espiritual
15 Por isso vos digo que não vos apegueis ao
que vos foi revelado em tempos passados,
como se fosse a última palavra do meu
ensinamento
16 Voltei aos homens e durante muito tempo
me dei a conhecer através de seu intelecto e
ainda posso dizer-vos que minha última
palavra ainda não foi dita
17 Busquem sempre a última palavra em meu
livro de sabedoria, a nova página, que lhes
revela o significado, o conteúdo do que foi
dado antes, para que vocês possam ser meus
discípulos na verdade. (149, 44 - 45)

Jesus através de quem a "Palavra Divina" falou
e buscar o significado espiritual de minha nova
revelação, cuja idade é representada por Elias.
(29,20 - 22)
21 Se na "segunda vez" meu nascimento como
ser humano foi um milagre, e minha
ressurreição espiritual após minha morte física
foi outro milagre - em verdade, eu lhes digo então minha manifestação neste tempo por
meio de uma mente humana é um milagre
espiritual.
22 Minhas profecias serão cumpridas neste
tempo até o último. Deixo-vos meus três
testamentos, que formam um só.
23 Quem quer que tenha conhecido o Pai no
passado como amor, sacrifício e perdão,
deixe-o conhecê-lo plenamente neste tempo,
para que possa amá-lo e dar-lhe glória em vez
de temer Sua justiça.
24 Nos "Primeiros tempos", quando você
estava apegado à Lei, foi por medo que a
justiça divina o castigasse; é por isso que eu
lhe enviei Minha "Palavra", para que você
soubesse que Deus é Amor
25 Hoje minha luz chega até vós, para que não
vos extravieis e chegueis ao fim do caminho
em fidelidade à minha lei (4,43 - 47)
26 Meus novos ensinamentos são a
confirmação daqueles que eu lhes dei na
Segunda Era, mas são ainda mais abrangentes.
Lembre-se: então eu estava falando ao
coração dos homens, agora estou falando ao
Espírito.
27 Não nego nenhuma de minhas palavras
que lhe dei no passado; pelo contrário, doulhes o devido cumprimento e interpretação
correta. Eu também disse então aos fariseus
que acreditavam que Jesus queria destruir a
Lei: "não pensem que eu vim para destruir a
Lei ou os profetas; pelo contrário, eu vim para
cumpri-los". Como eu poderia negar essa Lei e
as profecias quando elas são a fundação do
Templo que teve que ser construído no
coração dos homens em três séculos e o
anúncio da minha vinda ao mundo? (99, 24 25)
28 Hoje volto a dizer-vos: "Eu sou o Caminho,
a Verdade e a Vida" e se procurais o
significado da Minha Palavra neste tempo,
encontrareis nela a Eterna Lei do Amor, a
própria forma como vos marquei na Terra

Os três testamentos de Deus
18 Moisés, Jesus e Elias - este é o caminho que
o Senhor deu ao homem, para ajudá-lo a subir
ao reino da paz, da luz e da perfeição.
19 Sintam em suas vidas a presença dos
mensageiros do Senhor. Nenhum deles
morreu; todos eles vivem para iluminar o
caminho dos homens que se desviaram, para
ajudá-los a se levantar de suas quedas, e para
fortalecê-los, para que nas provas de sua
dívida possam dedicar-se a ela com amor.
20 Reconhecer o trabalho que Moisés realizou
na Terra por meio da inspiração de Jeová.
Estudar em profundidade o ensinamento de
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29 Naquela época, muitos acreditavam que
Cristo estava se desviando e falsificando a lei.
Portanto, eles lutaram e O perseguiram. Mas a
verdade, como a luz do sol, prevalece sempre
sobre a escuridão. Agora minha palavra será
combatida novamente porque alguns
acreditam encontrar contradições,
ambigüidades e erros em seu significado. Mas
sua luz brilhará novamente na escuridão deste
tempo e a humanidade reconhecerá que o
caminho e a lei, que lhes revelei, são os
mesmos daquele tempo e sempre serão. (56,
69 - 70)
30 Este ensinamento é o caminho para a vida
eterna; qualquer um que descubra neste
ensinamento um poder edificante e a
perfeição saberá como uni-lo àquele que eu
lhe ensinei quando estive na Terra, porque sua
essência é a mesma
31 Quem não conseguir encontrar a verdade
contida em meus ensinamentos poderá até
mesmo afirmar que este ensino não leva ao
mesmo fim que os ensinamentos de Jesus; os
espíritos cegos por más interpretações ou
confundidos pelo fanatismo religioso não
serão capazes de captar imediatamente a
verdade destas revelações. Eles devem passar
por um caminho de provações para se
libertarem da mente terrestre que os impede
de compreender e cumprir meu mandamento
que os ensina a amarem-se uns aos outros.
(83, 42 - 43)
32 Em vão muitas pessoas dirão que este
ensinamento é novo, ou que não tem relação
com as revelações divinas que lhe foram
dadas em tempos passados. Garanto-vos que
tudo o que vos disse neste tempo por meio do
intelecto humano tem suas raízes e seus
fundamentos no que já profeticamente vos foi
profeticamente profetizado na Primeira e
Segunda Vezes; digo-vos que tudo o que vos
disse neste tempo por meio do intelecto
humano tem suas raízes e seus fundamentos
no que já profeticamente vos foi
profeticamente profetizado na Primeira e
Segunda Vezes
33 Mas a confusão da qual vos falo virá
porque aqueles que interpretaram essas
revelações forçaram suas interpretações sobre
os homens, e estas foram em parte
verdadeiras e em parte falsas. Isso também
acontecerá porque aquela luz espiritual de

meus ensinamentos foi retida dos homens e
às vezes dada de forma falsificada. É por isso
que hoje, quando chegou a hora em que
minha luz vos liberta das trevas de vossa
ignorância, muitos homens negaram que esta
pode ser a luz da verdade porque, de acordo
com sua opinião, não concorda com o que eu
vos ensinei antes.
34 Garanto-vos que nenhuma de minhas
palavras se perderá e que as pessoas deste
tempo saberão o que eu realmente vos disse
nos tempos passados Então, quando o mundo
souber do espiritualismo, dirá: "de fato, Jesus
já disse tudo isso!
35 De fato, eu já vos disse tudo, mesmo que
de muitas das verdades reveladas eu só vos
anunciei as bases delas Eu os deixei para você
para que gradualmente aprendesse a
compreendê-los, porque naquela época a
humanidade ainda não era capaz de
compreender tudo o que agora lhe estou
mostrando plenamente. (155, 24 -27)
A terceira idade
36 Esta é a "Terceira Era" na qual eu vos
ensinei a lição de unir espiritualmente a
humanidade Pois é minha vontade que as
línguas, as raças, as diferentes ideologias não
sejam mais um obstáculo à sua união. A
essência espiritual da qual eu criei um espírito
é a mesma que todos possuem, e as
substâncias que compõem o sangue que flui
através das veias dos homens são as mesmas
em todos. Portanto, todos são iguais e dignos
de Mim, e por tudo o que eu vim de novo. (95,
9)
37 As mudanças que a vida humana está
passando serão tão grandes que lhe parecerão
como se um mundo estivesse chegando ao fim
e outro estivesse nascendo.
38 Assim como em todos os momentos a vida
do homem foi dividida em épocas ou idades, e
cada uma delas foi distinguida por algo - seja
por suas descobertas, pelas revelações divinas
que recebeu, pelo seu desdobramento no
sentido da beleza, que o homem chama de
"arte", ou através de sua ciência - assim o
tempo que agora começa, a era que já está
amanhecendo como um novo amanhecer,
será marcada pelo desdobramento dos dons
do espírito - aquele lado do seu ser que você
deveria ter cultivado para se poupar de tantos
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males, mas que você sempre adiou para mais
tarde.
39 Você não acredita que a vida humana pode
ser completamente transformada quando
desenvolve a espiritualidade, desdobra os
dons espirituais e põe em prática a lei que
neste mundo é ditada pela consciência?
40 Logo todas as nações compreenderão que
Deus lhes falou em todas as épocas, que as
revelações divinas foram a escada que o
Senhor baixou para os homens para que
pudessem ascender a Ele.
41 Este novo tempo será chamado por alguns
pelo tempo da luz, por outros pela era do
Espírito Santo e por outros pelo tempo da
verdade. mas lhes digo que será o tempo do
desenvolvimento espiritual ascendente, da
restauração espiritual, da recuperação
42 Esta é a época que há muito desejava ver
vivendo no coração do homem, e que tem
sido continuamente combatida e destruída
pelo próprio homem - uma época cujo brilho é
visto por todos e sob cuja luz todos os filhos
do Senhor se unem: não a uma comunidade
religiosa de homens, que acolhe uns e rejeita
outros, que esbate a sua própria verdade e a
nega a outros, que usa armas indignas para se
afirmar, ou que dá escuridão em vez de luz
(135,53- 54, 57-59)
43 Esta é a "Terceira Era", na qual o espírito
do homem deve se libertar das cadeias do
materialismo. Isto trará consigo a luta das
visões do mundo, que será mais feroz do que
a história da humanidade conhece.
44 A maldade, o egoísmo, o orgulho, o vício,
as mentiras e tudo o que ofuscou sua vida
cairá como ídolos quebrados aos pés daqueles
que os adoravam, para dar lugar à humildade.
(295,64 - 65)

ele com suas dúvidas, zombarias e paganismo.
Mas Noé deixou sua semente de fé.
47 O terceiro período é simbolizado por Jacob.
Ele encarna o poder, ele é Israel, o forte. Ele
viu espiritualmente a escada do céu sobre a
qual todos vocês subirão para sentar-se "à
direita do Criador". Contra ele o anjo do
Senhor se levantou para testar sua força e
perseverança.
48 O quarto é simbolizado por Moisés, ele
encarna a lei. Ele mostra as tabuletas nas
quais está escrito para as pessoas de todos os
tempos. Foi ele quem, com sua fé
imensurável, libertou o povo para conduzi-lo
no caminho da salvação para a Terra
Prometida. Ele é o símbolo da lei.
49 O quinto período é representado por Jesus,
o "Verbo Divino", o Cordeiro Imaculado, que
falou com você em todos os momentos e
continuará a falar com você. Ele é o amor pelo
qual ele se tornou homem, para viver no
mundo humano. Ele sofreu a dor do mesmo,
mostrando à humanidade o caminho do
sacrifício, do amor e da misericórdia, sobre o
qual ela deveria alcançar a salvação de todos
os seus pecados. Ele veio como Mestre para
ensinar como viver no amor apesar das
origens em circunstâncias simples, para ir até
o auto-sacrifício e para morrer amando,
perdoando e abençoando. Ele encarna a
quinta etapa, e seu símbolo é o amor.
50 O sexto período é representado por Elijah.
Ele é o símbolo do Espírito Santo. Ele vem em
sua "carruagem de fogo" e traz a luz para
todas as nações e todos os mundos que são
desconhecidos para você, mas conhecidos por
mim, porque eu sou o Pai de todos os mundos
e de todas as criaturas. Este é o estágio em
que você está vivendo atualmente - o de
Elijah. É a sua luz que o ilumina. Ele é o
representante daqueles ensinamentos que
estavam escondidos e que serão revelados aos
homens neste momento.
51 O sétimo período é encarnado pelo próprio
Pai. É o objetivo final, o clímax do
desenvolvimento. Nele está o tempo da graça,
o Sétimo Selo.
52 Com isto, o mistério dos sete selos é
resolvido. É por isso que lhes digo que a
presente época contém o sexto selo. para
cinco deles já passaram, o sexto está agora
resolvido e o sétimo permanece fechado, seu

As sete épocas da história da salvação
45 O primeiro destes estágios espirituais de
desenvolvimento no mundo é representado
por Abel, o primeiro servo do Pai, que
ofereceu seu holocausto a Deus. Ele é o
símbolo do sacrifício. O ressentimento se
levantou contra ele.
46 A segunda etapa é representada por Noé.
Ele é o símbolo da fé. Ele construiu a arca por
inspiração divina e levou as pessoas lá dentro
para salvá-las. A multidão se levantou contra
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conteúdo ainda não chegou, ainda não é hora
de esta etapa chegar até você Quando estiver
lá, a graça, a perfeição e a paz prevalecerão.
Mas para alcançá-lo - quantas lágrimas mais o
homem terá que derramar para purificar seu
espírito! (161,54 - 61)
53 O Livro dos Sete Selos é a história de sua
vida, de seu desenvolvimento na terra, com
todas as suas lutas, paixões, confrontos e
finalmente a vitória do bem e da justiça, do
amor e da espiritualização sobre as paixões do
materialismo.
54 Acredite na verdade que tudo é para um
propósito espiritual e eterno, para que você
possa dar a cada lição o lugar certo que ela
merece.
55 Enquanto a luz do sexto selo o iluminar,
haverá um tempo de contenda, renúncia e
purificação; mas quando este tempo terminar,
você terá alcançado um novo período de
tempo no qual o sétimo selo lhe trará novas
revelações. Quão satisfeito e feliz o espírito
daquele que foi encontrado puro e preparado
receberá o novo tempo. Enquanto o Sexto
Selo o iluminar, o corpo e a mente serão
purificados. (13, 53 – 55)
56 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 a vocês seus profundos ensinamentos.
57 O homem vive na terra há cinco períodos
de tempo, encorajado pelo sopro divino do
Espírito Entretanto, ele não compreendeu o
sentido espiritual da vida, o propósito de sua
existência, seu destino e seu núcleo de ser.
Tudo era um segredo impenetrável para sua
mente, bem como para seu espírito, um livro
selado cujo conteúdo ele não podia
interpretar.
58 Vagamente ele suspeitava da 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 não conhecia as virtudes e
dons que pertencem a seu espírito para
vencer nas lutas, para se elevar acima das
necessidades humanas e para se aperfeiçoar
espiritualmente para habitar na Luz Eterna.
59 Era necessário que o "livro" divino fosse
aberto e que as pessoas contemplassem seu
conteúdo para poder se salvar das trevas 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 os espíritos justos
puderam revelar seu conteúdo a você, porque
o que o livro continha era a sabedoria de
Deus.
60 Somente Cristo, a "Palavra", somente Ele, o
Amor Divino poderia fazê-lo; mas mesmo
assim era necessário esperar até que as
pessoas pudessem receber a Mensagem
Divina sem serem cegadas 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 os homens.
61 A lei de Deus, Sua Palavra Divina dada por
Cristo, e todas as mensagens dos profetas,
mensageiros e emissários foram a semente
que manteve a fé da humanidade em uma
promessa divina que sempre anunciava luz,
salvação e justiça para todos os povos.
62 Now é o tempo esperado para a Grande
Revelação, através da qual vós deveis
compreender tudo o que vos revelei através
dos tempos e saber quem é vosso Pai, quem
vós mesmos sois, e qual é a razão de vossa
existência
63 Now é o momento em que, devido ao
desenvolvimento espiritual que você
alcançou, às provações pelas quais passou e à
experiência que adquiriu, do meu espírito
para o seu, você poderá receber a luz da
sabedoria que é guardada em meus tesouros,
em antecipação à sua preparação. E como a
humanidade atingiu o grau de
desenvolvimento necessário para receber
minha mensagem, enviei-lhe o primeiro raio
de minha luz, que é este aqui, que fez com
que os homens sem instrução e simples que
servem como porta-vozes de minha objeção
falassem em êxtase.
64 Este raio de luz tem sido apenas
preparatório; é como a luz do amanhecer
quando anuncia o novo dia. Mais tarde minha
luz chegará até você, iluminando sua
existência e removendo até mesmo a última
sombra da ignorância, do pecado e da miséria.
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65 Desta vez, cuja aurora você admira no
infinito, é a sexta época que está nascendo na
vida espiritual da humanidade - a era da luz,
das revelações, do cumprimento de velhas
profecias e promessas esquecidas. É o sexto
selo que, quando resolvido, exalará seu
conteúdo de sabedoria em suas mentes em
uma mensagem de retidão, esclarecimento e
revelação. (269, 10 - 18)
66 Discípulos, quero que as virtudes de vosso
coração sejam as vestes que cobrem a nudez
de vosso espírito Assim lhe fala o Espírito
Confortável, que foi prometido na segunda
vez.
67 O Pai já sabia da dor e das provações que
afligiriam a humanidade, e do grau de
corrupção que os homens alcançariam. A
chegada do Consolador significa para você a
quebra do sexto selo, ou seja, o início de uma
nova etapa na evolução da humanidade. A
partir desse momento, um julgamento divino
está em vigor para todos os homens; cada
vida, cada trabalho, cada passo é estritamente
julgado. É o fim de uma era, não o fim de uma
vida.
68 É a conclusão dos tempos do pecado, e é
necessário que todo o conteúdo deste Sexto
Selo do Livro de Deus seja derramado sobre os
seres espirituais e os arranque de sua letargia,
para que o homem possa se unir e
experimentar a harmonia de seu espírito com
toda a criação, e se preparar para a época em
que, através do Cordeiro, o Sétimo Selo será
quebrado, o que trará o último fermento do
cálice do sofrimento, mas também o triunfo
da verdade, do amor e da justiça divina. (107,
17 - 19)
69 Quero que a humanidade se prepare neste
tempo para que, quando o último selo for
quebrado, os homens tomem consciência dele
e se apressem a ouvir e compreender o
conteúdo das novas revelações. Quero que as
nações e os povos se tornem fortes para
suportar os sofrimentos daqueles dias.
70 Chamarei bem-aventurados aqueles que
sabem como suportar as aflições daqueles
tempos e lhes darei uma recompensa por sua
perseverança e sua fé em Meu poder,
deixando-os como progenitores de uma nova
humanidade (111, 10 - 11)
71 Quando o sétimo selo for fechado com os
outros seis, aquele livro que também foi o

julgamento de Deus sobre as obras dos
homens permanecerá fechado, do primeiro ao
último. Então o Senhor abrirá um livro novo e
não descrito para registrar nele a ressurreição
dos mortos, a libertação dos oprimidos, a
renovação dos pecadores e a vitória do bem
sobre o mal. (107, 20)

Capítulo 39 - O Israel terreno e o Israel
espiritual
A missão histórica de Israel, seu fracasso
1 Em verdade vos digo que, se os homens
tivessem se apegado à Lei da qual sua
consciência os admoestou, não teria sido
necessário enviar-vos guias ou profetas; nem
teria sido necessário que vosso Senhor
descesse até vós e que, mesmo na "Primeira
Era", eu teria que esculpir minha Lei em uma
pedra e que eu teria que me tornar homem e
morrer como homem numa cruz na "Segunda
Era"; teria que enviar-vos guias ou profetas e
que eu teria que enviar-vos um profeta e um
guia; teria que enviar-vos um profeta e um
guia; teria que enviar-vos um profeta e um
guia e um guia; teria que enviar-vos um
profeta e um guia; teria que enviar-vos um
profeta e um guia; teria que enviar-vos um
profeta e um guia; teria que enviar-vos um
profeta e um guia; teria que enviar-vos um
profeta e um guia; teria que enviar-vos um
profeta
2 Quando eu educava um povo e o banhava
com dons de graça, não era para que se
levantassem e humilhassem os outros, mas
para que fossem um exemplo de rendição ao
verdadeiro Deus e um exemplo de
fraternidade entre os homens
3 Escolhi este povo para ser um instrumento
de minha vontade na Terra e um portador de
minhas revelações, para que eles pudessem
convidar todos a viver na minha lei, e para que
toda a humanidade pudesse eventualmente
formar um povo do Senhor.
4 Este povo sofreu muito - embora tenha sido
o escolhido - porque acreditava que a herança
estava lá apenas para si, que seu Deus não
podia ser Deus também para os gentios,
porque considerava o resto das nações como
estranhos e não os deixava participar no que o
Pai lhes confiara Separei-a dos outros povos
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apenas por um tempo, para que não fosse
infectada pela corrupção e pelo materialismo.
5 Mas quando se isolou em seu egoísmo e
pensou em ser grande e forte, eu lhe provei
que seu poder e sua grandeza eram
enganosos e permiti que outras nações o
atacassem e o levassem à escravidão Reis,
faraós e Césares eram seus mestres, embora
eu os tivesse oferecido para serem seus
mestres.
6 O Pai, em seu infinito amor, revelou-se de
novo a seu povo para dar-lhe liberdade e
lembrá-lo de sua missão; e nos dias de hoje
venho para lhes dar meus ensinamentos de
amor; mas somente meu olhar pode descobrir
entre a humanidade os filhos de Israel que eu
chamo e reúno para receber a luz do Espírito
Santo
7 Eu me revelei diante de seu espírito, pois o
tempo em que falei com você através da
natureza e por meio de manifestações
materiais, que você chamou de milagres, já se
foi hoje você já pode me sentir em seu
espírito, assim como no mais íntimo de seu
coração
8 Neste momento a Palestina não
testemunhou minha revelação; pois não é um
lugar certo que estou procurando, mas seu
espírito Busco o "povo de Israel pelo Espírito",
não pelo sangue - o povo que possui a
semente espiritual que recebeu através dos
tempos por minha misericórdia. (63, 64 – 69)

de Sua Palavra, o Verbo Divino, Seu sacrifício,
Seu Sangue.
11 No tempo atual, em que meu povo Israel já
está na terceira vez, eu ainda os vejo divididos
em dois grupos Aquele materializado,
enriquecido pelos bens da terra como sua
própria reparação arbitrária, que faz tremer
até os fundamentos do mundo com seu
poder, porque pôs sua força, seu talento, os
dons da graça que o Pai derramou sobre seu
espírito, a serviço de si mesmo, de sua
ambição, de sua grandeza.
12 Veja como as pessoas, mesmo dentro dos
limites de seu materialismo, deram provas de
força em suas ciências, em sua vontade, em
sua inteligência. No fundo do coração, eles
guardam o ressentimento das fomes,
escravizações, humilhações do passado; mas
hoje eles se levantam fortes e orgulhosos para
humilhar outros povos, para intimidá-los com
seu poder, para dominá-los. Hoje, ela mesma
está cheia e olha com satisfação para os
milhões de pessoas famintas e para as grandes
massas populares de escravos, escravos de
seu ouro, poder, ciência e desejo de
reconhecimento.
13 Mas também vejo a outra parte do meu
povo, a dos firmes e fiéis, daqueles que
sempre souberam sentir minha presença,
daqueles que sempre reconheceram minha
vinda entre os homens, daqueles que
acreditaram em minhas revelações e que
foram obedientes a mim apesar de tudo e
cumpriram minhas ordens
14 Que a outra parte não é apenas vós, que
fostes testemunhas da minha manifestação
neste tempo através da mente do homem;
pois uma parte do povo espiritual de Israel
está espalhada por todo o mundo, e no lugar
onde todos estão, ele recebe meu amor
carinhoso, ele sente minha presença, ele se
alimenta do meu pão e me espera, sem saber
de onde eu viria, nem de que maneira, mas
ele me espera
15 Mas aqueles que sabem muito bem como
eu vim, como eu me manifestei - aqueles que
estão preparados para os tempos vindouros
são vocês, que representam uma parte dos
144.000 escolhidos por mim das doze tribos
daquele povo - cento e quarenta e quatro mil
que serão como 144.000 capitães diante do
numeroso povo de Israel, conduzindo-os na

A divisão do povo judeu em espírito terreno e
espiritual
9 Era necessário que o Pai, após sua separação
(em Jesus), tirasse das mãos de seu povo a
terra que havia sido dada a seus
antepassados.
10 Foi tirada de uma como expiação e da
outra como recompensa; pois aquela terra de
Canaã, aquela bela Palestina de outrora, foi
preparada por mim apenas como uma
imagem da verdadeira Terra da Promessa para
o Espírito Quando esses bens foram retirados
do povo, o judeu materialista foi deixado na
terra como um sem-teto; mas a outra parte os fiéis que sempre sentiram minha presença,
permaneceram dedicados à minha vontade,
sem dor de ter perdido aquele legado de
tempos passados, sabendo que uma nova
graça do Pai lhes havia sido confiada: o legado
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luta espiritual da Terceira Idade para a Grande
Batalha
16 Você acha que meu povo ficará dividido
para sempre? Em verdade eu lhes digo: Não!
para você o ensinamento, a luz e as provações
vieram, para aqueles que minha retidão e
aflições também vieram Estou agora
conduzindo-os com grandes passos em
direção ao despertar de seu espírito e,
embora certamente neguem minha terceira
vinda ao mundo no primeiro momento, como
eles negaram a segunda, eu lhes digo: Não
muito longe agora é o momento de sua
conversão. Eles vivem em suas antigas
tradições, mas eu vejo através do espírito e do
coração do povo judeu e faço saber que eles
se agarram a suas tradições mais por conforto
e medo de revelações espirituais do que por
sua própria convicção. Eles se afastam das
manifestações do além; mas o que lhes
proporei é: a renúncia a tudo o que é
desnecessário, o exercício da misericórdia, do
amor e da humildade.
17 A eles vocês terão que se entregar, e
ambos pegarão suas armas: uns por palavra,
por pensamento, por oração e evidência;
outros por sua habilidade, seu poder, sua
tradição. Mas eu estarei presente neste
confronto e farei triunfar minha justiça, farei
com que a espiritualidade triunfe, que o
Espírito se eleve acima da carne, dobrando-a e
humilhando-a, e então virá a reconciliação das
tribos de Israel, a união do povo do Senhor.
18 Uma vez que o povo esteja equipado - em
verdade vos digo, eu vos digo, eles cumprirão
sua missão até que tenham completado a
grande missão que Deus tem confiado a seu
povo escolhido desde o início dos tempos; que
é ser o primogênito e o administrador das
Revelações do Senhor, para que ele, como o
mais velho dos irmãos e irmãs, possa guiar os
demais, compartilhar sua graça com eles e
levá-los todos à mão direita do Pai (332, 17 21)

existência do Deus vivo, que plantaram a
semente do amor, e que foram capazes de
discernir no Filho a presença e a Palavra do
Pai. Estes são os que formam o povo de Deus,
este é Israel, o forte, o fiel, o sábio Israel. Esta
é minha legião de soldados que são fiéis à lei,
à verdade.
20 Aqueles que perseguiram meus profetas,
aqueles que dilaceraram o coração de meus
mensageiros - aqueles que viraram as costas
ao verdadeiro Deus para se curvar diante dos
ídolos - aqueles que me negaram, zombaram
de mim e exigiram meu sangue e minha vida,
não pertenciam ao povo escolhido, embora se
chamassem israelitas por causa da raça; não
pertenciam ao povo dos profetas, ao bando
dos iluminados, aos soldados fiéis Pois "Israel"
é um nome espiritual que foi usado
ilegalmente para dominar uma raça.
21 E você deve saber que todos que têm o
desejo de fazer parte do meu povo podem
fazê-lo com seu amor, sua misericórdia, seu
zelo e sua fidelidade à lei.
22 Meu povo não tem certos países ou
cidades no mundo; meu povo não é uma raça,
mas está representado em todas as raças,
entre todos os homens. Esta multidão de
pessoas aqui, ouvindo minha palavra e
recebendo as novas revelações, é apenas uma
parte do meu povo. Outra parte está
espalhada pela terra e outra, a maior parte,
vive no mundo espiritual.
23 Este é o meu povo que Me conhece e Me
ama, que Me obedece e Me segue. (159, 55 59)
24 Hoje eu lhes digo: Onde está meu povo?
Onde está aquele que é sábio nas provações,
corajoso nas batalhas e firme nas provações?
Eles estão espalhados pelo mundo. mas os
farei partir com Minha Voz e os unirei
espiritualmente para ir à frente de todas as
nações Mas eu lhes digo que hoje ele será
formado por homens de todas as raças que
entenderão o que o pacto é que eu espero de
todos os homens.
25 Este povo será corajoso e valente, mas não
terá armas fratricidas, nem carruagens de
guerra, nem cantarão canções de destruição.
Sua bandeira deve ser a paz, sua espada
verdade e seu escudo amor.
26 Ninguém poderá descobrir onde esta gente
está: ela está em todos os lugares. Seus

O Povo Espiritual de Israel
19 Quando falo de meu "povo de Israel", o
"povo do Senhor", refiro-me àqueles que
trouxeram uma missão espiritual com eles à
Terra - aqueles que tornaram Minha Lei
conhecida, que Me anunciaram, que Me
foram fiéis; aqueles que proclamaram a
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inimigos tentarão destruí-la, mas não serão
capazes de fazê-lo, porque em nenhum lugar a
encontrarão fisicamente unida, porque sua
unidade, sua ordem e sua harmonia serão
espirituais. (157, 48 - 50)
27 Neste momento, o espírito do verdadeiro
Israel está trabalhando em todos os lugares.
São os seres espirituais que sentem minha
presença, que esperam minha vinda, que
confiam em minha retidão.
28 Quando estas palavras chegarem a outros
lugares, muitos zombarão delas; mas eu lhes
digo que seria melhor não fazer delas objeto
de zombaria, pois chegará a hora em que
acordarão de seu sono profundo e perceberão
que também eles são filhos do Povo de Deus.
29 Estas multidões de pessoas aqui, que me
ouvem hoje, podem cair em erro se não
estudarem minha palavra e se não se
libertarem de seu modo de pensar terrenomaterial Eles podem ser como o povo israelita
do Primeiro Tempo que ouviu a voz do
Senhor, recebeu a Lei e teve profetas, e é por
isso que finalmente acreditaram ser o único
povo amado por Deus - um grave erro do qual
seriam libertados pelas grandes aflições,
humilhação, banimento e prisão.
30 Vós deveis saber que meu amor não vos
poderia dividir segundo as raças ou crenças, e
que quando falo de "meu povo", isto é apenas
porque desde os primeiros tempos preparo
espíritos que envio à Terra para iluminar com
sua luz o caminho da humanidade
31 Eles têm sido os eternos errantes que
viveram em diferentes nações e passaram por
muitas provações. Neste tempo eles
descobriram que as leis humanas são injustas,
que as expressões humanas de sentimento
não são verdadeiras e que há paz nos espíritos
dos homens. (103, 10 - 14)
32 O povo de Deus aparecerá novamente
entre a humanidade - não um povo
personificado em uma raça, mas um grande
número, uma legião de discípulos do meu,
onde não é o sangue, a raça ou a linguagem
que é decisivo, mas o Espírito
33 Este povo não se limitará a ensinar minha
doutrina através de escritos. Para que as
palavras tenham vida, é preciso vivê-las. Este
povo não será apenas divulgador de escrituras
e livros, mas também de exemplos e atos.

34 Hoje vos liberto de todo desnecessário, do
impuro e errado, para vos introduzir em uma
vida simples e pura, sobre a qual vosso
espírito pode elevar-se, da qual ele dá
testemunho através de suas obras
35 Quando chegar a hora, apresentarei Meu
povo à humanidade, e nem o Mestre terá
vergonha de Seus discípulos, nem os
discípulos negarão seu Mestre desta vez
coincidirá com a guerra das visões de mundo,
da qual o espiritualismo emergirá como um
sopro de paz, como um raio de luz (292, 28 31)
36 Meu povo está crescendo, está crescendo,
não apenas na Terra, mas também no mundo
espiritual Entre essas multidões espirituais
estão aqueles que têm laços de sangue com
você, quer fossem seus pais, irmãos e irmãs
ou filhos.
37 Não se surpreendam quando lhes digo que
meu povo é tão numeroso que a terra não
teria espaço suficiente para eles, e que eles
serão muito maiores uma vez que os tenha
unido e não falte nenhum dos meus filhos,
ser-lhes-á dado o infinito como seu lar, aquela
esfera de luz e graça que não tem fim; darlhes-ei um lar em que possam viver
38 Aqui na terra estou apenas preparando
vocês, dando-lhes as instruções necessárias
através de meus ensinamentos, para que
vocês saibam como se aproximar dessa vida
Esta humanidade é apenas uma parte do povo
de Deus. É necessário que todos conheçam
essas iluminações para que possam direcionar
suas vidas para o ideal da perfeição.
39 Esta mensagem divina, que é minha
palavra pronunciada através dos lábios do
portador da voz humana, chegará a todos os
homens de acordo com minha vontade. Minha
palavra é o sino que chama o mundo, sua
essência despertará e despertará as nações
para refletir sobre a espiritualização, sobre o
destino do espírito depois desta vida. (100, 35
- 37)
Os 144000 eleitos e designados
40 Para difundir Meu Trabalho nesta "Terceira
Era", escolhi 144.000 seres espirituais entre as
grandes multidões e os marquei com um beijo
de luz divina - não um beijo de Judas, nem o
selo de um pacto que coloca seu espírito em
perigo Minha característica é o sinal que o
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Espírito Santo coloca em seus escolhidos para
que possam cumprir uma grande missão nesta
"Terceira Era".
41 Aquele que leva este sinal não está livre de
perigo - ao contrário, ele é mais tentado e
mais testado do que os outros. lembre-se de
cada um dos doze escolhidos por mim na
"Segunda vez" e você confirmará o que estou
lhe dizendo agora mesmo Entre eles houve
momentos de dúvida, fraqueza, confusão, e
houve até mesmo um que me traiu ao me
entregar aos meus algozes por um beijo.
42 Como não deveriam os escolhidos desta
vez ter que assistir e rezar, para não sucumbir
à tentação! mas, na verdade, eu lhes digo,
ainda assim haverá traidores entre os cento e
quarenta e quatro mil
43 O sinal significa tarefa, missão e
responsabilidade para com Deus. Não é uma
garantia contra tentações ou doenças; pois se
fosse, que méritos teriam os meus escolhidos?
Que esforço seu espírito faria para ser fiel à
minha palavra?
44 Falo-vos desta maneira porque há muitos
corações entre este povo que querem estar
entre aqueles escolhidos. mas tenho visto que
mais do que o desejo de servir à humanidade
por meio dos presentes que estou
concedendo com o Sinal, é o desejo de sentirse seguro ou vaidade que os leva a Me pedir
para chamá-los Estes meus filhos alunos que
eu colocarei à prova e eles então se
convencerão de que minha palavra não é
infundada.
45 A característica é o sinal invisível pelo qual
aquele que o carrega com amor, respeito, zelo
e humildade pode cumprir sua tarefa. Então
ele poderá ver que o sinal é uma graça divina
que o faz estar acima da dor, que o ilumina
nas grandes provas, que lhe revela um
conhecimento profundo e lhe abre, onde quer
que ele queira, um caminho no qual o espírito
continua a avançar.
46 O sinal é como um elo na cadeia que liga
quem o possui ao mundo espiritual; é o meio
para que o pensamento e a palavra do mundo
espiritual se manifestem em seu mundo, e é
por isso que eu lhe digo que um marcado é
um mensageiro de mim, que ele é meu
mensageiro e meu instrumento
47 Grande é a tarefa, assim como a
responsabilidade do marcado em relação ao

meu trabalho. Mas ele não está sozinho em
seu caminho; ao seu lado está sempre o anjo
da guarda que o protege, o guia, o inspira e o
encoraja.
48 Quão forte era aquele que era capaz de
agarrar-se à sua cruz com amor, e quão duro e
amargo era o caminho para aquele escolhido
que não estava pronto para suportar o sinal
divino do Escolhido na "terceira vez".
49 Digo a todos os que Me ouvem, que
aprendam a observar e orar, a carregar sua
cruz com amor e a agir com retidão e
obediência, para que esta vida, que para seu
espírito é sua reencarnação mais luminosa,
não se torne estéril e mais tarde tenha que
chorar pelo tempo perdido e pelas habilidades
não utilizadas
50 Reflitam sobre este ensinamento, todos
vocês, marcados ou não, pois todos vocês têm
um propósito a cumprir em meu trabalho
(306, 3 – 4 & 7 - 12)
51 Muito numerosas são as "tribos de Israel
segundo o Espírito". De cada um deles
escolherei doze mil e os marcarei em sua
testa. Mas o "povo de Israel" não está limitado
a 144000; o Povo Escolhido é imensamente
grande.
52 O Mestre lhe ensinou na Segunda Era que
muitos são chamados e poucos são
escolhidos; mas todo o "povo de Israel" será
chamado e eu marcarei 144000 entre eles em
todos eles colocarei paz, espiritualidade e o
início do diálogo de espírito a espírito (312, 7 8)
53 Eu sou o Pai universal, meu amor desce a
todos os corações Eu vim a todos os povos da
Terra. Mas se escolhi esta nação mexicana
para que minha Palavra e minhas revelações
derramassem sobre eles em plenitude, é
porque os encontrei humildes, porque
descobri virtudes em seus habitantes e
encarnei neles os seres espirituais do "povo de
Israel".
54 Mas nem todos pertencem a esta
nacionalidade, nem todos estão encarnados.
Em todo o mundo ainda há seres espirituais
dispersos que pertencem ao número dos
eleitos. eles foram marcados, abri os olhos,
tornei seu coração sensível e de espírito em
espírito eles falam comigo (341, 25)
55 Entre a humanidade vive uma parte dos
144.000 que são marcados por Mim. Estes
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Meus servos estão espalhados pelo mundo e
estão cumprindo sua tarefa de rezar pela paz
e trabalhar pela irmandade dos homens. Eles
não se conhecem; mas cumprem seu destino para iluminar o caminho de seus semelhantes
- uns intuitivamente, outros iluminados por
esta revelação.
56 Estes que são marcados pelo meu amor são
em parte homens simples; mas há também
aqueles que são respeitados no mundo. Eles
só podem ser reconhecidos pela
espiritualidade em suas vidas, por suas obras,
por sua forma de pensar e compreender as
revelações divinas. Eles não são idólatras,
hipócritas, nem frívolos. Parece que eles não
praticam nenhuma religião, e ainda assim
existe uma adoração interior entre seu
espírito e o de seu Senhor.
57 Aqueles marcados com a luz do Espírito
Santo são como barcos salva-vidas, são vigias,
são conselheiros e baluartes. Eu lhes dei luz
em seu espírito, com paz, com força, com
bálsamo curativo, com chaves que abrem
secretamente as portas mais relutantes, com
"armas" para superar obstáculos
intransponíveis para outros. Não é necessário
que eles tenham títulos mundanos para que
suas habilidades sejam reconhecidas. Eles não
conhecem as ciências e ainda assim são
"médicos"; não conhecem as leis e ainda
assim são conselheiros; são pobres em bens
terrenos e ainda assim podem fazer muito
bem em suas vidas.
58 Entre essas multidões que aqui vieram para
receber minha palavra, muitas vieram apenas
para confirmar sua missão. Pois não foi na
terra onde lhes foram dados os dons
espirituais ou lhes foi dada a tarefa. Em
verdade, eu lhes digo, a luz que todo espírito
possui é a luz para a qual ele tem trabalhado
em seu longo curso de desenvolvimento.
(111,18 - 21)
59 A humanidade se tornará crente; meu
trabalho será espalhado pelo mundo.
Começarei com os 144.000 marcados que
lutarão obedientemente, com amor e devoção
no tempo das disputas de fé e de visão do
mundo. No meio desta batalha eles serão
como um elo de uma corrente, oferecendo ao
mundo não uma corrente de escravidão, mas
um pacto espiritual marcado pela liberdade e
pela fraternidade. Estes soldados não estarão

sozinhos, meu Mundo Espiritual os
acompanhará e os protegerá. Eles farão
milagres em seu caminho e assim darão
testemunho de minha verdade. (137,9)

Capítulo 40 - As forças do bem e do
mal
A origem do bem e do mal
1 Quando o Pai o criou, Ele o colocou no
primeiro degrau da escada celestial para que
você pudesse ter a oportunidade de conhecer
e compreender verdadeiramente seu Criador
ao percorrer este caminho. Mas quão poucos
começaram o caminho ascendente do
desenvolvimento ao deixar o primeiro degrau!
A maioria, em sua desobediência e
recalcitrance, uniu-se, fazendo mau uso do
dom da liberdade e não ouvindo a voz da
consciência; deixaram-se dominar pela
matéria, criando assim por suas radiações um
poder - o do mal - e cavando um abismo no
qual sua influência teve que rasgar seus
irmãos e irmãs, que iniciaram uma luta
sangrenta entre suas fraquezas e depravações
e seu desejo de exaltação e pureza. (35, 38)
2 O pecado primordial não provém da união
do homem e da mulher. Eu, o Criador, ordenei
esta união quando disse aos dois: "crescei e
multiplicai-vos". Esta foi a primeira lei. O
pecado estava no abuso que as pessoas faziam
do dom do livre arbítrio. (99, 62)
3 A "carne" [alma] teme a batalha com o
espírito e busca uma maneira de tentá-la
através dos prazeres do mundo para impedir
ou pelo menos retardar sua libertação. Veja
como o homem tem seu próprio tentador
dentro dele! É por isso que eu disse que se ele
se derrotar, terá vencido a batalha. (97, 37)
4 Neste tempo, quando até o ar, a terra e a
água são envenenados pelas ações más dos
homens - quão poucos são aqueles que não
estão infectados pelo mal ou pela escuridão!
(144, 44)
5 A lamentação da humanidade vem a Mim; o
medo das crianças, dos jovens, dos homens e
mulheres em idade madura e dos idosos
aumenta É o chamado que clama por justiça, é
um apelo implorante pela paz, pela
misericórdia que vem do Espírito. Pois a
semente do amor neste mundo está
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corrompida, e você sabe onde o amor está
agora? Nas profundezas do coração humano,
tão profundas que o homem não pode
descobri-lo porque o ódio, o desejo de poder,
a ciência e a vaidade esmagaram a semente, e
não há espiritualidade nem misericórdia. O
copo de sofrimento se torna cada vez mais
cheio, e o mundo o bebe até as leveduras.
(218, 12)
6 De altar em altar, de rito em rito, e de seita
em seita, os homens vão de um desejo a
outro, sem encontrar o pão da vida, e por
decepção se tornam blasfemos, fazendo
caminhos sem propósito, vivendo sem Deus e
sem lei.
7 Mas lembrem-se, pessoas, que entre eles
estão os grandes seres espirituais, que entre
eles eu descubro os profetas e discípulos do
Espírito Santo. (217, 49)
8 Nas denominações, os homens reconhecem
o poder do mal e o personificaram de uma
forma humana Eles o reconhecem como um
reino poderoso e lhe deram vários nomes. As
pessoas têm medo quando acreditam nele de
perto, sem entender que a tentação está
enraizada nas paixões, nas fraquezas, que
tanto o bem como o mal são agitados dentro
da pessoa.
9 O mal está prevalecendo no mundo neste
momento, e criou um poder, uma força, que
se manifesta em tudo. E no espiritual há
legiões de seres espirituais imperfeitos,
confusos, maus e em busca de vingança, cujo
poder se une à maldade humana para formar
o reino do mal.
10 Esse poder resistiu a Jesus na "segunda
vez" e mostrou a Ele seu reino. Minha "carne",
sensível a tudo, foi tentada, mas minha força
espiritual venceu a tentação; pois eu tinha que
ser o conquistador do mundo, da "carne", da
tentação e da morte, porque eu era o Mestre
que desceu aos homens para dar um exemplo
de força. (182, 42 – 43)
11 Pela paz que vocês sentem em suas
mentes, vocês podem ver minha presença.
Ninguém além de Mim pode lhe dar a
verdadeira paz. Um ser espiritual da escuridão
não poderia dá-lo a você. Eu lhes digo isto
porque muitos corações temem as armadilhas
de um ser sedutor ao qual os homens deram
vida e forma de acordo com sua imaginação.

12 Como a existência do príncipe das trevas
foi interpretada erroneamente! Quantos,
afinal, acreditaram mais no seu poder do que
no meu, e quão longe da verdade os homens
estiveram envolvidos!
13 O mal existe, do qual todos os vícios e
pecados surgiram; isto é, aqueles que fazem o
mal sempre existiram, tanto na terra como em
outros lares ou mundos. Mas por que você
personifica todo o mal existente em um único
ser, e por que você o confronta com a
divindade? Pergunto a vocês: O que é um ser
impuro diante do meu poder absoluto e
infinito, e o que seu pecado significa diante da
minha perfeição?
14 O pecado não nasceu no mundo. Quando
os espíritos saíram de Deus, alguns
permaneceram no bem, enquanto outros que
se desviaram desse caminho criaram outro, o
do mal.
15 As palavras e parábolas que lhe foram
dadas em tempos anteriores em símbolos
como revelação foram interpretadas pela
humanidade em erro. O conhecimento
intuitivo que os homens tinham do
sobrenatural foi influenciado por sua
imaginação, e assim, pouco a pouco, em torno
do poder do mal, eles formaram ciências,
cultos, superstições e mitos que persistiram
até seus dias.
16 Nenhum demônio pode sair de Deus: estes
que vocês inventaram com suas mentes. A
idéia que você tem desse ser, que
constantemente se opõe a mim como
adversário, está errada.
17 Ensinei-vos a vigiar e a rezar para que vos
liberteis das tentações e influências malignas,
que podem vir tanto de seres humanos como
de seres espirituais
18 Eu lhe disse que você deve colocar o
espírito acima da "carne" [alma] porque esta é
uma criatura fraca que está em constante
perigo de cair se você não tomar conta dela. O
coração, a mente e os sentidos são portas
abertas através das quais as paixões do
mundo castigam o espírito.
19 Se você imaginou que os seres das trevas
são como monstros, eu os vejo apenas como
criaturas imperfeitas que estico minha mão
para salvá-los, pois eles também são Meus
filhos (114, 54 – 62)
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20 Sempre que você faz algo bom, você diz:
"Eu sou nobre, generoso, caridoso; por isso
faço isto". Eu lhes digo: se você fizesse essas
obras em nome de seu Senhor, você seria
humilde, porque a bondade vem de Deus e eu
a dei ao seu espírito
21 Quem, portanto, atribui suas boas obras ao
seu coração humano, nega seu espírito e
aquele que lhes deu essas virtudes.
22 Se, por outro lado, você faz o mal, você
lava as mãos como Pilatos, e coloca esse ato
sobre o Pai, dizendo: "Era a vontade de Deus,
estava escrito; Deus o quis, é o destino".
23 Você diz que nada é feito sem a vontade de
Deus para libertá-lo de suas falhas. mas na
verdade, eu lhe digo, você está errado porque
suas falhas, sua miséria, acontecem sem a
vontade de Deus
24 Saiba que o Todo-Poderoso nunca o obriga
pela força, pelo seu poder. Você faz isso com
seus irmãos e irmãs mais fracos.
25 Em verdade, eu vos digo, o mal, a injustiça,
a falta de harmonia são seus; amor, paciência,
paz de espírito vêm de Deus
26 Sempre que você tem amor, é o criador do
seu espírito que o inspira. Mas quando você
odeia, é você, é sua fraqueza que o impulsiona
e o arruína. Sempre que algo mal acontece em
sua vida, você pode ter certeza de que é o seu
trabalho.
27 Mas então você se pergunta: Por que Deus
permite que isso aconteça? Ele não sofre
através de nossos pecados? Ele também não
chora quando nos vê chorando? Quanto
custaria a Ele salvar-nos destas quedas?
28 Eu vos digo: enquanto não amardes, Deus
será para vós algo que não podeis
compreender, porque a magnanimidade de
vosso Criador está além de vossa
compreensão.
29 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. (248, 29 – 32)

nem jamais conseguirá fazê-lo. Mas quando
ele se tornar humilde, eu serei o primeiro a
louvá-lo, e será minha misericórdia que lhe
abrirá as portas da eternidade. (89, 45)
31 Agora seguem outro dos meus
ensinamentos, discípulos: em verdade vos
digo, quando vos sentis fortes, grandes ou
superiores, afastai-vos de Mim porque vossa
arrogância estrangula o sentimento de
humildade mas quando você se sente
pequeno, quando você percebe que é como
átomos no meio da minha criação, você se
aproxima de Mim, por causa de sua
humildade você Me admira, Me ama e Me
sente perto de você Então você pensa em
todas as coisas grandes e inescrutáveis que
Deus tem Nele e que você gostaria de
conhecer e experimentar. Parece que você
ouviria o eco do sussurro divino em seu
espírito. (248, 22)
32 Discípulos: Se o homem tem um verdadeiro
conhecimento das obras que fez, ele não será
cego pela vaidade. Ele sabe que se essa
emoção de base entrasse em seu ser, sua
inteligência seria turvada e ele não seria capaz
de progredir no caminho do desenvolvimento,
ele pararia e se afundaria na letargia.
33 A vaidade arruinou muitas pessoas,
destruiu muitos povos prósperos e derrubou
suas culturas.
34 Enquanto as nações tiveram como ideais o
impulso, a eficiência e o progresso, elas
experimentaram abundância, esplendor e
prosperidade. Mas quando a arrogância os fez
sentir-se superiores, quando seu ideal de
desenvolvimento ascendente foi substituído
pela ambição insaciável de ter tudo para si
mesmos, eles começaram, passo a passo, sem
se darem conta e sem querer, a destruir tudo
o que tinham construído, e finalmente se
jogaram no abismo.
35 A história da humanidade está repleta de
tais experiências. É por isso que lhes digo que
é justo que surja no mundo um "povo" com
grandes ideais, que, embora sempre
consciente de suas boas obras, não imagina
nada sobre eles. Desta forma, seu curso não
será interrompido, e o esplendor alcançado
até agora será ultrapassado amanhã e mais
tarde novamente aumentado.
36 Quando vos falo desta maneira, estou
tentando inspirar-vos não apenas objetivos

Arrogância e humildade
30 Faça da humildade um de seus melhores
aliados para alcançar a ascensão espiritual.
Pois as portas do reino dos céus, que é o reino
do espírito, estão completamente fechadas
para os orgulhosos. Ele nunca passou por eles,
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materiais Quero que minhas palavras sejam
interpretadas corretamente para que você
possa saber como aplicá-las tanto ao espiritual
como ao material.
37 A vaidade não pode afligir o homem
somente em sua vida material, e como prova
do que estou dizendo, considere as quedas e
fracassos das grandes denominações, que são
roídas em seus fundamentos pela vaidade,
orgulho, seu falso esplendor sempre que
acreditaram estar no auge de seu poder,
alguém veio e os sacudiu de seus sonhos,
mostrou-lhes seus erros, suas aberrações,
seus desvios da Lei e da Verdade
38 Somente através do verdadeiro
conhecimento e cumprimento de minha lei
em face da consciência é que esta
humanidade poderá ascender a uma vida
elevada; pois a consciência, que é minha luz, é
perfeita, é clara, é justa, nunca se torna
vaidosa ou pervertida. (295, 18 – 24)

frases e frases que se imprimem em sua
mente, mas o significado de meus
ensinamentos que devem penetrar em seu
coração e mente
45 Se você quiser repetir minhas palavras
como eu as dou a você, faça-o; mas saiba que
até que você as sinta, elas não terão nenhum
efeito. pronunciá-las com intimidade e
humildade, senti-las ressoar em seu coração,
então eu lhe responderei de tal forma que
farei tremer todo o seu ser (24, 33 – 34)
46 Digo-lhes novamente: Paz aos homens de
boa vontade que amam a verdade, porque
estão fazendo algo para dar lugar à vontade
divina. E aqueles que se colocam sob minha
proteção devem inevitavelmente sentir minha
presença - tanto em seu espírito como em
suas vidas humanas, em suas lutas, em suas
necessidades, em suas provações.
47 Os homens de boa vontade são crianças
que obedecem à lei de seu pai. Eles caminham
no caminho certo e quando sofrem muito,
levantam seu espírito para Mim no desejo de
perdão e paz.
48 Eles sabem que a dor é muitas vezes
necessária e, portanto, a suportam com
paciência. Somente quando isso se torna
insuportável, eles pedem que a carga de sua
cruz seja aliviada para eles. "Senhor" me
dizem: "Sei que meu espírito precisa de
purificação, sofrimento, para se desenvolver
para cima". Você sabe melhor do que eu o que
é necessário. Você não pode me dar nada que
eu não precise. Seja feita sua vontade em
mim".
49 Bem-aventurados os que pensam e rezam
desta maneira, pois buscam o exemplo de seu
Mestre para aplicá-lo nas provações de suas
vidas. (258, 52 – 53)

O bom, o homem de boa vontade
39 Conheçam-Me tudo para que ninguém Me
negue - conheçam-Me para que sua
concepção de Deus seja baseada na verdade e
saibam que onde as coisas boas são
mostradas, Eu sou
40 O bom se mistura com nada. O bem é a
verdade, é o amor, é a misericórdia, é a
compreensão. O bem é claramente
reconhecível e inconfundível. Reconheça-o
para que você não cometa erros.
41 Cada homem pode seguir um caminho
diferente; mas quando todos eles se reúnem
em um ponto que é o bom, finalmente
saberão e se unirão.
42 Não é assim quando eles se enganam
persistentemente dando a aparência do mal
ao bem e mascarando o mal como bem, como
é o caso das pessoas daquela época. (329, 45
– 47)
43 Há quase dois mil anos você vem repetindo
aquela frase que os pastores de Belém
ouviram: "Paz na terra aos homens de boa
vontade"; mas quando você pôs em prática a
boa vontade para adquirir o direito à paz? Na
verdade, eu lhe digo, você fez bastante o
contrário.
44 Vocês perderam o direito de repetir esta
frase; é por isso que venho hoje com novas
palavras e ensinamentos, para que não sejam

O mal, o homem mau
50 Neste tempo, a influência do mal é maior
do que a do bem. Portanto, o poder que
prevalece na humanidade é o do mal, do qual
provém o egoísmo, a fornicação, o orgulho, a
malícia, a destruição e todas as paixões
humildes. É a partir deste equilíbrio moral
perturbado que surgem as doenças que
afligem o homem.
51 As pessoas não têm armas para lutar
contra essas forças. Eles foram derrotados e
levados como prisioneiros ao abismo de uma
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vida sem luz espiritual, sem alegria saudável,
sem se esforçarem pelo bem.
52 Há pouco, quando o homem pensa que
está no auge do conhecimento, ele não sabe
que está no abismo.
53 Eu, que conheço seu início e seu futuro na
eternidade, desde os tempos mais remotos,
dei aos homens armas com as quais eles
podiam lutar contra as forças do mal Mas eles
os desprezaram e preferiram a luta do mal
contra o mal, na qual ninguém ganha porque
todos sairão derrotados.
54 Está escrito que o mal não manterá o
domínio, o que significa que no final dos
tempos será o bem que triunfará.
55 Quando Me perguntam quais eram as
armas com que eu equipei os homens para
lutar contra as forças ou influências do mal, eu
lhes digo que foi oração, perseverança na lei,
fé em Minha Palavra e amor uns aos outros
(40, 65 - 70)
56 O mal tem aumentado entre os homens,
meu povo. O bem, a virtude e o amor têm sido
fracos contra a invasão do mal, doenças,
pragas, epidemias e calamidades. Tudo que é
a semente do corrupto infectou o coração do
bem, fez algum tropeço, dizimou o número de
fiéis, porque o mal exerceu grande poder
sobre a humanidade.
57 Permiti que isto acontecesse em nome da
liberdade de vontade que lhe foi concedida.
Porque por trás de toda a corrupção, de todas
as trevas e da cegueira dos homens há uma
luz divina, a consciência, que não passa e
nunca passará. Há um ser original, que é o
Espírito que guarda imaculadamente o beijo
que o Pai lhe deu e que é o Selo Divino com o
qual enviei todos os meus filhos no caminho
da batalha. Através desta característica,
nenhum destes seres espirituais se perderá.
(345, 11 –12)

espírito, um coração humano, pode deter
tanto poder para o mal, tanta coragem, que
não pode estremecer com suas próprias
obras; que pode silenciar a voz de sua
consciência, que não pode ouvir a
responsabilidade de Deus que Ele exige
através dela de todos os seus filhos. E com
que freqüência a carreira de vida desses seres
espirituais neste planeta tem sido longa e
duradoura.
59 Usei essas pessoas que, por causa da
liberdade de vontade, se opuseram ao meu
amor e à minha justiça, e acabei de usar sua
desobediência para fazê-las minhas servas Na
opinião de agir livremente, todos os seus
pensamentos, palavras e ações foram um
instrumento de minha justiça, tanto em
relação a si mesmos como em relação aos
outros.
60 Mas quando essa regra vai acabar? - O Pai
lhe diz: O domínio do mal nunca dominou a
humanidade, pois mesmo em épocas de maior
depravação havia homens fiéis que eram
obedientes aos meus ensinamentos e
apóstolos de minha lei. Mas a luta sempre
existiu desde o início.
61 Qual dessas duas forças tem sido superior
em combate até agora? O do mal! por isso tive
que me fazer fisicamente audível entre vocês
para ajudá-los, para reavivar sua esperança e
sua fé em Mim, para dar calor a seus corações
e dizer-lhes: vocês não estão sozinhos no
caminho, eu nunca menti para vocês; eu
nunca menti para vocês Você nunca deve
mudar os princípios que coloquei em você.
Este é o caminho do bem e do amor. (345, 48
– 49)
62 Veja como minha luz está rompendo as
brumas do seu mundo. Luto contra os
homens, mas apenas para erradicar todo o
mal que vive em seus corações. Colocarei a luz
e o poder de meu amor naqueles que me
seguem fielmente e então dirão: "procuremos
o dragão que nos embosca - a besta que nos
faz pecar e ofende o Senhor". Eles a
procurarão nos mares, no deserto, nas
montanhas e nas florestas, no invisível, e não
a encontrarão porque ela vive no coração do
homem. Somente isto a gerou, e ali cresceu
até governar a terra.
63 Se o piscar do meu sabre de luz ferir o
coração de cada homem, a violência que sai

A luta entre o bem e o mal
58 Você também ficou surpreso com a
violência que homens e mulheres revelaram
em sua maldade ao longo de todas as eras de
sua existência humana. O livro de sua
historiografia recolheu seus nomes. No livro
de recordação de sua existência, no livro em
que Deus escreve e registra todos os seus
atos, todas as suas obras, seus nomes também
estão incluídos, e você se perguntou que um
198

do mal se tornará cada vez mais fraca até que
desapareça. Então você dirá: "Senhor, com o
poder divino de Vossa misericórdia derrotei o
dragão, que eu acreditava estar espreitando
do invisível, sem lembrar que o carreguei em
meu próprio coração.
64 Se uma vez a sabedoria brilhar em todos os
homens, quem se atreverá a transformar o
bem em mal? Quem, então, ainda desistirá do
que é eterno pelo que é transitório? em
verdade vos digo: ninguém, pois todos vós
sereis fortes na Sabedoria divina. O pecado é
apenas o resultado da ignorância e da
fraqueza. (160, 51 – 54)

de ensinamentos que fingem ser leves, mas
que são contrários aos meus ensinamentos.
Estes não devem ser ouvidos. (132, 7 – 8)
69 Meu Reino é forte e poderoso, e se permiti
que outro poder se levante diante de Meu
Poder e Poder - o do Mal - é para provar o
Meu; para que, diante do engano, das trevas,
possais experimentar e ver o poder de Minha
Luz e Verdade É para que você possa
reconhecer que esse reino de sombras escuras
de aberrações e tentações, embora tenha
grande poder, é minha ferramenta e eu estou
de fato usando-a.
70 Quando te testo, isso não te detém no teu
caminho de desenvolvimento, porque aguardo
tua chegada ao meu reino Mas quero que
você venha a Mim vitoriosamente depois das
batalhas, que seja forte depois da batalha,
cheio de luz da experiência espiritual depois
da longa peregrinação, cheio de mérito
espiritual para que você possa humildemente
levantar seu rosto e ver o Pai no momento em
que Ele se aproximar para lhe dar Seu Divino
Beijo - um beijo que contém toda a felicidade
e perfeições para seu espírito. (327, 8 - 9)

Tentações e seduções
65 Muitas "árvores" são cultivadas pela
humanidade; a fome e a miséria dos homens
os faz procurar sombra e fruto delas,
oferecendo-lhes salvação, justiça ou paz. Estas
árvores são os ensinamentos de pessoas que
muitas vezes são inspiradas pelo ódio,
egoísmo, luta pelo poder e delírios de
grandeza. Seus frutos são morte, sangue,
destruição e profanação da coisa mais santa
da vida do homem, que é a liberdade de fé,
pensamento, fala - em uma palavra: o roubo
de sua liberdade do espírito. São as forças das
trevas que se levantam para lutar contra a luz.
(113, 52 – 53)
66 Eu vos disse, amado Israel, que chegará o
tempo em que as más bocas se levantarão
para dar acesso a um falso Jesus, e em seu
esforço material enganarão e dirão que
através delas o Mestre fala. Falsos "líderes" e
falsos "profetas", falsos "soldados" se
levantarão para desviar você do caminho da
luz e da verdade com sua palavra e seu
esforço material. (346, 38)
67 Ore, reconheça que agora é o momento
em que minha retidão e minha luz
despertaram todas as forças das trevas. É um
momento difícil e perigoso porque até os
seres que habitam na escuridão se
apresentarão entre vocês como seres de luz
para seduzi-los, para confundi-los. Eu lhes dou
minha luz para que não se desviem do
caminho, nem se deixem enganar por aqueles
que usam mal meu nome.
68 Os enganadores não são apenas seres
invisíveis, você os encontra também
encarnados em homens que falam com você

Crimes morais
71 Homens, homens, todos vocês que estão
em confronto entre si! Conheci você negando
sua maldade e vangloriando-se do que você
pensa ser grandeza enquanto esconde sua
vergonha. Mas eu lhes digo que o homem que
se julga louvável em sua aparente grandeza é
um homem espiritualmente pobre. E para
aqueles que, por falta de virtudes, blasfemam
as faltas dos outros e julgam os erros dos
outros, devo dizer que são hipócritas e muito
longe da justiça e da verdade.
72 Não apenas aqueles que tiram a vida do
corpo, mas também aqueles que rasgam o
coração por calúnia. Aqueles que matam os
sentimentos do coração, a fé, o ideal, são
assassinos do espírito. E quantos deles vivem
livres, sem prisão e sem correntes.
73 Não se surpreendam que eu fale com vocês
desta maneira, pois vejo entre vocês casas
destruídas, porque, sem respeitar seus
deveres, vocês assumiram novos
compromissos fora deles, não se importando
com a dor e o abandono de seus entes
queridos Olhe ao seu redor, quantos lares são
destruídos, quantas mulheres no vício, e
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quantos filhos sem pai. Como poderiam existir
ternura e amor nesses corações? Você não
acha que aquele que matou a felicidade
daquelas pessoas e destruiu o que era sagrado
é um criminoso?
74 Vocês se acostumaram tanto ao mal que
vocês mesmos chamam de grandes as pessoas
que inventam estas novas armas de morte,
porque elas podem destruir milhões de vidas
em um instante. E você até os chama de
estudiosos. Onde está sua razão? Só se pode
ser grande através do espírito, e só aquele que
caminha no caminho da verdade ensina.
(235,36 - 39)

O poder do perdão
81 A todos vocês, peço-lhes e considero este
povo aqui como seus representantes Quando
vocês se levantarão interiormente, se amarão
e perdoarão uns aos outros seus insultos?
quando finalmente haverá paz em seu
planeta?
82 O perdão que brota do amor é ensinado
somente por meus ensinamentos, e tem um
poder poderoso para transformar o mal em
bem, para converter e transformar o pecador
em um homem virtuoso
83 Aprenda a perdoar, e você terá o início da
paz em seu mundo Se fosse necessário
perdoar mil vezes, você o faria mil vezes. Você
não está ciente de que a reconciliação no
momento certo poupa você de beber um copo
de sofrimento? (238, 12 -14)
84 Enquanto vocês forem homens, lembremse de mim naquela cruz, como eu perdoei
meus algozes, os abençoei e curei, para que
durante toda a sua vida difícil vocês possam
abençoar da mesma forma aqueles que lhes
fazem mal e fazer todo o bem possível àqueles
que lhes fizeram mal. Aquele que age desta
maneira é meu discípulo e, de fato, eu lhe
digo que sua dor será sempre curta porque o
farei sentir meu poder nos momentos de sua
provação. (263, 56)
85 Perdoai-vos uns aos outros, e encontrareis
alívio para vós mesmos e para aquele que vos
fez mal. Não carregue o fardo do ódio ou do
ressentimento em sua mente; seja puro de
coração e terá descoberto o mistério da paz e
terá vivido como apóstolos de minha verdade.
(243,63)

a impotência e a impermanência do mal
75 Grande, muito grande aos vossos olhos é a
depravação humana, o poder e a força do mal
que os homens exercem vos parece terrível; e
no entanto vos digo que é fraco contra o
poder de Minha Justiça, contra Minha
Divindade que é Senhor do destino, da vida,
da morte e de toda a criação (54, 70)
76 Somente um ser que fosse todo-poderoso
como Eu poderia lutar comigo. Mas você acha
que se uma divindade saísse de mim, seria
contra mim? Ou você acredita que isso pode
surgir do nada? Nada pode sair do nada.
77 Eu sou tudo e nunca nasci. Eu sou o
começo e o fim, o Alfa e o Ômega de todas as
coisas criadas.
78 Você pode imaginar que um dos seres
criados por Mim poderia se elevar a Deus?
Todas as criaturas têm limites, e para ser Deus
é necessário não ter limites. Aquele que
alimentava esses sonhos de poder e grandeza
caiu na escuridão de seu próprio orgulho. (73,
34 - 35)
79 Em verdade vos digo que não há poder que
possais opor-vos ao meu amor Os inimigos
revelam-se pobres, as forças contrárias são
fracas, as armas que tentaram lutar contra a
verdade e a justiça sempre foram frágeis.
80 A luta que as forças do mal travaram contra
a justiça divina pareceu-vos um conflito sem
fim. E no entanto - diante da eternidade será
como um momento, e as transgressões
cometidas durante o tempo da imperfeição de
seu espírito serão como um pequeno ponto
que sua virtude e minha amorosa justiça irão
obliterar para sempre. (179, 12 - 13)

Capítulo 41 - A conexão entre este
mundo e o próximo
Inspiração e apoio do mundo espiritual
1 Todos vocês estão se movendo na escada da
perfeição espiritual; alguns atingiram o estágio
de desenvolvimento que ainda não podem
compreender, outros estão vindo atrás de
vocês.
2 Os grandes seres espirituais, grandes por sua
luta, por seu amor, por seu esforço, buscam
harmonia com seus pequenos irmãos e irmãs,
com os distantes, os frouxos; suas tarefas são
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nobres e elevadas, seu amor por minha
divindade e por você também é muito grande
3 Estes seres espirituais sabem que foram
criados para a atividade, para um maior
desenvolvimento; sabem que não há
inatividade para os filhos de Deus. Na criação
tudo é vida, movimento, equilíbrio, harmonia;
e por isso esses inúmeros seres trabalham,
lutam e se alegram em sua luta, sabendo que
desta forma glorificam seu Senhor e servem
ao progresso e à perfeição de seus vizinhos.
4 Hoje, estando fora do caminho que minha
lei marca para você, você não sabe a
influência que esses seus irmãos e irmãs têm
sobre você; mas se você tiver a sensibilidade
de perceber essas radiações, inspirações e
mensagens que eles lhe enviam, você terá
uma idéia da miríade de ocupações e obras
nobres às quais eles consagram sua existência
5 Você deve saber que esses seres espirituais,
em seu amor e respeito pelas leis do Criador,
nunca tomam o que não é seu direito, nem
tocam o que é proibido, nem penetram onde
sabem que não lhes é permitido, de modo a
não trazer os elementos básicos da criação
para a desarmonia
6 Quão diferentes são os povos da terra, que
em seu desejo de serem grandes e poderosos
no mundo, sem o mínimo respeito por meus
ensinamentos, com a chave da ciência,
buscam as forças destrutivas da natureza,
abrindo as portas para forças desconhecidas e
destruindo assim a harmonia na natureza que
os cerca!
7 Quando o homem será capaz de se tornar
receptivo aos conselhos sábios do mundo
espiritual e assim ser guiado por suas
inspirações?
8 Em verdade vos digo que isto seria suficiente
para vos levar com segurança ao topo da
montanha que se aproxima de vós; ali vereis
diante de vós um caminho reto e luminoso,
que os espíritos percorreram, que agora só
estão ali para vos fazer o bem e para vos
ajudar em vosso trabalho, aproximando-vos
passo a passo do fim do caminho onde vosso
Pai vos espera a todos
9 Já que vos falei da bondade e da altura
espiritual desses seres, devo dizer-vos que
também eles, como vós, tiveram desde o
início o dom da liberdade de vontade, ou seja,
a verdadeira e santa liberdade de ação, que é

a prova do amor do Criador por seus filhos
(20,28 – 36)
10 Não vão sozinhos, pois meu encorajamento
e minha luz estão com cada um de vocês. Mas
caso isto lhe pareça pouco, coloquei uma luz
espiritual ao lado de toda criatura humana
para vigiar seus passos, para deixá-lo suspeitar
de qualquer perigo, para servi-lo como
companheiro em sua solidão e como pessoal
na jornada da vida. Estes são os seres que
você chama de anjos da guarda ou protetores.
11 Nunca seja ingrato com eles, e não seja
surdo às suas sugestões, pois sua força não
será suficiente para superar todas as provas
da vida. você precisa daqueles que são mais
avançados do que você e que sabem algo de
seu futuro porque eu lhes revelei isso
12 A luta desses seres é muito dura, desde
que você não chegue à espiritualização,
porque você, de sua parte, contribui muito
pouco para ajudá-los em sua difícil missão.
13 Se sua espiritualidade lhe permite sentir e
perceber a presença daqueles de seus irmãos
e irmãs que trabalham invisivelmente, sem
qualquer exibição, para seu bem estar e
progresso, você se arrependerá de tê-los
coagido, de tanta labuta e sofrimento por seus
pecados. Mas quando esta percepção surge
em você, é apenas porque já se tornou leve
em sua mente. Então a compaixão, a gratidão
e a compreensão por ela despertará.
14 Que grande felicidade estará em seus
protetores quando virem que seus problemas
são apoiados por você, e que sua inspiração
está em harmonia com sua elevação
15 Você tem tantos irmãos e irmãs e tantos
amigos no "vale espiritual" que você não
conhece.
16 Amanhã, quando o conhecimento da vida
espiritual se espalhar pelo mundo, a
humanidade reconhecerá a importância
desses seres ao seu lado e os homens
abençoarão minha providência. (334, 70 - 76)
17 Em verdade vos digo que, se vossa fé fosse
firme, não teríeis o desejo de sentir a
presença do espiritual com os sentidos da
carne, pois então seria o Espírito que, com sua
delicada sensibilidade, perceberia aquele
mundo que pulsa constantemente ao vosso
redor
18 Sim, humanidade, se você se sente longe
do mundo espiritual, esses seres não podem
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se sentir longe dos homens, pois não há
distâncias, não há limites, não há obstáculos
para eles. Eles vivem no espiritual e, portanto,
não podem estar longe da vida dos seres
humanos cujo destino mais elevado é o do
desenvolvimento ascendente e da perfeição
do espírito. (317, 48 - 49)
19 A única distância que existe entre você e
Deus, ou entre você e um ser espiritual, não é
uma distância material, mas uma distância
espiritual, causada por sua falta de
preparação, pureza ou vontade de receber
inspiração e influência espiritual.
20 Nunca coloque essa distância entre você e
seu mestre ou entre você e o mundo
espiritual, então você sempre desfrutará dos
benefícios que meu amor derrama sobre
aqueles que sabem como buscá-los Você
sempre sentirá que o mundo espiritual está
próximo ao coração daqueles que se
preparam para senti-lo.
21 Quão grande é a distância que a
humanidade coloca entre si e a vida espiritual
neste momento! É tão grande que as pessoas
de hoje, portanto, sentem Deus infinitamente
distante delas e consideram o Reino dos Céus
distante e inalcançável. (321, 76 - 78)
22 Eu lhes digo que não há uma mente
humana que não viva sob a influência do
mundo espiritual.
23 Muitos negarão isto, mas ninguém poderá
provar que é impossível para a mente do
homem receber os pensamentos e as
vibrações não só dos seres espirituais e de
seus próprios semelhantes, mas também dos
meus.
24 Esta é uma revelação para toda a
humanidade - uma revelação que, se for
difundida, encontrará corações abertos que a
receberão com grande alegria; da mesma
forma, encontrará adversários teimosos e
lutadores.
25 Mas o que eles poderão fazer para impedir
que a luz do reino espiritual brilhe na vida dos
homens? Que meios os incrédulos poderão
usar para desligar essa vibração? Quem é
aquele que se considera fora da influência
universal, que é o poder criador e revigorante
de Deus?
26 Falo à tua consciência, ao teu espírito e à
tua razão, mas te digo novamente que
recebes mensagens, idéias e inspirações de

outros planos de existência e que, assim como
não sabes de onde veio teu espírito para
encarnar nisto teu corpo, também não sabes
quem se manifesta invisível e impalpável (282,
33- 37)
Espíritos confusos e malévolos
27 Desta vez é diferente do primeiro e do
segundo. Hoje você vive em um caos de
elementos soltos, visíveis e invisíveis. Ai
daquele que não observa, pois ele será
derrotado, e aqueles que estão desarmados
devem lutar!
28 Milhares de olhos invisíveis estão olhando
para você; alguns para observá-lo e fazer você
cair, outros para protegê-lo. (138, 26 - 27)
29 As grandes legiões de seres espirituais
confusos estão em guerra com os homens,
aproveitando-se de sua ignorância, monotonia
e falta de discernimento espiritual; e os
homens não equiparam suas armas de amor
para se protegerem de seus ataques, de modo
que eles aparecem como seres indefesos
nesta luta.
30 Foi necessário que meus ensinamentos
espirituais viessem até você para ensiná-lo
como se preparar para ser vitorioso nesta
batalha.
31 Daquele mundo invisível que tece e vive
em seu próprio mundo vêm influências que
afligem os homens, seja em suas mentes, em
seus sentimentos ou em sua vontade,
tornando-os servos dedicados, escravos,
instrumentos, vítimas. Os anúncios espirituais
aparecem em todos os lugares, e as pessoas
ainda não querem perceber o que cerca seu
espírito.
32 É necessário começar a batalha, destruir as
trevas, para que, quando a luz chegar aos
homens, todos possam sair unidos em uma
verdadeira comunidade e, através da oração,
triunfar na luta que estão empreendendo
contra aqueles poderes que há tanto tempo
os dominam.
33 Homens e povos sucumbiram ao poder
dessas influências sem que a humanidade
percebesse isso. Doenças raras e
desconhecidas produzidas por eles
derrubaram as pessoas e confundiram os
cientistas.
34 Quanta discórdia, confusão e dor o homem
tem amontoado sobre si mesmo. A falta de
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oração, moralidade e espiritualidade tem
atraído os seres impuros e perturbados. Mas o
que se pode esperar daqueles que partiram
sem luz e sem preparação?
35 Há aqueles a quem você enganou e
oprimiu, a quem você perturbou e humilhou.
Só a confusão e a escuridão podem enviar a
você, só podem se vingar, e só podem
reprovar você. (152,22 - 28)
36 Legiões de criaturas das trevas, como
nuvens de trovão, estão vindo entre a
humanidade, causando tumultos, confundindo
a mente e escurecendo os corações dos
homens. E embora esta humanidade tenha
armas para se defender contra estes ataques
traiçoeiros, alguns não entendem como
utilizá-las e outros nem sequer suspeitam que
as possuem. (240, 53)
37 A humanidade de hoje, tão grande em
número quanto está em seus olhos, é muito
pequena em comparação com o mundo dos
seres espirituais que a cercam. Com que poder
essas legiões invadem os caminhos dos
homens; mas eles não percebem, sentem ou
ouvem o mundo que os cerca. (339, 29)
38 Um homem que caiu em uma vida
pecaminosa é capaz de atrair atrás de si toda
uma legião de criaturas das trevas, que o fará
deixar um rastro de influências malignas em
seu caminho. (87, 7)
39 Se você pudesse ver daqui o "vale
espiritual" onde os seres materializados estão
em casa - aqueles que não trabalharam na
jornada espiritual para esta vida - você seria
esmagado. Mas nem por um momento você
diria: "Quão terrível é a justiça de Deus! Não,
ao invés disso você gritaria: "Como somos
ingratos, como somos injustos e cruéis
conosco mesmos! Quão indiferentes ao nosso
espírito e quão frios temos sido como
discípulos de Jesus"!
40 Por isso, o Pai permitiu que esses seres
possam às vezes se manifestar em vossas
vidas e dar-vos a dolorosa e temerosa notícia
de sua vida escura e sem paz. Eles são
habitantes de um mundo que não possui a luz
brilhante dos lares espirituais, nem as belezas
da terra que antes habitavam. (213, 52 - 53)
41 As legiões de seres espirituais que vagam
sem rumo pelo mundo, batendo no coração
das pessoas de várias maneiras, são muitas
vezes vozes que querem dizer-lhes para

despertar, para abrir seus olhos para a
realidade, para se arrependerem de seus erros
e se renovarem para que mais tarde, quando
deixarem seu corpo no seio da terra, não
tenham que chorar enquanto eles fazem sua
solidão, sua ignorância e seu materialismo
Reconheça nisto como até mesmo as trevas
dão origem à luz, porque nenhuma folha da
árvore se move sem minha vontade; da
mesma forma, aquelas manifestações
espirituais, que estão se tornando cada vez
mais a cada dia, acabarão por inundar os
homens a tal ponto que eles finalmente
vencerão o ceticismo da humanidade. (87, 65)
42 Orem por aqueles que se afastam de vocês
e seguem para o além, pois nem todos vocês
são capazes de encontrar o caminho, nem
todos vocês são capazes de se elevar
espiritualmente, nem todos vocês alcançam a
paz em um curto espaço de tempo.
43 Alguns vivem no espiritual sob a ilusão da
vida material; alguns sofrem violentos
sentimentos de remorso; outros são
insensíveis, enterrados sob a terra com seus
corpos, e ainda outros não conseguem se
separar de seus entes queridos, daqueles que
permaneceram no mundo porque o lamento,
o egoísmo e a ignorância humana os retêm, os
amarram à matéria e os privam da paz, da luz
e do progresso.
44 Permita que aqueles seres espirituais que
ainda estão neste mundo sigam em frente
sem que ele ainda seja seu; deixe-os desistir
dos bens que tiveram e amaram nesta vida,
para que possam elevar seu espírito ao
infinito, onde a verdadeira herança os
aguarda. (106, 35 - 37)
45 Será muito agradável que seu espírito seja
recebido por eles na sua chegada ao "Vale
Espiritual" e receber sinais de gratidão pela
misericórdia que você lhes mostrou. Sua
alegria será grande quando você os vir então
imbuídos de luz.
46 Mas como seria lamentável se você
encontrasse aquela legião de seres
escurecidos pela confusão, sabendo que eles
estavam esperando um ato de amor de seu
lado, e você não o deu a eles. (287, 58)
47 Em verdade vos digo: quando vos trato
com tanto amor e misericórdia, recorro com o
mesmo amor carinhoso também àqueles que
expiam suas transgressões passadas no Além
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Eu envio Minha Luz a esses seres para libertálos de sua distração, que é como a escuridão,
e de suas auto-acusações, que é o "fogo", para
enviá-los depois entre os homens; para que
aqueles que antes semeavam dor em seus
corações possam agora receber luz de
conhecimento para se tornarem benfeitores e
protetores de seus próprios irmãos e irmãs.
(169, 6)

senhores dele, eternizar-se na terra, dominar
os homens e torná-los escravos e
instrumentos de sua vontade - em uma
palavra: não deixar o que sempre
consideraram ser o seu: o mundo.
51 Agora então, discípulos, uma feroz batalha
está ocorrendo entre um e outro ser - uma
batalha que seus olhos físicos não vêem, mas
cujos reflexos podem ser sentidos dia após dia
em seu mundo.
52 Para que esta humanidade possa se
defender e se libertar das más influências, ela
precisa conhecer a verdade que a cerca,
precisa aprender a orar com o Espírito, e
também precisa saber de que habilidades seu
ser é dotado para poder usá-las como armas
nesta grande batalha do bem contra o mal, da
luz contra as trevas, da espiritualização contra
o materialismo.
53 Apenas o mundo espiritual da luz trabalha
e luta e prepara tudo para que o mundo um
dia se lance no caminho da espiritualização.
54 Pense em tudo isto, e você poderá
imaginar a intensidade desta luta de seus
irmãos e irmãs espirituais que lutam pela
salvação dos homens - uma luta que é para
eles um cálice com o qual você continuamente
lhes dá o descaramento da ingratidão, já que
você está limitado a receber deles todo o bem
que eles lhe dão, mas sem nunca ficar ao lado
deles para ajudá-los em sua luta.
55 Poucos são aqueles que sabem se juntar a
eles, poucos são aqueles que são receptivos a
suas inspirações e seguem suas instruções.
Mas quão fortemente estes atravessam a vida,
quão protegidos se sentem, que delícias e
inspirações inspiram seu espírito!
56 A maioria das pessoas está dividida entre
as duas influências, sem escolher uma, sem se
comprometer completamente com o
materialismo, mas também sem fazer um
esforço para se libertar dele e espiritualizar
suas vidas, ou seja, para aumentá-las através
do bem, através do conhecimento e do poder
espiritual. Estes ainda estão completamente
na luta com eles mesmos.
57 Aqueles que se entregaram
completamente ao materialismo, sem
qualquer preocupação com a voz da
consciência, e que desconsideram tudo no que
diz respeito ao seu espírito, não estão mais
lutando; eles foram superados em batalha.

A batalha dos espíritos para o povo
48 Além de sua vida humana há um mundo de
espíritos, seus irmãos e irmãs, seres invisíveis
ao homem, que lutam entre si para conquistálos.
49 Essa luta tem sua razão na diferença de
desenvolvimento em que um e outro se
encontram. Enquanto os Seres de Luz,
sustentados pelo ideal de amor, harmonia, paz
e perfeição, aspergem o caminho da
humanidade com luz, sempre inspirando-a
com bondade e revelando-lhe tudo o que é
para o bem da humanidade, os Seres que
ainda se agarram ao materialismo da terra
semeiam as sementes da luz, que não foram
capazes de se libertar de seu egoísmo e de seu
amor pelo mundo, ou que alimentam
indefinidamente os vícios e inclinações
humanas, o caminho dos homens com
confusão, obscurecendo a mente, cegando os
corações, escravizando a vontade, a fim de
usar os homens e torná-los instrumentos de
seus planos, ou para usá-los como se fossem
seus próprios corpos.
50 Enquanto o mundo espiritual da luz
procura conquistar o espírito dos homens para
abrir uma brecha para a eternidade; enquanto
esses anfitriões abençoados estão
incessantemente labutando, crescendo em
amor, tornando-se enfermeiros no leito da
dor, conselheiros ao lado do homem que
carrega o fardo de uma grande
responsabilidade; conselheiros da juventude,
protetores das crianças, companheiros dos
que esquecem e vivem sozinhos, as legiões de
seres sem a luz da sabedoria espiritual e sem o
sentimento edificante do amor também
trabalham incessantemente entre os homens.
Mas seu objetivo não é facilitar o caminho
para o reino espiritual - não; a intenção desses
seres é completamente o oposto, seu objetivo
é governar o mundo, continuar a ser os
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Eles acreditam ter vencido, acreditam ser
livres e não percebem que são prisioneiros, e
que será necessário que as legiões de luz
desçam às trevas para libertá-los.
58 Envio esta Mensagem de Luz a todos os
povos da Terra, para que os homens
despertem, para que tomem consciência de
quem é o inimigo com quem devem lutar até
o derrotar, e que armas carregam sem o saber
(321, 53 - 63)

65 Vós ficais espantados que um ser espiritual
se torne conhecido ou se comunique convosco
sem pensar que vocês também se expressam
e até se manifestam em outros mundos, em
outras esferas.
66 Tua "carne" [alma] não está consciente de
que teu espírito se une a Mim nos momentos
de oração, não pode perceber a aproximação
a teu Senhor por meio deste dom - não só ao
meu espírito mas também ao de teus irmãos e
irmãs espirituais que recordas nos momentos
de oração
67 Nem você sabe que em suas horas de
descanso, quando o corpo está dormindo, o
espírito, dependendo de seu nível de
desenvolvimento e espiritualização, se desliga
de seu corpo e aparece em lugares distantes,
mesmo em mundos espirituais que sua mente
não pode sequer imaginar.
68 Ninguém se surpreende com estas
revelações. Entenda que atualmente você está
se aproximando da conclusão dos tempos.
(148, 75 - 78)
69 Quero que pensamentos puros sejam a
linguagem em que você se comunica com seus
irmãos e irmãs que habitam no espiritual, para
que vocês se entendam desta maneira e, de
fato, seus méritos e suas boas obras serão
úteis a eles; assim como a influência dos meus
filhos, suas inspirações e sua proteção serão
uma poderosa ajuda para você em seu
caminho de vida, para que vocês possam vir a
Mim juntos
70 Espiritualizem-se, e experimentarão em sua
vida a presença benéfica desses seres: a
carícia da mãe que deixou seu filho na terra, o
calor e o conselho do pai que também teve de
falecer (245, 7 - 8)
71 Este trabalho será criticado e rejeitado por
muitos quando souberem que entidades
espirituais se manifestaram nele. Mas não se
preocupe, pois serão apenas os ignorantes
que combaterão esta parte dos meus
ensinamentos.
72 Quantas vezes os apóstolos, os profetas e
os mensageiros do Senhor falaram ao mundo
sob a influência de seres espirituais de luz sem
que a humanidade se desse conta disso, e
quantas vezes cada um de vós agiu e falou sob
a vontade de entidades espirituais sem
percebê-la! E exatamente isto, o que sempre

A conexão com o mundo espiritual de Deus
59 Discípulos, acordados e vejam o tempo em
que vivem. Eu lhes digo, assim como ninguém
pode deter minha retidão, ninguém pode
fechar os portões para o além, que minha
misericórdia lhes abriu. Ninguém será capaz
de impedir que, desses mundos, as
mensagens de luz, esperança e sabedoria
cheguem às pessoas. (60, 82)
60 Eu permiti que você entrasse em contato
com os seres do além por um curto período de
tempo, o que eu não aprovei na "Segunda
vez" porque você não estava preparado para
isso na época - nem eles nem você Esta porta
foi aberta por mim neste tempo e com ela
faço verdadeiros os anúncios de meus
profetas e algumas de minhas promessas.
61 Em 1866 esta porta invisível se abriu para
você, e também o órgão transmissor daqueles
que foram escolhidos para dar a conhecer
aquela mensagem que os espíritos da luz
trariam aos homens.
62 Antes daquele ano, os seres espirituais se
fizeram conhecidos nas nações e povos da
terra, que foram o prenúncio da minha vinda.
(146, 15)
63 Se as pessoas de hoje não fossem tão duras
e insensíveis, elas sem dúvida receberiam
constantemente mensagens do mundo
espiritual, e ocasionalmente se encontrariam
cercadas por multidões de seres que estão
constantemente trabalhando para o despertar
dos homens, e descobririam que nunca estão
sozinhas.
64 Alguns chamam esse mundo de "invisível",
outros de "outro mundo". Mas por quê?
Simplesmente porque lhes falta a fé para "ver"
o espiritual, e porque sua miséria humana os
faz sentir-se distantes e estranhos a um
mundo que deveriam sentir em seus corações.
(294, 32 - 33)
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aconteceu, eu agora confirmei para vocês.
(163, 24 - 25)
73 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 deve levá-lo a fazer isso, você não
receberá um anúncio verdadeiro Se a tentação
fosse seduzir seu coração com objetivos falsos
ou interesses egoístas, você também não
receberá a comunhão com a luz de meu
Espírito Santo. Somente sua reverência, sua
oração pura, seu amor, sua misericórdia, sua
elevação espiritual causarão o milagre de que
seu espírito estende suas asas, atravessa as
salas e chega aos lares espirituais, até onde é
minha vontade.
74 Esta é a graça e o consolo que o Espírito
Santo lhe deu, para que você possa olhar para
um mesmo lar e estar convencido de que não
há morte ou alienação, que nenhuma de
minhas criaturas morre em 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 que perdeu neste
mundo, mas não na eternidade.
75 Muitos de vocês fizeram contato com esses
seres através de meus "trabalhadores". Mas,
em verdade, eu lhes digo, esta não é a forma
perfeita de contato, e o tempo está se
aproximando em que os seres espirituais
encarnados e desencarnados podem se
comunicar uns com os outros de espírito para
espírito sem usar nenhum meio material ou
humano, ou seja, através da inspiração,
através do dom da sensibilidade espiritual, da
revelação ou da presciência. Os olhos de seu
espírito poderão perceber a presença do além,
então seu coração poderá sentir as
manifestações de vida dos seres que povoam
o "vale do espírito", e então haverá grande
alegria de seu espírito e grande conhecimento
e amor do Pai.
76 Então sabereis qual é a vida de vosso
espírito, quem ele é e quem ele foi,
conhecendo-vos a vós mesmos sem se verem
em limites tão estreitos como os que
correspondem a vossos corpos Pois o Pai vos
diz: mesmo que o vosso corpo seja realmente
pequeno - como o meu Espírito Divino é o
vosso espírito! (244,21-24)

Capítulo 42 - Crime e expiação,
julgamentos e tribulações
A necessidade de arrependimento e expiação
1 Se muitas vezes eu permito que você beba o
mesmo copo que deu a seus irmãos, é porque
só assim alguns entenderão o mal que
causaram; e ao passar pela mesma prova que
fizeram passar os outros, eles saberão a dor
que os fez sentir Isto esclarecerá suas mentes
e resultará em compreensão, arrependimento
e, conseqüentemente, no cumprimento de
Minha Lei.
2 Mas se você quiser evitar passar por
sofrimento ou beber o copo de amargura,
você pode fazê-lo, reparando sua culpa pelo
arrependimento, por boas obras, por tudo o
que sua consciência lhe diz para fazer. Assim,
você saldará uma dívida de amor, devolverá
uma honra, uma vida, ou paz, saúde, alegria
ou pão que em algum momento lhe foi
roubado de seus semelhantes.
3 Veja como a realidade de minha retidão é
diferente da idéia que você teve de seu Pai!
4 Não se esqueçam: se eu lhes disse que
nenhum de vocês se perderá, eu certamente
também lhes disse que toda dívida deve ser
paga e toda transgressão deve ser cancelada
do livro da vida cabe a você escolher a
maneira de vir até Mim Você ainda tem a
liberdade de vontade.
5 Se você der prioridade à lei sobre a
restituição dos velhos tempos, como os
homens das nações orgulhosas ainda estão
fazendo, veja os resultados da mesma.
6 Se você quer que o côvado com o qual você
mede seus semelhantes também o meça, você
não precisa nem mesmo esperar sua entrada
na outra vida para receber minha justiça; pois
aqui (na terra), quando menos esperar, você
se encontrará na mesma situação crítica para
a qual você trouxe seus semelhantes
7 Mas se você quer que uma lei superior
venha em seu auxílio - não apenas para
libertá-lo da dor que mais teme, mas também
para dar-lhe pensamentos nobres e bons
sentimentos, reze, chame a Mim e depois siga
seu caminho de luta para tornar-se melhor e
melhor, para ser forte nas provações - em
uma palavra: pagar com amor a dívida que
você tem para com seu Pai e seu próximo (16,
53 - 59)
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8 Muitas vezes alguém me pergunta: "Mestre,
se você perdoa nossas transgressões, por que
você nos permite expiá-las com dor? Então eu
lhes digo: Perdoo-lhe, mas é necessário
reparar essas transgressões para que você
possa restaurar a pureza à sua mente. (64, 14)
9 Eu lhe disse que até a última mancha será
limpa do coração do homem, mas também lhe
digo que todos devem lavar suas próprias
manchas de vergonha lembre-se que eu lhe
disse: "com o côvado com que você mede,
você será medido" e "o que você semeia, você
deve colher (150,47)
10 Das ofertas materiais que a humanidade
me oferece, só aceito boas intenções se elas
forem boas na verdade; pois nem sempre um
presente expressa uma intenção generosa e
nobre com que freqüência os homens me
oferecem seu sacrifício para encobrir suas más
ações ou para exigir algo de mim em troca É
por isso que lhe digo que a paz do espírito não
pode ser comprada, que suas manchas
escuras não são lavadas pela riqueza material,
mesmo se você pudesse me oferecer o maior
tesouro.
11 Arrependimento, tristeza por ter sido
ofendido, renovação, correção, reparação
pelas transgressões cometidas, tudo isso com
a humildade que vos ensinei - sim, então os
homens me oferecem os verdadeiros
sacrifícios de coração, mente e pensamento
que são infinitamente mais agradáveis a vosso
Pai do que incenso, flores e velas (36, 27 - 28)

os sofrimentos se tornam cada vez mais
intensos, assim como as falhas cometidas se
tornaram mais graves.
15 Seu dever - não se deve falar em punição será restaurar, renovar, consertar e pagar até
a última dívida. ninguém - nem seu Pai
Celestial, nem seus irmãos e irmãs na terra ou
no "Vale Espiritual" - fará o que só vocês
mesmos devem fazer, embora eu lhes diga
que sempre seguirei seu chamado Quando
vocês se acreditarem sozinhos e
abandonados, sentirão minha presença, e o
mundo espiritual virá sempre para apoiá-los
com o fardo de sua cruz. (289, 45 -47)
16 Somente meu amor e minha retidão
podem proteger hoje aqueles que têm fome e
sede por ele. Somente eu posso receber em
minha justiça perfeita aquele que tira sua
própria vida.
17 Se estes soubessem que o abandono do
espírito é mais terrível do que a solidão neste
mundo, eles suportariam pacientemente e
corajosamente até o último dia de sua
existência terrena. (165, 73 - 74)
18 Eu não destruo nenhum de meus filhos,
por mais que me façam mal; eu os guardo e
lhes dou a oportunidade de reparar seus erros
e voltar ao caminho que lhes restava. mas
embora eu os tenha perdoado, eles são
confrontados com o fruto de suas obras e são
eles que os julgam e lhes mostram o caminho
certo (96, 55)
A causa dos julgamentos e do sofrimento
19 Conheça a si mesmo. Eu olhei para a
existência do povo de todos os tempos e sei
qual tem sido a causa de toda sua dor e
infortúnio.
20 Desde os primeiros tempos que vi homens
tirando suas vidas (uns dos outros) por inveja,
por materialismo, por fome de poder; sempre
negligenciaram seu espírito, acreditando que
eram apenas matéria, e quando chegou a hora
de deixar a forma humana na Terra, tudo o
que restou foi o que eles criaram em sua vida
material, sem colher nenhuma felicidade para
o espírito; pois eles não a buscaram, não
pensaram nela, não se importaram com as
virtudes do espírito nem com o conhecimento
Eles se contentavam em viver sem buscar o
caminho que os levaria a Deus. (11, 42 - 43)

A Lei da Expiação
12 Você teve uma oportunidade atrás da
outra, e nisto você pode ver meu infinito amor
por você; pois eu lhe dei presentes e dei a
você a oportunidade de fazer reparações, de
purificar e aperfeiçoar seu espírito, em vez de
puni-lo ou condená-lo para sempre, como
você costumava pensar
13 Quem, conhecendo esses ensinamentos e
acreditando que são verdadeiros, ousaria virar
as costas à sua tarefa na Terra, sabendo que
ao fazê-lo está fazendo uma expiação ainda
mais dura por seu espírito?
14 Pois embora seja verdade que minha
retidão lhe dá novas oportunidades para
remover manchas e reparar suas falhas,
também é verdade que a cada oportunidade o
número de provas aumenta, e que as provas e
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21 Hoje, apesar do progresso de sua
civilização, você se afastou cada vez mais da
natureza material, assim como do espiritual,
do puro, do que é de Deus. Portanto, a cada
etapa de sua vida você cai numa fraqueza
cada vez maior, num sofrimento cada vez
maior, apesar de seu desejo de se tornar mais
forte e mais feliz a cada dia que passa na
Terra. Mas agora vocês darão um passo à
frente no cumprimento de minha lei, ó
habitantes da terra! (16, 35)
22 As provas que você encontra em sua vida
não são por acaso; eu as enviei a você para
ganhar o mérito nenhuma folha da árvore se
move sem a Minha Vontade, e eu estou tanto
na grande como na pequena obra da criação
23 Vigiai e orai, para que saibais qual é o fruto
que colheis de toda prova, a fim de que vossa
expiação possa ser reduzida. tomarei sua cruz
com amor e farei com paciência que você
carregue sua expiação (25, 6)
24 Se os homens, entre risos, prazeres e
vaidades, Me esquecem e até Me negam, por
que desesperam e tremem quando colhem as
lágrimas que atormentam seu espírito e seu
corpo? então eles blasfemam, dizendo que
não há Deus
25 O homem é corajoso o suficiente para
pecar, determinado a afastar-se do caminho
da minha lei; mas asseguro-lhe que é
extremamente covarde quando se trata de
expiar e pagar suas dívidas mas eu te fortaleço
em tua covardia, te protejo em tuas fraquezas,
te arranco de tua letargia, te enxugo e te dou
novas oportunidades para recuperar a luz
perdida e encontrar novamente o caminho
esquecido de Minha Lei
26 Venho trazer-vos o pão e o vinho da vida,
tanto para o espírito como para o corpo, como
na segunda vez, a fim de que possais viver em
harmonia com tudo o que foi criado por vosso
Pai.
27 À minha maneira as virtudes florescem,
mas na sua há espinhos e abismos e
amarguras.
28 Quem diz que os caminhos do Senhor estão
cheios de espinhos não sabe o que está
dizendo, pois não criei dor para nenhum de
meus filhos; mas aqueles que se desviaram do
caminho da luz e da paz terão de sofrer as
conseqüências de sua culpa quando
retornarem a ele.

29 Por que você bebeu o cálice do
sofrimento? por que você esqueceu o
Mandamento do Senhor, assim como a Missão
que lhe confiei? porque você substituiu Minha
Lei pela sua e aqui você tem os resultados de
sua vã sabedoria: tristeza amarga, guerra,
fanatismo, decepções e mentiras que o
sufocam e o enchem de desespero E o mais
doloroso para o homem materializado, para
aquele que submete tudo a seus cálculos e às
leis materiais deste mundo, é que depois
desta vida ele ainda carregará o fardo de suas
aberrações e inclinações. Então, o sofrimento
de seu espírito será muito grande.
30 Sacuda aqui seu fardo de pecado, cumpra
minha lei e venha logo. peça perdão a todos
aqueles que você magoou e deixe o resto
comigo, pois seu tempo para amar será curto
se você realmente decidir fazer isso (17, 37 43)
31 Venham a mim todos aqueles que
carregam uma tristeza escondida em seu
coração você traz em segredo uma dor dentro
de você que uma traição lhe infligiu e sua
amargura é muito grande porque foi um ser
muito amado que o feriu profundamente
32 Façam silêncio em vocês mesmos, para que
a oração possa dar-lhes luz e saibam se a
qualquer momento não foram a razão pela
qual foram traídos. Então a oração lhe
fortalecerá no pensamento de que você deve
perdoar aqueles que o traem em seu amor,
em sua fé, em sua confiança.
33 Em verdade vos digo que, no preciso
momento em que perdoardes a quem vos
ofendeu, sentireis Minha Paz plena; pois nesse
momento vosso espírito se unirá ao Meu e eu
espalharei Meu Manto para perdoar-vos e
envolver-vos em Meu Amor. (312, 49 - 51)
34 Na verdade o Mestre vos diz que preparei
para cada espírito um reino de paz e
perfeição. mas este reino que eu preparei é
oposto por outro reino: o mundo. Enquanto
meu reino é conquistado pela humildade,
amor e virtude, a tomada de posse do outro
reino requer arrogância, ambição, orgulho,
ganância, egoísmo e maldade.
35 Em todos os momentos o mundo resistiu
ao meu reino; em todos os momentos aqueles
que me seguem foram oprimidos em seus
caminhos e tentados, seja por influências
visíveis ou por forças invisíveis.
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36 Esta não é a única vez que você caminha
sobre espinhos para Me alcançar, não é a
primeira vez que seu espírito, num esforço
para alcançar Minha Presença, tropeça Em
todos os momentos você travou a batalha no
próprio coração de seu ser.
37 A inspiração de meu Espírito ilumina seu
ser interior e acendeu uma batalha com as
forças das trevas, com as falsas luzes, com as
falsas virtudes, com a matéria, com todas as
coisas supérfluas, com toda a falsa glória deste
mundo (327, 3)
38 Abençoo a dor que sofrestes por minha
causa, porque tudo o que sofrestes por minha
causa vos fará dignos para sempre. (338,61)

44 A justiça divina será realizada sobre o
amado de cada homem, para exigir um relato
do trabalho de cada criatura humana.
45 Como é importante que o homem tenha o
conhecimento do significado da expiação
espiritual, para que, sabendo que o Espírito
tem um passado que só Deus conhece, ele
possa aceitar seu cálice de sofrimento com
amor, paciência, respeito e até alegria,
sabendo que com ele lavará as manchas do
passado e do presente, pagará dívidas e
ganhará mérito perante a lei.
46 Não haverá elevação espiritual na dor
enquanto não se sofrer com amor, com
respeito à minha retidão e devoção ao que
cada um tem feito por si mesmo. Mas
somente esta exaltação no meio dos
julgamentos poderá dar aos homens o
conhecimento do que é a lei da reparação
espiritual. (352,36 - 37, 42 - 43)

Fé, submissão e humildade nas provas
39 A vida humana é para o espírito o cadinho
em que é purificada, e a bigorna em que é
forjada. É essencial que o homem tenha um
ideal em seu espírito, fé em seu Criador e
amor por seu destino, a fim de carregar sua
cruz com paciência até o cume de seu
Calvário.
40 Sem fé na vida eterna, o homem cai no
desespero em todas as duras provas, sem
altos ideais afunda no materialismo, e sem
forças para suportar a decepção perece no
desânimo ou no vício. (99, 38 – 39)
41 Eu vos digo que deveis amar vossa cruz;
pois se vos rebelardes contra ela enquanto
tiverdes de carregá-la sobre vossos ombros, a
dor em vossos corações rasgará uma ferida
profunda. Eu amo verdadeiramente minha
Cruz, ó povo; mas você sabe o que eu chamo
de minha Cruz? Minha cruz é feita de vocês, ó
povo que tanto amo. (144, 20)
42 A fé, a devoção e a humildade em relação
ao que é decretado por mim abreviarão o
caminho dos testes, porque assim não se
seguirá o caminho do sofrimento mais de uma
vez. Mas quando a rebelião, insatisfação ou
mesmo blasfêmias surgem nas provações, a
visitação durará mais tempo, porque então
você terá que ir por esse caminho de novo até
que a lição seja aprendida. (139, 49)
43 Digo-lhes que as provas que o homem
criou para si mesmo neste tempo são muito
difíceis, pois são necessárias para sua
salvação.

O significado de sofrimento e dor
47 Se você atribui as provações da vida ao
acaso, dificilmente será capaz de ser forte.
Mas se você tiver uma idéia do que é
expiação, do que é retidão e reparação, você
encontrará exaltação e rendição em sua fé
para triunfar nas provas.
48 É minha vontade testar seu espírito de
várias maneiras, pois eu o formo, o conformo
e o aperfeiçoo Para isso uso todas as coisas e
todos os homens; como instrumentos, uso
tanto um homem justo quanto um homem
mau. Uma vez eu faço uso da luz, outra vez
faço da escuridão meu servo. É por isso que
eu lhes digo: quando estiverem numa situação
crítica, pensem em Mim, em seu Mestre, que
lhes explicará com todo amor a razão desse
julgamento.
49 Há copos que todos devem beber, alguns
mais cedo e outros mais tarde, para que todos
possam aprender a Me entender e Me amar.
miséria, doença, calúnia, desonra são taças
muito amargas que não atingem apenas os
lábios do pecador Lembre-se de que naquela
"Segunda vez" os mais justos esvaziaram o
copo mais amargo que você possa imaginar. A
obediência, humildade e amor com que o
cálice do sofrimento é bebido tornará a cruz
mais leve e fará a prova passar mais
rapidamente. (54, 4 - 6)
209

50 Tudo o que o rodeia tem o objetivo de
torná-lo limpo, mas nem todos vocês
tomaram esse caminho. Não deixe que a dor
que você bebe de seu copo de sofrimento seja
estéril. Da dor você pode tirar luz, que é
sabedoria, gentileza, força e sensibilidade.
(81,59)
51 Saibam, discípulos, que a dor tira os frutos
ruins de seu coração, lhe dá experiência e faz
com que seus erros sejam corrigidos.
52 Desta forma, seu Pai está testando você,
para que isso fique claro em sua mente. Mas
se você não entender e sofrer
infrutuosamente por não descobrir o
significado de minhas sábias lições, sua dor é
inútil e você não avalia a lição. (258,57 - 58)
53 As pessoas estão chamando: Se existe um
Deus de misericórdia e amor - por que os bons
devem sofrer através dos maus, os justos
através dos pecadores?
54 Em verdade vos digo, meus filhos, nenhum
homem vem a este mundo somente para sua
própria salvação Ele não é um único indivíduo,
mas é parte de um todo.
55 Um órgão saudável e perfeito em um corpo
humano não sofre quando os outros órgãos
estão doentes?
56 Esta é uma comparação material para que
você possa entender a relação que existe
entre cada pessoa e as outras. Os bons devem
sofrer sob os maus, mas os bons não são
completamente inocentes se não trabalharem
para o progresso espiritual de seus irmãos e
irmãs. Mas como indivíduo, cada um tem sua
própria responsabilidade, e como faz parte do
meu espírito e semelhante a Ele, ele tem a
vontade e a inteligência para contribuir para o
progresso de todos. (358, 18 - 19)
57 Interprete corretamente meus
ensinamentos; não pense que meu espírito se
alegra quando vê seus sofrimentos na terra ou
que eu quero privá-lo de tudo o que é
agradável a você para Me deleitar com isso
Venho fazer com que você reconheça e
observe minhas leis porque elas são dignas de
seu respeito e observância, e porque a
observância delas lhe trará felicidade e paz
eterna. (25, 80)
58 Devo lhe dizer que, enquanto você viver na
terra, deve fazer todo o esforço para tornar
sua existência nela o mais agradável possível.

Não é necessário chorar, sofrer e "sangrar"
incessantemente para merecer a paz no além.
59 Se vocês pudessem transformar esta terra
de um vale de lágrimas em um mundo de
felicidade onde vocês se amariam, onde se
esforçariam para fazer o bem e viver dentro
da minha lei - em verdade, eu lhes digo, esta
vida seria ainda mais meritória e superior aos
meus olhos do que uma existência cheia de
sofrimentos, infortúnios e lágrimas, por mais
vontade que vocês tenham de suportá-la
(219,15 - 16)
60 Alegre-se de que nenhuma dor é eterna;
seus sofrimentos são temporais e passarão
muito em breve.
61 O tempo de expiação e purificação é
passageiro para aquele que contempla as
provas com espiritualidade; mas para aquele
que está completamente absorvido pelo
materialismo, o que está na realidade muito
em breve terminará será longo.
62 Conforme os batimentos de seu coração
vão passando, assim, no infinito, a vida do
homem vai passando.
63 Não há motivo para medo, pois assim
como um suspiro é derramado por alguém, ou
uma lágrima é derramada, ou uma palavra é
dita, assim cessam os sofrimentos do homem.
64 Na infinita ternura de Deus, todas as suas
dores e mágoas devem dissolver-se em nada.
(12, 5-9)

Capítulo 43 - Doença, cura e
renovação
Origem e significado da doença
1 Quando o homem, ao omitir a oração e as
boas obras, se desvia do caminho do bem,
perde sua força moral, sua espiritualidade e
fica exposto à tentação; e em sua fraqueza ele
permite os pecados, e estes fazem o coração
adoecer.
2 Mas eu vim como médico para o
acampamento do doente e dei-lhe todo o meu
amor e carinho. Minha Luz tem sido como
água fresca em seus lábios aquecidos pela
febre e quando sentiu meu bálsamo em sua
testa, me disse: "Senhor, somente Vossa
Misericórdia pode me salvar. Estou muito
doente de alma e a morte virá até mim muito
em breve".
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3 Mas eu lhe disse: "você não morrerá, pois
eu, que sou a Vida, vim e tudo o que você
perdeu será restaurado para você (220, 39)
4 Que méritos pode ganhar uma pessoa
doente que é incapaz de qualquer esforço?
seus méritos podem ser múltiplos e grandes
se ele souber se armar com paciência e
submissão, se ele for humilde para com a
vontade divina e for capaz de Me abençoar
apesar de sua dor Porque seu exemplo
iluminará muitos corações que habitam na
escuridão, que se desesperam e se rendem ao
vício ou pensam na morte quando um teste os
atinge.
5 Quando estas pessoas se encontrarem em
seu caminho um exemplo de fé, humildade e
esperança, vindo de um coração que também
sofre muito porque carrega uma cruz muito
pesada, sentirão que seu coração foi tocado
por um raio de luz.
6 Este é de fato o caso: por não conseguirem
ouvir a voz de sua própria consciência, tiveram
que receber a luz espiritual da consciência,
que outro homem lhes deu por seu exemplo e
fé.
7 Não ceda à derrota, nunca ceda ao fracasso,
não ceda ao peso de seus sofrimentos Tenha
sempre a lâmpada acesa de sua fé diante de
seus olhos. Esta fé e seu amor o salvarão.
(132, 38 - 39)

minha cura". Seu ensinamento foi minha
salvação". (8, 54 - 57)
12 O verdadeiro bálsamo curativo, gente aquele que cura todas as enfermidades, vem
do amor.
13 Amar com o espírito, amar com o coração e
com a mente, então você terá poder
suficiente não apenas para curar as doenças
do corpo ou para dar conforto nos pequenos
problemas humanos, mas para limpar os
mistérios espirituais, os grandes medos do
espírito, seus distúrbios e dores de
consciência.
14 Esse bálsamo solta as grandes provas,
acende a luz, alivia a angústia, derrete as
correntes que ligam.
15 O homem abandonado pela ciência voltará
à saúde e à vida ao contato com "este
bálsamo; o espírito que foi desprendido
voltará sobre a palavra de amor do irmão que
o chama (296, 60 - 63)
16 Elimine a dor! A vida que eu criei não está
repleta de dor. O sofrimento provém da
desobediência e das transgressões dos filhos
de Deus. A dor é característica da vida que os
homens criaram em sua licenciosidade.
17 Levantem seus olhos e descubram a beleza
de minhas obras Preparem-se interiormente
para ouvir o concerto divino, não se excluam
desta festa. Se vocês se separassem - como
poderiam compartilhar desta felicidade? Você
viveria triste, atormentado e doente.
18 Quero que vocês sejam notas harmoniosas
no concerto universal, quero que entendam
que vieram da fonte da vida, quero que
sintam que em cada espírito está a minha luz.
Quando você atingirá a maturidade total onde
você pode me dizer "Pai, submete meu
espírito ao teu espírito, assim como a minha
vontade e minha vida".
19 Saiba que você não poderá dizer essas
coisas enquanto seus sentidos estiverem
doentes, e seu espírito estiver egoisticamente
separado do caminho certo
20 Você está vivendo na angústia de doenças
ou no medo de contraí-las. Mas o que significa
uma doença física em relação a uma
transgressão do espírito? Nada, se puder ser
levantado; pois em minha misericórdia vocês
sempre encontrarão ajuda.
21 Como o sangue flui através de suas veias e
dá vida a todo o corpo, assim o poder de Deus

Cura com seu próprio poder
8 Vós me pedis que vos cure; mas, na verdade,
digo-vos, ninguém pode ser melhor médico do
que vós mesmos
9 De que adianta curá-lo e remover sua dor se
você não afasta suas falhas, pecados, vícios e
imperfeições? A dor não é a causa de suas
enfermidades, mas de seus pecados. Veja,
esta é a origem da dor! Portanto, lute contra o
pecado, separe-se dele e você será saudável.
Mas fazer isso é sua tarefa. Eu só estou
ensinando e ajudando você.
10 Quando você descobrir pela consciência a
razão de seu sofrimento e fizer todo o possível
para combatê-lo, você sentirá plenamente o
poder divino que o ajuda a vencer a luta e a
conquistar sua liberdade espiritual.
11 Quão grande será sua satisfação quando
você sentir que conseguiu, por seus próprios
méritos, estar livre da dor, e obteve a paz
Então você dirá: "Meu Pai, tua palavra foi
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como um fluxo de vida permeia seu espírito.
Não há motivo para estar doente quando se
cumpre a lei. A vida é saúde, alegria,
felicidade, harmonia. Quando se está doente,
não se pode ser uma fortaleza de bens
divinos.
22 Vós, homens com pensamentos, corações
ou corpos doentes, o Mestre vos diz Peça a
seu espírito, que é o filho do Todo-Poderoso,
para voltar ao caminho certo, para curar seus
sofrimentos e para ajudá-lo em suas
fraquezas. (134, 57 - 59)

tornar forte na luta da vida para chegar lá
através dos méritos para viver à luz do Reino
da Perfeição, que é sua herança eterna.
(326,44-46)

Capítulo 44 - A vida no sentido divino
O equilíbrio necessário
1 Para todos, seu propósito é marcado por sua
tarefa espiritual e sua tarefa humana. Ambos
devem estar em harmonia um com o outro e
lutar por um único objetivo. em verdade vos
digo que não apenas avaliarei seus trabalhos
espirituais, mas também seus trabalhos
materiais Pois neles descobrirei méritos que
ajudam seu espírito a me alcançar. (171, 23)
2 Até agora, o orgulho do homem o fez
desconsiderar a parte espiritual, e a falta
deste conhecimento o impediu de ser
perfeito.
3 Enquanto o homem não aprender a manter
seus poderes físicos e mentais em harmonia,
ele não será capaz de encontrar o equilíbrio
que deveria existir em sua vida. (291, 26 - 27)
4 Discípulos: Embora você viva no mundo,
você pode levar uma vida espiritual. Pois você
não deve pensar que a espiritualização
consiste em se afastar do que está de acordo
com o corpo, mas em colocar as leis humanas
em harmonia com as leis divinas.
5 Bendito aquele que estuda minhas leis e é
capaz de uni-las com as leis dos homens em
uma só, pois ele será saudável, forte,
generoso e feliz (290, 26 - 27)

A renovação do ser humano
23 A vaidade - uma fraqueza que já era
evidente no primeiro homem - será combatida
pela espiritualização. É a batalha que sempre
existiu entre o espírito e a "carne" [alma]. Pois
enquanto o Espírito, no desejo da essência do
Pai, está inclinado para o Eterno e Alto, a
"carne" busca apenas aquilo que a satisfaz e a
lisonjeia, mesmo que seja em detrimento do
Espírito.
24 Esta luta, que é evidente em todo ser
humano, é um poder que surge no próprio
homem como resultado da influência que o
mundo tem sobre ele. Pois o terreno exige
tudo o que está de acordo com sua natureza.
25 Se o Espírito é capaz de controlar e dirigir
esse poder, ele tem em seu próprio ser trazido
ambas as naturezas em harmonia e alcançará
seu progresso e ascensão. Se, por outro lado,
ele se permitir ser governado pelo poder da
"carne", será tentado a fazer o mal, será um
barco sem leme em meio a uma tempestade.
(230, 64)
26 Vocês, descrentes e céticos, não podem ter
fé em um mundo de retidão, nem podem
imaginar uma vida de amor e virtude em sua
terra. Em uma palavra, vocês não são capazes
de fazer o bem, nem têm fé em vocês
mesmos.
27 Mas tenho fé em vocês, conhecendo a
semente que está em cada um de meus filhos,
porque os criei, porque lhes dei vida através
do meu amor.
28 De fato, coloco minha esperança no
homem, acreditando em sua salvação, em sua
dignificação e em sua ascensão. pois quando o
criei, eu o designei para ser o Senhor na Terra,
onde ele deveria criar um lugar de amor e paz,
e também designei que seu espírito deveria se

Prazeres bons e perecíveis
6 Não estou lhes dizendo para se afastarem de
seus deveres terrenos ou dos prazeres
saudáveis do coração e dos sentidos. Só lhe
peço que renuncie àquilo que envenena seu
espírito e adoece seu corpo.
7 Aquele que está dentro da lei faz o que sua
consciência lhe dá ordens. Aquele que
estimula os prazeres permitidos para se lançar
nos prazeres proibidos, se pergunta, mesmo
nos momentos de maior prazer, porque não é
feliz nem encontra a paz. Pois de prazer em
prazer ele afunda cada vez mais até perecer
no abismo sem encontrar a verdadeira
satisfação para seu coração e mente.
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8 Alguns têm que ser derrotados e esvaziar o
copo em que buscavam prazer sem encontrálo, até a última gota, para que possam ouvir a
voz daquele que os convida para a festa da
vida eterna para sempre (33, 44 - 46)
9 O cientista corta com uma mão reverente
um fruto da árvore da ciência, sem primeiro
escutar a voz de sua consciência, na qual
minha lei lhe fala, para dizer-lhe que todos os
frutos da árvore da sabedoria são bons e que,
portanto, quem os colher pode fazê-lo apenas
para o bem de seu próximo.
10 Os exemplos que lhes dei mostram porque
a humanidade não conhece o amor nem a paz
desse paraíso interior que o homem deveria
ter em seu coração para sempre por causa de
sua obediência à Lei
11 Para ajudá-lo a encontrar o mesmo, eu
ensino os pecadores, os desobedientes, os
ingratos e os arrogantes, para fazer você
entender que você é dotado de Espírito, que
você tem consciência, que você pode julgar e
avaliar plenamente o que é bom e o que é
mau, e para mostrar-lhe o caminho que o
levará ao Paraíso da Paz, Sabedoria, Amor
Infinito, Imortalidade, Glória e Eternidade (34,
15 - 17)
12 O homem nem sempre interpreta meus
ensinamentos corretamente. Nunca vos
ensinei a desconsiderar ou deixar de apreciar
os bons frutos que minhas leis aprovam e
permitem. Apenas ensinei que não se deve
lutar pelo desnecessário, pelo supérfluo e
amá-lo ainda menos; que não se deve fazer
uso do corruptível, do ilegal, como se faz dos
frutos benéficos para o espírito e para o
corpo. Mas tudo o que é permitido para a
mente ou para o coração e o serve em seu
benefício, eu o recomendei porque está
dentro de minhas leis. (332, 4)
13 Muito tempo teve que passar para que a
humanidade atingisse a maturidade espiritual.
Você sempre sucumbiu aos dois extremos: um
tem sido o materialismo, através do qual você
busca maiores prazeres mundanos, e isto na
realidade é prejudicial porque impede o
espírito de cumprir sua tarefa. Mas você
também deve evitar o outro extremo: a
mortificação da "carne", a completa negação
de tudo o que pertence a esta vida; pois eu te
enviei nesta terra para viver como seres
humanos, como seres humanos, e te mostrei a

maneira correta de viver para que você possa
viver "dando a César o que é de César e a
Deus o que é de Deus".
14 Criei este mundo para vocês, com toda sua
beleza e toda sua perfeição Eu lhe dei o corpo
humano através do qual você deve
desenvolver todas as faculdades que eu lhe
dei para alcançar a perfeição.
15 O Pai não quer que lhe seja negado todo o
bem que este mundo lhe oferece. Mas não se
deve colocar o corpo acima do espírito, pois o
corpo é corruptível, mas o espírito pertence à
eternidade. (358,7 - 9)
Riqueza abençoada e não abençoada
16 Se é minha vontade fazer de vocês
proprietários de bens terrenos, eu os concedo
a vocês para que possam compartilhá-los com
seus irmãos e irmãs necessitados com aqueles
que não têm fortuna ou apoio, com os fracos
e os doentes. Mas muitos daqueles que não
têm nada na Terra podem deixá-lo
compartilhar seus bens espirituais. (96, 27)
17 Eu quero que todas as coisas sejam suas,
mas que você possa fazer uso consciente do
que precisa; que você possa saber ser
espiritualmente rico e possuir muito no
mundo material, se você fizer bom uso dele e
der a cada um seu verdadeiro valor e posto.
18 Como o espírito de um homem
imensamente rico pode se ferir, se o que ele
tem é para o bem de seu vizinho? E como
pode um homem poderoso prejudicar a si
mesmo quando seu espírito sabe como se
retirar em ocasiões para rezar e está em
comunhão comigo através de sua oração?
(294, 38)
19 Não me digas: "Senhor, eu vi a pobreza
entre os que Te seguem. Mas entre aqueles
que nem se lembram de Ti, nem falam o Teu
nome, eu vejo abundância, prazeres e
prazeres.
20 Meu povo não deve tomar estes casos
como uma prova de que aquele que vem
depois de Mim deve necessariamente ser
pobre no mundo. mas eu lhes digo que a paz
que aqueles que ouvem aqui e passam parte
de sua vida fazendo o bem, não conhecem a
paz que aqueles que vocês tanto invejam, nem
poderiam obtê-la com toda sua riqueza
21 Alguns sabem como ter os bens do mundo
e os do espírito ao mesmo tempo. Outros não
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recebem os do mundo porque esquecem os
do espírito, e outros ainda só estão
interessados nos do mundo porque pensam
que as leis divinas são inimigas das riquezas
terrenas.
22 As mercadorias são e permanecem
mercadorias, mas nem todas elas sabem como
aplicá-las corretamente. Também devem
saber que nem tudo o que muitos possuem,
eu lhes dei. Alguns têm o que receberam de
mim como compensação, assim como há
outros que roubaram tudo o que possuíam.
23 A melhor prova que o homem pode obter
de seu dever na vida é a paz de espírito, não o
tilintar de moedas. (197, 24 - 27)
24 Quando eu vos digo: "pedi e vos será
dado", vós me pedis coisas terrenas mas
verdadeiramente - quão pouco você me
pergunta! Pergunte-me acima de tudo por
tudo o que é para o bem de seu espírito. Não
coletem tesouros na terra, pois aqui há
ladrões! Reúna tesouros no reino do Pai, pois
ali sua riqueza estará segura e servirá à
felicidade e à paz de seu espírito.
25 Os tesouros da terra são as riquezas, o
poder e os títulos de falsa grandeza. Os
tesouros do Espírito são as boas obras. (181,
68 - 69)
26 O homem orgulhoso acredita ser grande
sem ser assim, e pobre é aquele que se
contenta com as riquezas desnecessárias
desta vida sem descobrir os verdadeiros
valores do coração e da mente. Quão
miseráveis são seus desejos, seus desejos,
seus ideais! Como ele está satisfeito com
pouco!
27 Mas aquele que sabe viver é aquele que
aprendeu a dar a Deus o que é Deus, e ao
mundo o que é o mundo. Aquele que sabe
descansar no ventre da natureza sem se
tornar um escravo da matéria, que sabe viver,
e mesmo que pareça não possuir nada, ele é
dono dos bens desta vida e está a caminho de
possuir os tesouros do Reino de Deus. (217, 19
- 20)

dês apenas um copo de água, não será sem
recompensa"; eu vos digo, "mesmo que dês
apenas um copo de água, não será sem
recompensa
29 Mas os homens pensam, se dão algo e não
recebem nada em troca, eles guardam o que
têm, guardando-o para si mesmos.
30 Agora eu lhes digo que em Minha justiça há
uma compensação perfeita para que vocês
nunca tenham medo de dar nada do que
possuem Você vê aquelas pessoas que
coletam e acumulam tesouros e não deixam
ninguém compartilhar de seus bens? Essas
pessoas carregam um espírito morto dentro
delas.
31 Por outro lado, aqueles que, até o último
suspiro de sua existência, se dedicaram à
tarefa de dar ao próximo tudo o que possuem,
até se encontrarem sozinhos, abandonados e
pobres em sua última hora - estes sempre
foram guiados pela luz da fé, que lhes mostrou
à distância a proximidade da "Terra
Prometida" onde o meu amor os espera, para
dar-lhes uma compensação por todas as suas
obras. (128, 46 - 49)
32 Venha aqui para que eu o levante para a
verdadeira vida e lhe lembre que você foi
criado para dar mas até que você saiba o que
você carrega dentro de você, será impossível
para você dar a ele que precisa
33 Veja como tudo que é redondo em você
está fazendo o trabalho 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 propósito
de dar. Por que fazer uma exceção quando
você é mais dotado da graça divina para
amar?
34 Quanto mais você deve aumentar em
sabedoria, em amor, em virtude e em
habilidade, para que possa ser leve no
caminho de seus irmãos e irmãs mais novos!
Que destino elevado e belo seu Pai lhe deu!
(262, 50 - 52)
O cumprimento de deveres e tarefas
35 Na "Terceira Era", meu ensinamento
espiritual dará ao Espírito a liberdade de abrir
Suas asas e elevar-se até o Pai para oferecerlhe a verdadeira adoração.
36 Mas o homem, como ser humano, também
tem um serviço a oferecer ao Criador, e esta

A lei da doação
28 Se os homens tivessem fé na Minha
Palavra, levando-Me no coração, teriam
sempre presente aquela frase de Mim mesmo,
que certa vez disse às multidões que Me
ouviam: "em verdade vos digo, mesmo que
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homenagem consiste no cumprimento de seus
deveres na Terra, seguindo as leis humanas,
mostrando moralidade e bom senso em suas
ações, e cumprindo os deveres de pai, filho,
irmão, amigo, senhor e servo.
37 Quem vive desta maneira Me honrará na
terra e permitirá que seu espírito suba para
Me glorificar. (229, 59 - 61)
38 Quem evitar o fardo de sua tarefa, quem se
desviar do caminho certo ou desconsiderar os
compromissos que seu espírito assumiu
comigo, para assumir compromissos de
acordo com seu gosto ou vontade, não poderá
ter paz verdadeira em seu coração, pois seu
espírito nunca será satisfeito e calmo São
aqueles que sempre procuram prazeres para
esquecer seu tormento e inquietude,
enganando-se através de falsos prazeres e
satisfações fugazes.
39 Deixei-os seguir seu caminho porque sei
que mesmo que hoje se vão embora,
esquecendo-Me e até negando-Me, logo
entenderão a falta de sentido das riquezas,
títulos, prazeres e honras do mundo, quando a
realidade os desperta de seu sonho de
grandeza na terra, quando o homem tem que
enfrentar a verdade espiritual, a eternidade, a
justiça divina, da qual ninguém pode escapar
40 Ninguém desconhece isto, porque todos
vocês possuem um espírito que, através do
dom da presciência, lhes revela a realidade de
sua vida - o caminho traçado para vocês, e
tudo o que vocês são para realizá-lo. Mas
vocês querem absolutamente se libertar de
todo voto espiritual para se sentirem livres e
como mestres de sua vida. (318, 13 - 15)
41 Antes de seu espírito ser enviado a este
planeta, foi-lhe mostrado os "campos", foi-lhe
dito que sua missão era semear a paz, que sua
mensagem era espiritual, e seu espírito
esperava ansiosamente por ela e prometeu
ser fiel e obediente a sua missão.
42 Por que tem medo de semear agora? Por
que agora você se sente indigno ou incapaz de
fazer o trabalho que tanto agradou a seu
espírito quando lhe foi dado? Porque você
permitiu que as paixões bloqueassem seu
caminho, negando assim ao Espírito a
passagem, procurando justificar sua indecisão
com motivos infantis.

43 Não venha de mãos vazias para o "vale" do
qual você veio. Eu sei que seu sofrimento seria
muito grande então. (269, 32 - 34)
44 A cada um é atribuído um número de seres
espirituais para guiar ou cuidar, e esta tarefa
não termina com a morte física. O espírito
continua a semear, cultivar e colher, tanto no
mundo espiritual como na terra.
45 Os espíritos maiores levam os menores, e
estes, por sua vez, levam outros de menor
grau de desenvolvimento ainda, enquanto é o
Senhor quem os conduz a todos a seu
obstáculo.
46 Agora quando vos disse que os espíritos
maiores guiam os menores, não quero dizer
que esses espíritos têm sido grandes desde o
início, e que estes últimos devem ser sempre
pequenos em relação a seus irmãos e irmãs
Aqueles que agora são grandes são assim
porque se desenvolveram e se desdobraram
no cumprimento da nobre tarefa de amar,
servir e ajudar aqueles que ainda não
atingiram este nível de desenvolvimento
espiritual, aqueles que ainda são fracos aqueles que perderam o caminho e aqueles
que sofrem.
47 Aqueles que são pequenos hoje serão
grandes amanhã por causa de sua
perseverança no caminho do
desenvolvimento. (131, 19 - 21)

Capítulo 45 - Predestinação,
significado e realização na vida
A providência e o destino de Deus no destino
humano
1 Agora é o tempo da luz, no qual o homem,
além de acreditar, entenderá, raciocinará e
sentirá minha verdade.
2 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
homens é cumprir uma missão de amor.
3 Em todos os tempos, desde o primeiro, os
homens têm se perguntado: Quem sou eu? A
quem devo minha vida? Por que eu existo?
Por que eu vim aqui e para onde estou indo?
4 Por algumas de suas incertezas e falta de
conhecimento, receberam a resposta em
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minhas explicações e através de suas reflexões
sobre o que eu lhes revelei ao longo do tempo
5 Mas alguns já acreditam saber tudo; mas eu
lhes digo, eles estão envolvidos num grande
erro porque o que está guardado no Livro da
Sabedoria de Deus é impossível de ser
descoberto pelos homens a menos que seja
revelado a eles; e há muito que está contido
neste Livro da Sabedoria Divina, seu conteúdo
é infinito (261, 4 - 6)
6 O destino tem misericórdia, que Deus
colocou nele. O destino dos homens é cheio
de bondade divina.
7 Muitas vezes você não encontra esta
bondade porque não sabe como buscá-la.
8 Quando vocês fazem um caminho duro e
amargo para si mesmos dentro do destino que
é traçado por mim para cada espírito, eu
procuro amolecê-lo, mas nunca aumentar sua
amargura
9 Os homens têm necessidade uns dos outros
no mundo; ninguém é demais, e ninguém é
demais. Todas as vidas são necessárias para a
conclusão e harmonia de sua existência umas
para as outras.
10 Os pobres precisam dos ricos, e os ricos
precisam deles. Os ímpios precisam do bom e
o bom precisa do primeiro. Os ignorantes
precisam do conhecimento e os ignorantes do
conhecimento. Os pequenos precisam dos
idosos, e estes, por sua vez, precisam das
crianças.
11 Cada um de vocês é colocado em seu lugar
neste mundo pela sabedoria de Deus, e está
perto daquele com quem ele deve estar. A
cada homem é atribuído o círculo no qual ele
deve viver e no qual existem seres espirituais,
encarnados e desencarnados, com os quais ele
deve viver junto.
12 Assim você, cada um à sua maneira,
encontrará gradualmente todos aqueles cuja
tarefa é ensinar-lhe o amor que o eleva; dos
outros você terá dores que o farão limpo.
Alguns lhe trarão tristeza porque você precisa
dela, enquanto outros lhe darão seu amor
para compensar sua amargura; mas todos eles
têm uma mensagem para você, um
ensinamento que você deve entender e fazer
uso.
13 Não esqueça que todo espírito encarnado
ou desencarnado que cruza seu caminho de

vida em qualquer forma o ajuda em seu
destino.
14 Quantos espíritos de luz eu enviei ao
mundo por vós, e não parastes para abençoar
meu amor por vós!
15 Muitos espíritos que lhe enviei, você não
prestou atenção a eles sem perceber que
faziam parte de seu destino; mas como não os
aceitou, ficou de mãos vazias e mais tarde
teve que derramar lágrimas de
arrependimento
16 A humanidade, seu propósito é estar em
harmonia com todas as coisas criadas. esta
harmonia de que vos falo é a maior de todas
as leis, pois nela encontrais perfeita
comunhão com Deus e Suas obras (11, 10 -16;
22 - 25)
17 Quem nega seu destino, rejeita o nome
honorário "filho da minha divindade". Se ele
não acredita em minha existência, não pode
ter fé em meu amor.
18 Se para alguns esta vida tem sido
extremamente amarga e triste, saibam que
esta existência não é a única, que é apenas
aparentemente longa, e que no destino de
cada criatura há um mistério que só eu posso
penetrar (54, 8 - 9)
19 A existência de um homem na terra é
apenas um momento na eternidade, um sopro
de vida que anima o homem por um tempo e
depois parte imediatamente de novo, só para
voltar mais tarde para dar fôlego a um novo
corpo (12,4)
20 A cada homem é determinado o que deve
ser dado a ele no decorrer de sua vida.
Enquanto alguns a aceitam e utilizam na hora
certa, outros a desperdiçam, e alguns nem
mesmo se prepararam para recebê-la. Mas
quando voltaram ao mundo espiritual,
tomaram consciência de tudo o que lhes
estava destinado e do que não sabiam como
obter ou ganhar. (57, 31)
21 Ninguém nasce por acaso, ninguém é
criado para o reto e estreito. me entenda e
você saberá que ninguém é livre em seu
caminho de vida, que existe uma lei que guia e
governa todos os destinos (110, 29)
22 O homem acredita agir de acordo com sua
vontade, ele acredita estar livre de toda
influência superior sobre ele, e finalmente se
considera independente e o modelador de seu
próprio destino, sem saber que chegará a hora
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em que todos entenderão que foi a minha
vontade que foi feita neles (79, 40)
23 Obtenha uma boa recompensa cultivando
bons frutos para seus semelhantes. Preparemse para os tempos que virão porque antes de
minha partida ainda haverá discórdia entre
vocês porque a tentação se aproxima de todos
vocês. Você deve estar atento. Rezar e colocar
em prática meus ensinamentos. Em verdade,
eu lhes digo, estes curtos períodos de tempo
que vocês dedicam à busca do bem farão
sentir seus efeitos benéficos em muitas
gerações vindouras. Ninguém foi capaz ou
jamais será capaz de determinar seu próprio
destino; isto é somente para Mim. Confie na
minha vontade e você percorrerá o caminho
da vida até o fim sem maiores dificuldades.
24 Tomai-o bem quando eu vos disser que
nenhuma folha da árvore se move sem minha
vontade; então sabereis quando for eu quem
vos testar e quando esvaziardes vosso cálice
de sofrimento - para me acusardes depois
Então você se tornará juiz e me tornará um
acusado.
25 Conheça seus erros e corrija-os. Aprenda a
perdoar os erros de seus semelhantes e, se
não puder corrigi-los, pelo menos espalhe um
véu de indulgência sobre eles. (64, 43 - 44)
26 Não sejam fatalistas que estão convencidos
de que seu destino é exatamente o que Deus
colocou em sua vida, e se você está sofrendo,
é porque foi escrito, e se você está feliz, é
porque também foi escrito. Eu os convenci de
que colherão o que semearam.
27 Mas agora tome nota: em algumas
ocasiões você receberá a colheita
imediatamente, e em outras você terá que
entrar em uma nova vida para cortar e colher
sua semente. pense bem no que acabo de lhe
dizer, e você removerá muitos julgamentos
ruins de Minha retidão e muitas ambigüidades
(195, 53)

29 Quero que vocês agora sejam como
adultos, que pensem em suas obras, em seus
atos, que pesem suas palavras Esta é a
maneira de trazer sabedoria e justiça para
suas vidas. Além disso, você deve refletir que
a vida é um teste imensurável e constante
para o Espírito.
30 A meu ver ninguém vai à ruína, e embora
haja ocasiões em que um homem é vencido
pelo peso da cruz, um poder superior o
levanta novamente e o encoraja. Este poder
vem da fé. (167, 55 - 57)
31 Do entendimento que os homens ganham
com esses ensinamentos e da obediência às
leis que governam o universo, sua felicidade
depende, da qual alguns pensam que ela não
existe na Terra e outros pensam que só eu a
tenho em abundância, mas que se revela na
paz de seu espírito
32 Agora vós sabeis, ó povo amado, que vossa
felicidade está em vós, para que possais
ensinar aos homens que no fundo de seu ser,
onde eles pensam que só há amargura, ódio e
ressentimento, remorso e lágrimas, há uma
luz que não pode apagar nada, que é a do
espírito. (178, 6 - 7)
33 Seu passado espiritual não é conhecido por
sua "carne" [alma]. Deixo-o impresso em sua
mente para que seja como um livro aberto e
seja revelado a você através da consciência e
da presciência. Esta é a Minha retidão que, em
vez de condená-lo, lhe dá a oportunidade de
reparar suas transgressões ou de corrigir um
erro.
34 Se o passado fosse apagado de suas
mentes, vocês teriam que passar novamente
pelas provas já passadas; mas se ouvirem a
voz de sua experiência e se deixarem iluminar
por esta luz, vocês verão seu caminho com
mais clareza e verão o horizonte mais
brilhante. (84, 46)
O significado e o valor da vida humana
35 Saiba que o estado natural do homem é o
de bondade, de paz de espírito e de harmonia
com tudo o que o rodeia Aquele que
permanece firme no exercício destas virtudes
durante a vida, percorre o verdadeiro caminho
que o conduzirá ao conhecimento de Deus.
36 Mas se você se desviar deste caminho e
esquecer a lei que deve reger suas ações, você
terá que se recuperar em lágrimas pelos

escola da vida
28 Os homens são como crianças que não
pensam nas conseqüências de seus atos e,
portanto, não entendem que um obstáculo
que encontram no caminho é apenas um
obstáculo que o Mestre colocou para impedir
que eles corram inconscientemente ou para
salvá-los de tomar uma má decisão.
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momentos que viveu longe do caminho da
exaltação espiritual, que é o estado natural
em que o homem deve permanecer sempre.
(20, 20)
37 Muitas pessoas se acostumaram tanto ao
mundo de pecado e sofrimento em que você
vive que pensam que esta vida é a mais
natural, que a terra está destinada a ser um
vale de lágrimas e que nunca será capaz de
acomodar a paz, a harmonia e o progresso
espiritual.
38 Aqueles que pensam desta forma são
apanhados no sono da ignorância. É um erro
quem pensa que este mundo foi destinado
por Mim a um vale de lágrimas e expiação. O
Éden que eu ofereci aos homens pode e deve
retornar, pois tudo o que eu criei é vida e
amor.
39 Portanto, é errado afirmar que o mundo foi
designado por Deus como um lugar de dor
humana. Em vez disso, eles mesmos deveriam
dizer que a condenaram a uma missão de
julgamento quando ela foi realmente criada
para a alegria e o refrescamento dos seres
espirituais criados pelo homem.
40 Nenhum homem foi predestinado para o
pecado, embora todas as coisas fossem
previstas para salvar o homem de sua ruína.
41 O homem não queria subir pelo amor, nem
se tornar sábio cumprindo minha lei; e
esqueceu que minha retidão, que sempre
tentou evitar, o protege, porque minha
retidão vem do amor perfeito. (169, 10 - 13)
42 Se você buscar minha palavra,
compreenderá que o propósito do Pai quando
Ele o enviou ao mundo para percorrer seus
caminhos cheios de perigos e decepções não
era que você se desviasse deles. Pois eles
foram projetados com antecedência para que
você recebesse neles as lições necessárias
para o desenvolvimento do espírito, para lhe
dar a experiência que lhe faltava e,
finalmente, para permitir que você voltasse
para mim cheio de luz.
43 Quando seu espírito emergiu de Mim, foi
como uma faísca que os ventos tiveram que se
transformar em chama para que, quando você
retornasse a Mim, sua luz se tornasse uma só
com a da Divindade
44 Falo-vos do alto da Nova Montanha. lá
estou esperando por você, e em verdade lhe

digo: no dia de sua chegada haverá um
banquete neste reino
45 Você chega lá pela via da dor, limpando
suas transgressões no processo - uma forma
que eu não tracei, mas que o homem criou
Este é o caminho que você também me deixou
ir. Mas desde então, o caminho do sacrifício e
da dor tem sido glorificado pelo meu sangue.
(180, 64 - 65)
46 O homem finalmente compreenderá que
seu reino também não é deste mundo, que
seu corpo ou concha humana é apenas o
instrumento através do qual seu espírito
percebe este mundo de provações e
reparações. Ele compreenderá finalmente que
esta vida é apenas uma grande lição, ilustrada
com figuras e imagens maravilhosas, para que
os discípulos, isto é, todos os homens, possam
compreender melhor as lições que a vida lhes
dá, através das quais, se forem capazes de
avaliá-los adequadamente, conseguirão o
desenvolvimento de seu espírito e
compreenderão o sentido da luta que os torna
fortes; - a dor que os arrasta para baixo, a
labuta que os enobrece, o conhecimento que
ilumina e o amor que eleva.
47 Se essa existência fosse a única - em
verdade, eu lhe digo, eu teria removido a dor
dele há muito tempo porque seria injusto se
você tivesse vindo a este mundo apenas para
beber um copo de sofrimento Mas aqueles
que sofrem e choram hoje o fazem porque
costumavam curtir o deboche. Mas esta dor
os purificará e os tornará dignos de ascender e
desfrutar em forma mais pura nos lares do
Senhor. (194, 34 - 35)
48 A prova que a vida do homem contém é
tão dura que é necessário adoçá-la por todas
aquelas delícias espirituais e físicas que
tornam o fardo de sua cruz mais amável e
mais leve para o homem.
49 Abençoo todos aqueles que, no calor de
seus lares, encontram os melhores prazeres
de sua existência e que se esforçam para fazer
um serviço a Deus a partir de seu amor
paternal pelas crianças, o amor das crianças
por seus pais e o amor dos irmãos e irmãs
entre si. Para essa unidade, essa harmonia e
essa paz é como a harmonia que existe entre
o pai universal e sua família espiritual.
50 Nestes lares brilha a luz do Espírito, a paz
do meu reino habita, e quando os sofrimentos
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surgem são mais fáceis de suportar, e os
momentos de provação são menos amargos.
51 Ainda mais meritórios são aqueles que
buscam satisfação em dá-los aos outros e que
têm prazer na alegria saudável de seu vizinho.
Estes são apóstolos da alegria, e cumprem
uma grande missão.
52 Em verdade vos digo, se soubésseis buscar
momentos de satisfação e alegria e observar
horas de paz interior, teríeis tais momentos
em todos os dias de vossa existência terrena
Mas para isso você deve primeiro elevar seu
espírito, deixar seus sentimentos e a maneira
de pensar sobre a vida se tornarem mais
generosos.
53 Esta mensagem que vos envio através de
Minha Palavra está cheia de luz que iluminará
vosso caminho e dará a vosso ser o
desenvolvimento ascendente que vos ensinará
a viver em paz e a desfrutar de tudo o que
tenho abençoado vossa existência com
54 Esta humanidade ainda tem que lutar
muito para combater as sombras da dor e
superar sua tendência aos falsos prazeres e
satisfações enganosas. Terá que lutar contra
seu fanatismo religioso, que o impede de
discernir a verdade; terá que lutar contra o
fatalismo que o faz acreditar que tudo
caminha para a destruição final da qual
ninguém pode escapar, e terá que lutar contra
seu materialismo, que o faz buscar apenas
prazeres transitórios - prazeres sensuais que
mergulham o espírito em um abismo de vícios,
de dor, de desespero e de trevas.
55 Eu lhes dou minha luz para que vocês
possam deixar as sombras e neste planeta,
que vocês transformaram em um vale de
lágrimas, finalmente descubram as
verdadeiras delícias da mente e do coração,
além de que todos os outros prazeres são
pequenos e insignificantes.
(303, 28-33)

lentidão mental, ignorância e arrogância do
homem
1 O propósito final da criação deste mundo é o
homem; para seu prazer, acrescentei os
outros seres e forças da natureza para que ele
os utilize para sua preservação e
refrescamento.
2 Se ele me tivesse amado e conhecido desde
os primeiros tempos, desde sua infância
espiritual, ele pertenceria hoje a um mundo
de grandes espíritos, onde não haveria
ignorância nem diferenças, onde todos seriam
iguais no conhecimento e enobrecimento de
seus sentimentos
3 Mas como o homem se desenvolve
lentamente! Quantos períodos de tempo se
passaram desde que ele viveu na Terra e ainda
não conseguiu entender sua tarefa espiritual e
seu verdadeiro destino. Ele não foi capaz de
descobrir seu espírito dentro de si, que não
morre porque possui a vida eterna; não foi
capaz de viver em harmonia com ele, nem
reconheceu seus direitos, e este, privado de
sua liberdade, não desenvolveu seus dons e
parou. (15, 24)
4 O homem, quando se afastou do
cumprimento de Minha Lei, criou várias idéias,
teorias, religiões e doutrinas que dividirão e
confundirão a humanidade, ligando o espírito
à matéria e impedindo-o de elevar-se
livremente Mas a luz do Meu Espírito Santo
ilumina todos os homens e lhes mostra o
caminho da verdadeira vida onde existe
apenas um guia, que é a consciência. (46, 44)
5 Um materialista ama apenas a vida humana.
Mas como ele percebe que tudo dentro dele é
transitório, ele tem a intenção de vivê-lo
intensamente.
6 Se então seus planos ou seus desejos não se
realizam, ou a dor chega a ele de alguma
forma, ele desespera e blasfema; ele faz um
desafio ao destino, culpando-o por não
receber os benefícios aos quais ele acha que
tem direito.
7 Eles são seres espirituais fracos em corpos
inflexíveis, são seres moralmente imaturos
que são testados de muitas maneiras para
fazê-los entender a falsa estima que eles
atribuem em sua materialização a obras de
pouco mérito.
8 Quão felizmente os materializados
gostariam de mudar seu destino! Quanto eles

X. Materialismo e espiritualismo
Capítulo 46 - O homem mal orientado
e materialista
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anseiam que tudo seja feito de acordo com
suas idéias e sua vontade. (258, 48 - 50)
9 Agora você pode entender que se eu sempre
me revelei aos homens em sabedoria, isto foi
feito para libertar os seres espirituais
aprisionados por um intelecto limitado
10 Ainda há pessoas com mentes limitadas
sem inspiração neste momento. Embora os
homens já devam possuir uma mente clara e
evolutiva, muitos ainda pensam e vivem como
nas épocas primitivas.
11 Outros alcançaram grandes progressos na
ciência e estão se fechando em sua vaidade e
egoísmo, acreditando que alcançaram o cume
do conhecimento. Mas eles pararam no
caminho de seu progresso espiritual. (180, 32 33)
12 Se o homem estivesse consciente da vida
superior que existe e vibra acima dele, e se
fosse capaz de questionar sua mente - de
quantos problemas ele se salvaria, de quantos
abismos ele se salvaria. Mas durante toda sua
vida ele pede conselhos àqueles que não têm
solução para suas dúvidas e incertezas: os
cientistas que penetraram na natureza
material, mas que não conhecem a vida
espiritual, porque o espírito neles caiu em
letargia.
13 O espírito do homem deve despertar para
encontrar-se a si mesmo, para descobrir todas
as habilidades que lhe foram confiadas para
ajudá-lo em sua luta.
14 Hoje o homem é como uma pequena folha
esquelética caída da árvore da vida, o
brinquedo dos ventos, sujeito a mil
vicissitudes, fraco contra as forças da
natureza, frágil e miserável diante da morte,
quando deveria ser senhor da terra como um
príncipe enviado por Mim para se aperfeiçoar
no mundo (278, 4 - 6)
15 Chegou a hora do julgamento, quando eu
vou perguntar a um: por que você me negou?
e os outros: por que você me perseguiu? ele
tem o direito de negar a existência de meu
Reino que não tenha sido capaz de penetrar
em si mesmo? Se você não conhece minha
verdade, se não consegue encontrá-la, isso
não significa que ela não exista. Se você pensa
que só existe aquilo que você pode
compreender, eu lhe digo que há muito que
você ainda não sabe, e sua arrogância é muito
grande.

16 Em verdade vos digo que aquele que nega
Deus e seu Reino negou a si mesmo Aquele
que quer tirar força de si mesmo, se considera
independente e tem o sentimento altivo de
poder ser grande sem precisar de Deus não irá
muito longe no mundo com isso, logo se
desviará e seus sofrimentos serão muito
dolorosos.
17 Onde estão os verdadeiros sábios?
18 Conhecimento significa sentir minha
presença. O conhecimento significa ser guiado
por minha luz e fazer minha vontade. O
conhecimento é entender a lei, o
conhecimento é amar. (282, 19 - 22)
19 Hoje sua ignorância espiritual é tão grande
que quando você pensa naqueles que se
foram para o outro mundo, você diz: "O pobre
homem, ele morreu e teve que deixar tudo
para trás e foi embora para sempre.
20 Se você soubesse com que compaixão
esses seres olham para você do mundo
espiritual, quando eles o ouvem falar dessa
maneira Compaixão 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. (272, 46 - 47)
21 Você deu mais importância aos valores
materiais do que eles possuem, mas você não
quer saber nada sobre o espiritual, e seu amor
pelo mundo tornou-se tão grande que você
tenta até mesmo negar tudo que se relaciona
com o espiritual, porque você pensa que este
conhecimento está em contradição com seu
progresso na Terra.
22 Eu lhes digo que o conhecimento do
espiritual não interfere no progresso dos
homens, nem na moral nem na ciência. Pelo
contrário, essa luz revela aos homens uma
riqueza infinita de conhecimentos que
atualmente ainda é desconhecida para sua
ciência.
23 Enquanto o homem se recusar a subir a
escada da espiritualização, não poderá se
aproximar da verdadeira glória que, aqui no
seio de seu Pai, lhe dará a suprema felicidade
de ser um filho de Deus - um filho digno de
meu Espírito, por causa de seu amor,
exaltação e conhecimento. (331, 27 - 29)
Falta de vontade de renunciar, de fazer um
esforço e de assumir a responsabilidade
220

24 Se a humanidade não fosse tão teimosa em
sua ignorância, sua existência na Terra seria
diferente. Mas os homens desafiam meus
mandamentos, amaldiçoam seus propósitos e,
em vez de cooperar comigo em meu trabalho,
procuram uma forma de contornar minhas leis
para fazer cumprir sua vontade.
25 Digo-lhes também: se os homens
observassem cuidadosamente cada uma de
suas ações, notariam como se rebelam contra
Mim a cada momento
26 Quando eu derramo minhas bênçãos
abundantemente nos homens, eles se tornam
egoístas; quando eu os deixo desfrutar da
alegria da vida, eles se tornam licenciosos;
quando eu testei suas forças para tornar seu
espírito forte, eles desejam quando permito
que o cálice das dores chegue a seus lábios
para purificá-los, eles amaldiçoam a vida e
sentem sua fé diminuir; quando coloco sobre
seus ombros o fardo de uma grande família,
eles desesperam e quando tiro um de seus
entes queridos da terra, eles me acusam de
iniquidade
27 Nunca concordam, nunca ouço vocês
abençoarem meu nome em suas provas, nem
experimento vocês tentando cooperar em
minhas obras de criação (117, 55 - 57)
28 Tenho colocado grandeza no homem, mas
não naqueles que ele procura na terra. a
grandeza de que falo é sacrifício, amor,
humildade, misericórdia o homem foge
constantemente dessas virtudes, afastando-se
assim de sua verdadeira grandeza e da
dignidade que o Pai lhe deu como filho
29 Você foge da humildade porque pensa que
isso significa miséria. Você foge dos
julgamentos porque a miséria o assusta, não
se dando conta de que eles lhe libertam a
mente. Você também foge do espiritual
porque pensa que é uma perda de tempo
mergulhar nesse conhecimento, não
percebendo que despreza uma luz mais
elevada do que qualquer ciência humana.
30 Por isso eu vos disse que há muitos que,
apesar de afirmarem que Me amam, não Me
amam, e embora afirmem acreditar em Mim,
não têm fé eles chegaram ao ponto de me
dizer que estão prontos para Me seguir, mas
querem Me seguir sem uma cruz Mas eu lhes
disse que todos que querem Me seguir
deveriam pegar sua cruz e Me seguir. Todo

aquele que abraçar sua cruz com amor
chegará ao topo da montanha onde respirará
o último suspiro nesta terra para ressuscitar
para a vida eterna. (80, 37 - 39)
31 Em vez de eliminar a miséria que os cerca
em todos os lugares, as pessoas de hoje têm a
intenção de obter o maior benefício para si
mesmas.
32 Por que os homens não subiram em seu
desejo por um ideal que lhes dê sentimentos e
aspirações mais puros e dignos do espírito?
Porque eles não desejavam olhar além do que
é discernível aos seus olhos mortais, ou seja,
além de suas necessidades, de seus prazeres
terrenos e de sua ciência materialista.
33 Eles usaram e aproveitaram o tempo que
lhes foi dado no mundo para ter o maior
número possível de riquezas e prazeres - no
pensamento de que quando o corpo chega ao
fim, tudo está acabado para eles.
34 Em vez de se desenvolver para cima e
considerar-se filho de Deus, o homem, em seu
orgulho ignorante, afunda ao nível de um ser
inferior, e quando sua consciência lhe fala da
divindade e da vida espiritual, o medo da
justiça de Deus o agarra e ele prefere silenciar
essa voz interior e não "desperdiçar um
pensamento" sobre essas advertências.
35 Ele não pensou em sua própria existência,
nem em sua condição mental e física. Como
poderia ser diferente de pó e miséria
enquanto ele vive e pensa desta maneira?
(207, 18)
36 Meu ensinamento, que é a explicação da
lei em todos os momentos, vem a você como
um caminho para a luz, uma ruptura segura
para o Espírito. Entretanto, os homens sempre
escolheram a fácil da materialização,
aplicando a liberdade de vontade que lhes foi
dada e desejando seguir um caminho para
suas vidas. Alguns ignoraram completamente
os apelos da consciência, que são sempre
voltados para o espiritual; e outros criaram
cultos e ritos para acreditar que estão
firmemente no caminho espiritual, enquanto
na verdade são tão egoístas quanto aqueles
que baniram meu nome e minha palavra de
suas vidas. (213, 51)
37 O caminho está pronto e a porta está
aberta para todos que quiserem vir até Mim.
38 O caminho é estreito, isto já é conhecido
há muito tempo. Ninguém ignora que minha
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lei e meus ensinamentos são mais puros e
inflexíveis, de modo que ninguém pensa em
mudá-los de acordo com sua conveniência ou
vontade.
39 O caminho largo e o portão amplamente
aberto são tudo menos o que conduz seu
espírito à luz, à paz e à imortalidade. O
caminho amplo é o da licenciosidade,
desobediência, orgulho e materialismo - uma
forma que a maioria das pessoas segue num
esforço para escapar de sua responsabilidade
espiritual e do julgamento interior de sua
consciência.
40 Este caminho não pode ser infinito, porque
não é verdadeiro nem perfeito Portanto,
como este caminho, como todas as coisas
humanas, é limitado, o homem chegará um
dia ao seu fim, onde fará uma pausa para se
curvar em horror sobre o abismo que é o fim
do caminho. Então o caos irromperá nos
corações daqueles que há muito se afastaram
do verdadeiro Caminho.
41 Em alguns haverá arrependimento, onde
encontrarão luz suficiente para serem salvos,
em outros haverá consternação no final, que
acharão injusto e ilógico, e ainda outros
blasfemarão e se rebelarão contra Deus. Mas,
em verdade, eu lhes digo, este será o início do
retorno à luz. (333, 64 - 68)

que também existem forças e elementos que
animam o Espírito e com os quais o homem
deve permanecer em contato a fim de resistir
às provações e tentações e superar todos os
obstáculos e adversidades em sua ascensão à
perfeição.
46 A luz que vem do infinito a todo espírito
não vem da estrela real; o poder que o
espírito recebe do além não é a efusão da
terra; a fonte do amor, da verdade e da saúde
que sacia a sede de conhecimento do espírito
não é a água de seus mares ou de suas fontes;
a atmosfera que o rodeia não é apenas
material, é o fluxo, a respiração e a inspiração
que recebe o espírito humano diretamente do
Criador de todas as coisas, d'Aquele que criou
a vida e a governa com Suas leis perfeitas e
imutáveis
47 Se uma pessoa tivesse um pouco de boa
vontade para voltar ao caminho da verdade,
sentiria imediatamente a carícia da paz como
um estímulo. Mas sempre que o espírito se
materializa sob a influência da matéria, ele
sucumbe a suas garras, e em vez de ser o
mestre desta vida, o timoneiro que dirige seu
navio, ele se torna um escravo das fraquezas e
inclinações humanas e é naufragado nas
tempestades.
48 Eu já lhes disse que o espírito vem antes do
corpo, assim como o corpo vem antes da
roupa. O corpo que você tem é apenas uma
roupa temporária do espírito. (80, 49 - 53)
49 Ah, se todos os homens vissem a luz
crescente desta era, quanta esperança haveria
em seus corações! Mas eles estão dormindo.
Eles não sabem sequer como receber a luz
que o corpo celestial real lhes envia
diariamente, aquela luz que é como uma
imagem da luz que irradia do Criador.
50 Ela te acaricia e te desperta para a luta
diária da existência, sem que aqueles que não
são receptivos às belezas da criação parem
por alguns momentos para Me agradecer A
glória poderia passar por eles sem que eles
percebessem porque sempre acordam cheios
de preocupações e se esquecem de rezar para
buscar força espiritual em Mim.
51 Nem buscam força para o corpo nas
nascentes da natureza.
Todos eles correm com pressa e lutam sem
saber para quê, andando sem um objetivo
claro à vista. É precisamente nesta luta

A miséria espiritual do homem
42 Eu não errei no que criei; mas o homem
falhou no caminho e na vida; mas logo voltará
para mim como o Filho Pródigo que derramou
toda sua herança
43 Com sua ciência, ele criou um novo mundo,
um falso reino. Ele fez leis, estabeleceu um
trono para si mesmo e se dotou de um cetro e
de uma coroa. Mas quão perecível e enganosa
é sua glória: um sopro de minha justiça é
suficiente para abalar seus fundamentos, e
todo o seu reino se desmoronará. Mas o reino
da paz, da justiça e do amor, que não poderia
vencer, está longe do coração humano.
44 Os prazeres e satisfações que o trabalho
dos homens lhes proporciona são apenas
imaginados. A dor, a inquietação e o
desapontamento que se escondem atrás da
máscara de sorrisos roem seus corações.
45 Isto foi feito da vida humana, e quanto à
vida do Espírito e as leis que a regem, estas
foram torcidas porque as pessoas esqueceram
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insensível e sem sentido pela existência que
eles materializaram seus espíritos e os fizeram
se tornarem egoístas.
52 Então, quando as leis do Espírito, que são a
luz da vida, são esquecidas, os homens se
destroem, se matam e tomam seu pão, sem
ouvir a voz da consciência, sem consideração,
sem parar para pensar.
53 Mas se alguém lhes perguntasse como eles
julgam sua vida atual, responderiam
imediatamente que nunca no passado brilhou
tanta luz na vida humana como agora, e que a
ciência nunca lhes revelou tantos segredos.
Mas eles teriam que dizer isto com uma
máscara de felicidade diante de seus rostos,
pois em seus corações esconderiam todo o
seu sofrimento espiritual e miséria. (104, 33 34)
54 Enviei o Espírito para encarnar na terra e
me tornar um homem, para que fosse príncipe
e senhor sobre tudo o que nela existe, e não
para ser escravo e vítima, nem vítima de
necessidade, como eu realmente o vejo O
homem é escravo de suas necessidades, de
suas paixões, de seus vícios e de sua
ignorância.
55 Ele é vítima de sofrimento, erros e golpes
do destino, que sua falta de elevação
espiritual o traz em sua caminhada sobre a
terra. Ele é carente porque, na ignorância da
herança a que tem direito na vida, não sabe o
que possui e age como se não tivesse nada.
56 Esta humanidade deve primeiro despertar
para que possa começar a estudar no Livro da
Vida Espiritual e logo, passando este mundo
de idéias de geração em geração, aparecerá
aquela semente abençoada na qual minha
palavra é cumprida.
57 Eu lhes disse que esta humanidade um dia
alcançará a espiritualização e saberá viver em
harmonia com todas as coisas criadas, e
espírito, mente e coração caminharão passo a
passo. (305, 9 - 11)

que lutam por um pouco de poder ou um
pouco de ouro. O que significam esses bens
além das virtudes que outras pessoas têm?
59 O homem que divide os povos semeando
ódio em seus corações não deve ser
comparado com aquele que consagra sua vida
à tarefa de semear a semente da irmandade
abrangente. Aquele que causa sofrimento
entre seus semelhantes não pode ser
comparado com aquele que dedica sua vida à
tarefa de aliviar o sofrimento de seu próximo.
60 Toda pessoa sonha com um trono na Terra,
embora a humanidade tenha experimentado
desde o início o pouco valor de um trono no
mundo.
61 Eu lhes prometi um lugar em meu reino,
mas muito poucos o reivindicaram, e isto
porque os homens não querem entender que
o menor sujeito do rei dos reinos celestes é
maior do que o monarca mais poderoso da
Terra.
62 Os homens ainda são criancinhas; mas a
grande visitação que vem sobre eles os levará
a experimentar tantas coisas em tão pouco
tempo que logo passarão desta infância para a
maturidade, e então, dotados do fruto da
experiência, gritarão: "Jesus nosso Pai tinha
razão, vamos até Ele". (111, 3 - 7)
63 Os homens lutam pela imortalidade no
mundo e tentam alcançá-la através de obras
materiais porque a glória terrena - mesmo que
seja temporária - pica nos olhos, e esquecem a
glória do espírito porque duvidam da
existência daquela vida. É a falta de fé e a
ausência de espiritualização que tem colocado
um véu de ceticismo diante dos olhos dos
homens. (128, 45)
64 O desenvolvimento do homem, seu
progresso, sua ciência e sua civilização nunca
teve como objetivo a ascensão do espírito,
que é a coisa mais elevada e nobre que existe
no homem. Seu esforço, sua ambição, seus
desejos e preocupações sempre tiveram seu
objetivo neste mundo. Aqui ele buscou
conhecimento, aqui acumulou tesouros, aqui
obteve prazeres, honras, recompensas,
posições de poder e prêmios, aqui ele
procurou encontrar sua glória.
65 Portanto, eu lhes digo: enquanto a
natureza avança passo a passo sem parar em
suas leis de evolução incessante em direção
ao refinamento, à perfeição, o homem ficou

O comportamento terreno errado e suas
conseqüências
58 Quando vejo homens enredados em
guerras matando-se por causa da posse dos
tesouros do mundo, não posso deixar de
comparar os homens, uma e outra vez, com
crianças pequenas que lutam por coisas que
não têm valor As crianças ainda são as pessoas
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para trás, não progredindo; e daí seus golpes
do destino na terra, daí as provações,
obstáculos e golpes que encontra em seu
caminho de vida (277, 42)
66 Embora eu queira que vocês tenham
desejos, que sejam ambiciosos, que sonhem
em ser grandes, fortes e sábios, mas de bens
eternos do Espírito
67 Para obter esses bens são necessárias
todas as virtudes, tais como misericórdia,
humildade, perdão, paciência, generosidade,
em uma palavra: amor. E todas as virtudes
elevam, purificam e aperfeiçoam o espírito.
68 Neste mundo miserável, neste lar
temporário, para ser grande, poderoso, rico
ou culto, o homem tinha que ser egoísta,
falso, vingativo, cruel, indiferente, desumano
e altivo, e todas estas coisas tinham que leválo a um extremo contraste com o que é
verdade, amor, paz, verdadeira sabedoria e
justiça. (288,32)
69 Quando o homem se descobre
espiritualmente, ele sente em si mesmo a
presença de seu Pai. Mas quando ele não sabe
quem é nem de onde vem, ele me sente
distante, estranho, inalcançável, ou
permanece insensível.
70 Somente o espírito desperto pode entrar
no Reino da Verdade Só com sua ciência, o
homem não será capaz de reconhecê-la.
71 Vejo que os homens lutam pelo
conhecimento, fama, poder, fortuna e poder,
e lhes ofereço os meios para alcançar tudo
isso - mas em suas qualidades verdadeiras,
essenciais, em sua verdade espiritual, não no
exterior e no engano do mundo, não no
transitório e enganoso.
72 Quando o homem se dedica ao material e
se fecha no pequeno espaço de um mundo
como o seu, torna-se pobre, limita e oprime
seu espírito, não resta nada para ele, exceto o
que possui ou o que sabe. Então, torna-se
necessário que ele perca tudo, para que possa
abrir seus olhos para a verdade e, depois de
admitir seu erro, volte seu olhar para o
Eterno. (139, 40 - 43)

1 Em verdade, eu lhes digo, muitos fugirão de
Meu Ensinamento por medo de espiritualizarse; mas não será a razão ou o espírito que fala
neles, mas as paixões básicas da "carne"
[alma].
2 Quando um espírito vive dedicado à
verdade, ele foge do materialismo como
alguém que se retira de um ambiente poluído.
O espírito superior encontra a felicidade na
moralidade - onde reina a paz, onde habita o
amor. (99, 41 - 42)
3 Pesquise minha palavra até ter certeza de
sua pureza e de sua verdade Somente assim
você será capaz de seguir seu caminho com
ousadia e se manter firme contra a intrusão
de idéias materialistas que ameaçam o
espírito. Pois o materialismo é morte, é
escuridão, é jugo e veneno para o espírito.
Nunca troque a luz ou a liberdade de seu
espírito por pão terreno ou por bens materiais
pobres!
4 Em verdade vos digo: Aquele que confia em
minha lei e persevera na fé até o fim nunca
lhe faltará sustento material, e nos momentos
de sua comunhão com meu Espírito, ele
sempre receberá o pão da vida eterna através
de minha infinita misericórdia. (34, 61 - 62)
5 O materialismo impede o desenvolvimento
do espírito como um tremendo obstáculo. A
humanidade parou em frente a esta parede.
6 Você está em um mundo onde o homem foi
capaz de desenvolver seus poderes da razão,
aplicando-os à ciência material. Mas seu
julgamento sobre a existência do espiritual
ainda é limitado, seu conhecimento sobre
tudo o que não pertence completamente à
matéria é deixado para trás. (271, 37 - 38)
7 As provações que seu mundo está passando
são os sinais do fim de uma era, são a queda
ou a morte de uma era de materialismo; pois
o materialismo tem estado em sua ciência, em
seus objetivos e em suas paixões O
materialismo determinou sua devoção a Mim,
e também todas as suas obras.
8 Amor ao mundo, cobiça pelas coisas
terrenas, desejo da carne, prazer de todos os
desejos inferiores, egoísmo, amor próprio e
orgulho foram o poder com que você criou
uma vida de acordo com sua inteligência e
vontade humana, cujos frutos eu lhe permiti
colher para que sua experiência fosse
completa

Capítulo 47 - Materialismo e
Espiritualismo
O impacto do materialismo dominante
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9 Mas se esta era, que agora está chegando ao
fim, será marcada na história da humanidade
por seu materialismo - em verdade, eu lhes
digo, a nova era será marcada por sua
espiritualidade Pois nela a consciência e a
vontade do espírito na Terra estabelecerão
um mundo de seres generosos através do
amor - uma vida em que se sente o espírito do
pai vibrando no espírito dos filhos, porque
então todos os dons e habilidades, que hoje
vivem escondidos em seu ser, terão o infinito
como campo de atividade. (305, 41 - 42)

recebe, sente e expressa seu Senhor. O
Espiritismo liberta o espírito e o leva ao
desenvolvimento.
17 O espiritual é poder universal e luz
universal, que está em tudo e pertence a
todos. Meus ensinamentos não devem
parecer estranhos a ninguém.
18 As qualidades do espírito são imutáveis
porque são virtudes de minha divindade,
poderes eternos. Entenda, no entanto, que
dependendo de como você tenha vivido, a
pureza que você mostrar será maior ou
menor. (214, 57 - 59)

A essência do espiritualismo
10 O Espiritismo não é uma mistura de
religiões. É o ensinamento mais puro e
perfeito em sua simplicidade, é a luz de Deus
que se resume ao espírito humano nesta
"Terceira Era". (273, 50)
11 Espiritualismo que eu chamei revelação,
que vos fala da vida do Espírito, que vos
ensina a comunicar diretamente com vosso
Pai e que vos eleva acima da vida material
12 em verdade, eu lhes digo, o espiritualismo
não é novidade, nem pertence apenas a este
tempo, mas tem sido uma revelação que tem
sido revelada cada vez mais de acordo com o
desenvolvimento espiritual da humanidade
13 Como o ensinamento que vos dou é o
espiritualismo, que vos ensina o amor perfeito
a Deus e ao próximo e vos convida no
caminho que conduz à perfeição, o
espiritualismo foi também o que a lei de Deus
vos ensinou na "primeira vez" e a palavra de
Cristo na segunda vez (289, 20 - 22)
14 O Espiritismo não é uma religião; é o
mesmo ensinamento que espalhei na pessoa
de Jesus para a orientação de todas as pessoas
de todos os tempos no mundo É meu
ensinamento de amor, justiça, compreensão e
perdão.
15 Nesta "Terceira Era", só falei com maior
clareza devido a seu desenvolvimento
espiritual, físico e intelectual (359, 60 - 61)
16 O Espiritismo vem para destruir costumes e
tradições que foram introduzidos pelos
homens e que impediram o espírito. O
espiritualismo é o desenvolvimento contínuo
e a elevação do espírito, que se purifica e se
aperfeiçoa por meio de suas habilidades e
qualidades até chegar a seu Criador. O
espiritualismo mostra a forma como o espírito

Quem pode se autodenominar espiritualista
com razão?
19 Qualquer pessoa que tenha alcançado uma
certa espiritualidade por causa de sua
perseverança, seu desenvolvimento e seu
amor pelos ensinamentos do Pai será um
espiritualista, mesmo que seus lábios não o
digam.
20 Aquele que tem fé e demonstra
generosidade em suas ações refletirá o que
seu espírito tem. (236, 27 -28)
21 O espiritualista sabe que o Todo-Poderoso
está em tudo, que o mundo, o universo e o
infinito estão permeados por minha essência e
minha presença.
22 Quem Me reconhece desta maneira e Me
leva desta maneira é um templo vivo de Deus
e não mais materializará as revelações do
Espírito através de símbolos ou imagens. (213,
31 - 32)
23 O Espiritismo é a revelação que revela e
ensina tudo o que você tem e carrega dentro
de você. Isso faz você perceber que você é
uma obra de Deus, que você não é apenas
matéria, que há algo acima de sua "carne" que
o eleva acima do plano da natureza que o
cerca e acima da sujeira de suas paixões.
24 Quando o homem alcançar a
espiritualidade, cada mandamento e
ensinamento será uma parte da luz de seu
espírito. Mesmo que sua memória não
retenha uma única frase ou palavra de meu
ensinamento, ele carregará sua essência
dentro dele, porque o compreendeu, porque
o sente e o segue. (240, 17 - 18)
25 O bom espiritualista será aquele que,
apesar de toda a pobreza de bens materiais,
se sente mestre, rico e feliz, porque sabe que
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seu pai o ama, que tem irmãos para amar e
que os tesouros do mundo são secundários
em relação às riquezas do espírito.
26 Também será um bom espiritualista que,
como proprietário de bens materiais, sabe
usá-los para bons propósitos e os usa como
meios dados por Deus para cumprir uma
importante missão na Terra.
27 Não é necessário ser pobre, desprezado ou
miserável para ser contado entre aqueles que
Me seguem, assim como não é necessário
estar entre aqueles que sofrem para serem
amados por Mim Na verdade, eu lhes digo
que, de acordo com minha vontade, vocês
serão sempre fortes, saudáveis e donos de
tudo o que eu criei para vocês.
28 Quando vocês poderão ser proprietários de
sua herança, dar valor a toda graça e dar a
tudo seu lugar certo na vida? (87,28 - 30)

humanidade nestes tempos de separação,
para que não esqueçam suas origens.
35 As obras do homem, seus costumes e a
maneira de impressionar os sentidos para
bajular e se orgulhar de suas diferentes
religiões, são contrárias ao que meu trabalho
quer mostrar ao mundo. (363, 9)
36 Neste tempo estou dando-vos novos
ensinamentos para refletir - ensinamentos de
amor que vos redimirão e vos elevarão,
verdades que, embora amargas, serão leves
em vosso caminho
37 O Espiritismo neste tempo, como o
Cristianismo no passado, será combatido e
perseguido com raiva, crueldade e raiva; mas
no meio da luta surgirá a vontade espiritual,
realizando milagres e conquistando corações.
38 Materialismo, egoísmo, orgulho e amor
pelo mundo serão as forças que se levantarão
contra esta revelação, que não é nova nem
diferente daquela que vos trouxe nos tempos
passados o ensinamento que agora vos
revelei, e quem vos dá o nome do
espiritualismo, é o núcleo da Lei e do
ensinamento que vos foi revelado na Primeira
e Segunda Vez
39 Quando a humanidade compreender a
verdade deste ensinamento, sua retidão e o
conhecimento infinito que revela, expulsará
de seu coração todo medo, todo preconceito,
e fará dele a diretriz de sua vida. (24, 48 - 51)
40 Em verdade, eu lhes digo, em todas as
partes do mundo há espiritualistas dispersos pessoas maduras que trarão paz à
humanidade
41 Mas digo-vos que a união entre os
espiritualistas do mundo inteiro não
acontecerá através da organização de uma
nova igreja, pois sua força não será material.
Sua unidade existirá mentalmente, idealmente
e em termos de seu trabalho, e desta forma
sua força será invencível, uma vez que a
extraíram da Fonte Eterna que está em meu
Espírito.
42 A todos eles inspiro Minha Verdade e
também os visito para que todas as impurezas
possam escapar de seus corações e mentes, já
que não devem se misturar com Minha Luz
43 Todos eles têm o dever de assegurar que o
Ensino Espiritualista seja explicado e
claramente discernível através de suas

Espiritualismo nas religiões e denominações
29 Hoje as pessoas estão vivendo uma época
de confusão porque não compreenderam que
toda sua vida e todos os seus esforços
deveriam levá-las ao desdobramento de seu
espírito, cujo objetivo deveria ser o diálogo de
seu espírito com o do Criador.
30 O culto ao qual a maioria das pessoas hoje
adere é o materialismo.
31 Enquanto as doutrinas de fé e as religiões
insistirem em suas diferenças, o mundo
continuará a alimentar seu ódio e não será
capaz de dar o passo decisivo para o
verdadeiro culto a Deus.
32 Mas quando os homens entenderão e se
unirão e assim darão o primeiro passo para se
amarem, quando ainda houver homens que,
pensando que têm a chave ou segredo da
salvação dos seres espirituais e as chaves da
vida eterna, não reconhecem todos aqueles
que caminham de outras maneiras porque
pensam que não são dignos de vir a Deus?
33 Estejam, portanto, conscientes do
verdadeiro objetivo do espiritualismo, cujo
ensino está acima de toda denominação, toda
ideologia humana e toda seita. (297, 38 -41)
34 O Espiritismo não é uma nova doutrina que
procura alcançar o desenvolvimento dos
ensinamentos de fé de tempos passados não, é a mesma revelação que os da Primeira
e Segunda Vez. É o fundamento de todas as
religiões das quais quero lembrar à
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faculdades mentais e não seja contaminado
pelas filosofias humanas. (299, 30 - 32)
44 Em verdade, vos digo, a história do
espiritismo será escrita com letras luminosas
na história da humanidade
45 Israel não se fez imortal com a libertação
do jugo egípcio? Os cristãos em sua marcha
triunfante não se fizeram imortais pelo amor?
Da mesma forma, os espiritualistas se
tornarão imortais em sua luta pela liberdade
do espírito. (8,64-65)

lhe mostrar o caminho para o
desenvolvimento do espírito (114, 1 - 4)
6 Você tem verdadeiros tesouros dentro de si,
habilidades e dons que você nem sequer
suspeita, e como resultado de sua ignorância
você derrama lágrimas como aqueles em
necessidade O que você sabe sobre o poder
da oração e o poder do pensamento? O que
você sabe sobre o profundo significado da
conversa de espírito para espírito? Nada, sua
humanidade materialista e terráquea!
(292,14)
7 Eu espero que o mundo se espiritualize.
Comigo os nomes pelos quais cada igreja ou
seita é distinguida não têm significado, nem o
mais ou menos grande esplendor de seus ritos
e formas de culto exterior. Isto só atinge os
sentidos humanos, mas não o meu espírito.
8 Espero dos homens a espiritualização,
porque significa elevação da vida, ideal de
perfeição, amor pelo bem, voltando-se para a
verdade, exercício da atividade do amor,
harmonia consigo mesmo, que é harmonia
com os outros e, portanto, com Deus. (326, 21
- 22)
9 Espiritualização não significa piedade, nem
pressupõe a prática de qualquer rito, nem é
uma forma exterior de adoração.
Espiritualização significa o desdobramento de
todas as habilidades do homem - tanto as que
pertencem à sua parte humana como as que
estão além dos sentidos físicos, que são
poderes, qualidades, habilidades e sentidos do
espírito.
10 A espiritualização é o uso correto e bom de
todos os dons que o homem tem.
Espiritualização é a harmonia com tudo o que
o rodeia. (326, 63 - 66)
11 Naqueles dias eu vos ensinei a maior
virtude, que é a Misericórdia; inspirei vosso
coração e tornei sensíveis vossos sentimentos
agora estou lhe revelando os dons de que seu
espírito é dotado para que você possa
desenvolvê-los e usá-los para fazer o bem
entre seus vizinhos
12 O conhecimento da vida espiritual lhe
permitirá fazer obras semelhantes àquelas
que seu Mestre fez. lembre-se que eu lhe
disse que quando você desenvolver suas
habilidades você fará verdadeiros milagres
(85, 20 -21)

Capítulo 48 - Dons espirituais e
espiritualização
As habilidades espirituais do homem
1 Sempre que esta humanidade duvidosa,
descrente e materialista encontra uma
revelação divina ou o que ela chama de
milagres, ela imediatamente procura razões
ou evidências para mostrar que não existe
trabalho sobrenatural, nem tal milagre
ocorreu.
2 Quando aparece uma pessoa que demonstra
uma capacidade espiritual incomum, ela
experimenta zombaria, dúvida ou indiferença
a fim de silenciar sua voz. E quando a
natureza, como instrumento de minha
divindade, dirige sua voz de justiça e seus
gritos de alarme aos homens, eles atribuem
tudo ao acaso. Mas nunca a humanidade foi
tão insensível, surda e cega a tudo o que é
divino, espiritual e eterno como nestes
tempos.
3 Milhões de pessoas se dizem cristãs, mas em
sua maioria não conhecem os ensinamentos
de Cristo. Eles afirmam amar todas as obras
que fiz como homem, mas em sua maneira de
acreditar, pensar e olhar para as coisas eles
provam que não conhecem a essência do meu
ensinamento.
4 Ensinei-lhe a vida do Espírito, revelei-lhe as
habilidades que há nele; para este fim nasci
5 Curei os doentes sem nenhum remédio, falei
com os espíritos, libertei os possuídos de
influências estrangeiras e sobrenaturais,
conversei com a natureza, transformei-me
como homem em um ser espiritual e como ser
espiritual novamente em um homem, e cada
uma dessas obras sempre teve o propósito de
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13 Todos vocês possuem os dons do Espírito,
que estão começando a se desenvolver nesta
"Terceira Era", através do desenvolvimento
que os seres espirituais alcançaram. A
intuição, a face espiritual, a revelação, a
profecia, a inspiração se manifestam
claramente entre os homens, e este é o
anúncio de um novo tempo, é a luz do Livro
dos Sete Selos, que se abre neste momento
em seu sexto capítulo.
14 Mas vocês que sabem para que servem
estas manifestações e compreendem os
tempos em que estão vivendo - dirijam seus
dons espirituais para o caminho do amor.
Esteja sempre preparado para oferecer sua
ajuda amorosa e você estará de acordo com
minha lei e servirá de exemplo para seus
semelhantes. Então vocês serão meus
discípulos e serão reconhecidos como tal.
(95,18)
15 Quando os homens uma vez amam e
sabem perdoar, quando a humildade existe
em seus corações e conseguiram que o
espírito prevaleça sobre o corpo [alma], nem a
"carne" [alma], nem o mundo, nem as paixões
formarão aquele véu espesso que impede que
você veja o caminho atrás ou à sua frente.
Pelo contrário, a "carne" espiritualizada
seguindo meus ensinamentos será como um
servo obediente aos ditames da consciência,
ao contrário do que é hoje: um obstáculo,
uma armadilha, um curativo diante dos olhos
do Espírito. (122, 32)
16 A intuição, que é visão espiritual,
presentimento e profecia, ilumina a mente e
faz o coração bater mais rápido para as
mensagens e vozes que recebe do infinito.
(136, 46)
17 Através do dom da intuição, que eu dei a
todos os homens, você pode descobrir muitas
coisas escondidas no mistério dos corações muitas tragédias que afetam não só a vida
terrena de seus semelhantes, mas também o
espírito deles
18 Como se pode entrar na intimidade desses
corações sem magoá-los e sem profanar seus
segredos? Como descobrir esses sofrimentos
ocultos que ofuscam a vida de seus
semelhantes? Já lhes disse: a intuição, essa
faculdade que faz parte do dom espiritual da
visão e que é receber seu pleno
desenvolvimento em vocês através da oração,

mostra-lhes o caminho para aliviar a dor de
cada um de seus semelhantes. (312, 73 -74)
19 Quantos segredos ainda existem para o
homem Ele está cercado por seres invisíveis e
impalpáveis, que já deveriam ser visíveis e
tangíveis para ele.
20 Uma vida cheia de belezas e revelações
está pulsando acima da existência dos
homens, mas estes em sua cegueira ainda não
são capazes de vê-la. (164, 56 – 57)
21 Um homem preparado pelo meu ensino
será capaz de fazer obras sobre-humanas.
Uma luz fluirá de sua mente e de seu corpo,
um poder e uma força que lhe permitirão
realizar o que a inteligência por si só não pode
realizar. (252, 4 - 5)
22 Este é o momento em que a luz divina
brilhará plenamente em meus seguidores, que
revelarão os dons do Espírito e provarão que
não precisam nem de bens terrenos nem de
ciências mundanas para fazer o bem e realizar
milagres. Eles irão curar em meu nome,
restaurar os desesperadamente doentes,
transformar a água em bálsamo e ressuscitar
os mortos de seu acampamento. Suas orações
terão o poder de acalmar as tempestades,
acalmar as forças da natureza e combater as
epidemias e as más influências.
23 Os possuídos serão libertados de seus
bens, de seus perseguidores e opressores,
através da palavra, da oração e da autoridade
de meus novos discípulos. (160, 28 - 29)
24 Espiritualização significa enobrecimento
dos sentimentos, pureza de vida, fé, caridade,
ajuda ao próximo, humildade diante de Deus e
profundo respeito pelos dons recebidos. Se
você pode alcançar qualquer uma destas
virtudes, você começa a penetrar com sua
visão espiritual no lar do amor e da perfeição.
Da mesma forma, quando se chega à
espiritualização, já se pode dizer na Terra que
se vive no lar espiritual, mesmo que seja
apenas nos momentos de sua oração. Ao
mesmo tempo, você receberá a luz que lhe
revela os acontecimentos que estão no futuro,
uma vez que para o espírito que eleva, a vinda
não é mais um mistério.
25 Sim, discípulos, é somente na vida humana
que o homem não sabe o que vai acontecer
no futuro, o que virá amanhã. Ele não conhece
seu destino, não sabe o caminho que deve
seguir e como será seu fim.
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26 O homem não podia suportar o
conhecimento de todas as provas pelas quais
tem que passar em sua existência. é por isso
que, em meu misericordioso amor por ele,
coloquei aquele véu de mistério entre seu
presente e seu futuro, evitando assim que sua
mente ficasse confusa quando ele saberia
tudo o que ainda tem de experimentar e
suportar
27 O Espírito, por outro lado, um ser dotado
de poder e criado para a eternidade, tem
dentro de si a capacidade de conhecer o
futuro, o dom de conhecer seu propósito e a
força para compreender e aceitar todas as
provas que o esperam. Ele sabe que no final
da viagem, quando ela tiver sido feita em
obediência à lei, ele chegará à terra da
promessa, o Paraíso do Espírito, que é o
estado de exaltação, pureza e perfeição que
ele eventualmente alcançará.
28 Você não pode atingir o grau de
espiritualidade de seu Mestre para saber o
que seu destino lhe reserva, o que o futuro lhe
trará; mas por causa de sua exaltação interior
eu lhe deixarei prever a proximidade de algum
evento
29 Esta intuição, esta visão espiritual do
futuro, este conhecimento de seu destino,
você só alcançará na medida em que seu ser,
constituído de corpo [alma] e espírito, se
desenvolverá gradualmente mais alto por
meio da espiritualização, que é fé, sinceridade,
amor à vida, amor e ajuda ao próximo,
humildade e amor a seu Senhor. (160, 6- 9,13
- 14)
30 Despertai do Espírito, para que não luteis
contra aqueles que, como vós, se propuseram
a cumprir as missões que lhes foram confiadas
por minha divindade - para que conheçais os
verdadeiros profetas e os falsos, confirmando
as obras de um e destruindo as obras do outro
31 Pois este é o momento em que todos os
poderes saíram para fazer a guerra. Veja como
o bem está lutando contra o mal, a luz contra
as trevas, o conhecimento contra a ignorância,
a paz contra a guerra. (256, 66)

que resiste à luz da espiritualização, que está à
espera que o espírito caia no materialismo,
nas paixões básicas.
33 Mas como seu corpo o está levando à beira
do abismo, você não deve condená-lo. não,
porque você precisa dele para seu progresso e
deve superá-lo através de sua espiritualização,
pois eu venci Judas através de meu amor (150,
67 - 68)
34 Antes de você começar a ensinar meus
princípios de vida e expor seu conteúdo, 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 amor e luz Se você não fizer
isso, eu já lhe digo agora que você não
entendeu o espiritualismo. Ela lhe revela sua
natureza real, através dela você pode formar
uma idéia clara de seu pai e reconhecer-se a si
mesmo.
35 É verdade que, para obter 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 tiver
começado, será uma alegria para você, em vez
de sacrifício ou renúncia, livrar-se de tudo o
que é inútil, prejudicial ou ruim em você. (269,
46 - 47)
36 Estejam sempre conscientes de que vocês
são todos iguais diante de mim, que todos
tiveram a mesma origem e todos têm o
mesmo objetivo, mesmo que externamente
cada destino se mostre diferente.
37 Nunca esqueçam que todos vocês devem
vir até Mim, o que significa que todos vocês embora de maneiras diferentes - devem fazer
os méritos necessários para alcançar a maior
altura espiritual Portanto, nunca considere
ninguém como inferior.
38 A vaidade nunca deve se enraizar no
espiritualista. A modéstia genuína, por outro
lado, deve ser sempre sua companheira;
então seus atos, em vez de deslumbrar com
falsa luz, encontrarão ressonância no coração
de seus semelhantes. (322, 32 - 34)
39 Os bons semeadores do espiritualismo
nunca serão distinguidos por nada externo ou
material. Nem fantasias, nem insígnias, nem
qualquer forma especial de falar serão
encontradas com eles. Tudo sobre suas ações

Pré-requisitos e características da verdadeira
espiritualidade
32 Saiba que em cada homem habita um
Judas. Sim, discípulos, porque no vosso caso o
corpo [alma] é o Judas do espírito; é o corpo
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testemunhará a simplicidade e a humildade.
No entanto - se eles se distinguirem por algo,
será o amor ao próximo e sua espiritualização.
40 Os verdadeiros pregadores do
espiritualismo serão notados não por sua
eloqüência, mas pela sabedoria e simplicidade
de sua palavra e, sobretudo, pela veracidade
de suas obras e pela bondade de suas vidas.
(194, 24 - 25)
41 A espiritualização é clareza, é simplicidade,
é devoção ao amor e é luta para alcançar a
perfeição do espírito. (159, 64)

porque cada um interpretou seu Deus de uma
maneira diferente.
47 Assim que todos eles se aproximarem da
espiritualidade em suas diferentes formas,
compreenderão que a única coisa que lhes
faltava era libertar-se de seu materialismo
para poder interpretar espiritualmente o que
sempre haviam compreendido em sentido
material.
48 Espiritualização é tudo o que eu exijo dos
homens neste tempo, então eles verão seus
ideais mais elevados realizados e seus
conflitos mais pesados resolvidos dentro da
estrutura do que é permitido. (321, 22-23, 29)

Os efeitos benéficos da espiritualidade
42 Através da espiritualização, atinge-se um
grau de elevação que permite ao homem
receber idéias além do que sua mente pode
suspeitar e ter poder sobre o material.
43 Considere o seguinte: Quando a elevação
espiritual do espírito é realizada no estudo da
criação material que a natureza lhe apresenta,
ou em qualquer outro propósito humano,
então você pode imaginar os frutos que você
poderia colher se suas descobertas não
fossem apenas devidas à pesquisa com a
mente, mas se a revelação espiritual também
participasse, o que lhe daria aquele que criou
tudo. (126,26 - 27)
44 Quando os homens estiverem
espiritualizados, serão criaturas superiores a
tudo o que os rodeia. Porque até agora eles
eram apenas seres fracos que estavam
expostos às forças, poderes e influências
naturais que não devem ser superiores ao
homem porque não estão acima dele. (280,
29)
45 Em verdade, eu lhes digo, também a
espiritualização será herdada, e é por isso que
vocês devem fazer um esforço para transmitir
pureza de coração e receptividade ao
espiritual a seus filhos Eles lhe agradecerão
por ter mostrado misericórdia, dando-lhes um
corpo livre de paixões, com a mente limpa, um
coração sensível e um espírito atento ao
chamado de sua consciência. (289, 65)
46 O único objetivo do meu trabalho é a
espiritualização de todos os homens, porque
na espiritualização eles se tornarão um e se
entenderão uns aos outros. Na
espiritualização eles verão desaparecer os
nomes, as formas exteriores de suas religiões,
que foram a causa de sua separação espiritual,

XI. Humanidade
Capítulo 49 - Religião e jurisdição
Nenhuma religião ou denominação é a única
verdadeira
1 Não venho para despertar o fanatismo
religioso entre os homens; meu ensinamento
está muito longe de ensinar coisas falsas;
quero melhoria, fé, caridade, espiritualização.
O fanatismo é uma atadura escura diante dos
olhos, é uma paixão insalubre, é a escuridão.
Observe, para que esta má semente não
penetre em seu coração. Lembre-se de que o
fanatismo às vezes tem a aparência de amor.
2 Entenda que esta escuridão tem afligido a
humanidade neste tempo. Compreendem que
embora os povos pagãos tenham
desaparecido da terra e a maioria da
humanidade professe adorar o verdadeiro
Deus, os homens não Me conhecem nem Me
amam; pois suas guerras, seu ódio e sua falta
de harmonia são a prova de que ainda não Me
deixam viver em seus corações
3 Acima da escuridão deste "fanatismo
religioso" e da idolatria, aproximam-se
grandes furacões que irão purificar o culto
espiritual desta humanidade. Quando este
trabalho for realizado, o arco-íris da paz
brilhará no infinito. (83, 60 – 62)
4 Permiti que haja religiões na Terra que são
caminhos para o espírito ir a Deus. Toda
religião que ensina o bem e o amor e louva a
misericórdia é boa porque contém luz e
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verdade. Quando as pessoas murcham dentro
delas e o que era originalmente bom se
transforma em mau, o caminho se perde sob o
materialismo e o pecado.
5 É por isso que, neste tempo, estou
mostrando-vos novamente minha verdade
que é caminho, essência da vida e da lei, para
que possais buscar esta lei que é farol e
estrela guia, além das formas e dos ritos, além
de todas as coisas humanas Quem quer que
Me procure desta forma será um
espiritualista. (197, 10 – 11)
6 Ninguém se perderá; alguns chegarão mais
cedo na forma como eu lhes mostrei, e outros
mais tarde na forma como seguem
7 Em todas as religiões, o homem pode aceitar
o ensinamento de que precisa para se tornar
bom. Mas se ele não conseguir isso, ele culpa
a religião a que professa e continua sendo a
pessoa que sempre foi.
8 Todas as religiões são caminhos; algumas
são mais perfeitas do que outras, mas todas
visam o que é bom e fazem um esforço para
chegar ao Pai. se há algo nas religiões que
você conhece que não lhe satisfaz, não perca a
fé em Mim; eu sou o único que é perfeito Siga
o caminho do amor ao próximo e você
encontrará a salvação porque meu caminho é
iluminado pelo poder do amor. (114, 43)
9 Religiões são pequenos caminhos que levam
os seres espirituais ao verdadeiro caminho, no
qual eles podem ascender passo a passo até
chegarem até 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 essa única luz;
porque só existe uma verdade. (243, 5)
10 A união das religiões virá quando o espírito
do povo se elevar acima do materialismo, das
tradições, dos preconceitos e do fanatismo.
Então as pessoas estarão espiritualmente
unidas em um único culto de adoração: o do
bem, por amor a Deus e ao próximo. Quando
isso acontecer, a humanidade entrará em um
período de perfeição. (187, 43)
11 A divisão espiritual dos homens se deve ao
fato de que alguns fizeram uso de um ramo (a
árvore das revelações divinas) e outros de
outro ramo. Há apenas uma árvore, mas seus
ramos são muitos. Mas as pessoas não
queriam entender meus ensinamentos desta

forma, e as disputas os separam e
aprofundam suas discordâncias. Todos
acreditam em ter a verdade, todos se sentem
bem. Mas eu lhes digo: Enquanto provarem
apenas o fruto de um ramo e rejeitarem o dos
outros, vocês não chegarão à conclusão de
que todos os frutos vêm da árvore divina, cuja
totalidade representa apenas a verdade
completa.
12 Quando vos falar destas verdades, não
penseis que o Mestre significa as formas de
culto exterior das diferentes religiões, mas o
princípio fundamental em que cada uma delas
se baseia
13 Um forte vento tempestuoso se faz sentir
agora. Suas rajadas de vento, quando a árvore
é sacudida, provocarão a queda de seus vários
frutos, que serão degustados por aqueles que
não os conheciam antes.
14 Então eles dirão: "Como éramos mal
orientados e cegos quando, movidos por
nosso fanatismo, rejeitamos todos os frutos
que nossos irmãos nos ofereciam, só porque
eles eram desconhecidos para nós!
15 Uma parte da minha luz está em cada
grupo de pessoas, em cada comunidade.
Ninguém se vangloria de possuir toda a
verdade. Entenda então: se você quer
penetrar mais além do núcleo do Eterno, se
você quer ir mais além do que até agora,
então você deve primeiro unir o
conhecimento de um com o dos outros e
desta forma com todos os outros. Então uma
luz clara e muito brilhante brilhará desta
harmonia, que você tem procurado até agora
no mundo sem encontrá-la.
16 "Amai-vos uns aos outros", esta é minha
máxima, meu mais alto mandamento para as
pessoas, independentemente de credo ou
religião.
17 Aproximem-se uns dos outros através do
cumprimento deste mandamento mais
elevado, e vocês Me encontrarão presente em
cada um de vocês (129, 36 - 41)
A hostilidade das religiões ao
desenvolvimento
18 Para o homem, sua vida humana foi mais
importante do que sua vida espiritual, mesmo
tendo consciência de que o humano é
transitório e o espiritual é eterno. Esta é a
razão pela qual, embora ele tenha feito
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progressos em sua civilização e ciência, ele
permaneceu espiritualmente imóvel e
afundou no sono em suas religiões.
19 Vejam uma religião atrás da outra, e verão
que nenhuma delas mostra evidência de
desenvolvimento, desdobramento ou
perfeição. Cada um é proclamado como a
verdade suprema; mas como aqueles que a
professam pensam que encontram e
reconhecem tudo nele, não fazem nenhum
esforço para avançar um passo.
20 As revelações divinas, a lei de Deus, meus
ensinamentos e meus anúncios fizeram você
entender desde o início que o homem é um
ser sujeito ao desenvolvimento. Por que então
nenhuma de suas denominações confirma e
testa esta verdade?
21 Eu lhes digo: Somente aquele ensinamento
que desperta o espírito, que acende a luz nele,
que o promove e lhe revela o que ele tem
nele, que o eleva cada vez que tropeça e o
deixa ir adiante sem parar - somente este
ensinamento é inspirado pela verdade. Mas
não foi isso que meu ensino lhe revelou em
todos os momentos?
22 No entanto, você está estagnado
espiritualmente há muito tempo, porque
estava mais preocupado com o que diz
respeito à sua vida na Terra do que com o que
diz respeito ao seu espírito. Mas para não
desistir completamente do espiritual, você
organizou suas religiões de tal forma que elas
não o perturbam minimamente no
desempenho de seu trabalho e deveres na
Terra.
23 Se então você está seguindo essa tradição
religiosa, você pensa que está fazendo justiça
a Deus, você está tentando acalmar sua
consciência e acreditar para assegurar sua
entrada no reino dos céus.
24 Que ignorância, a humanidade! Quando
você finalmente despertará para a realidade?
você não percebe que se você seguir seus
costumes religiosos você não está me dando
nada e sua mente está ficando vazia também?
25 Quando 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
devessem saber que não podem me dar nada,
mas podem receber muito de Mim e dar
muito a vocês mesmos

26 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. Estando de volta à vida cotidiana, ele
deve aplicar a lição aprendida na prática, que
é o verdadeiro cumprimento da Lei. (265, 22 27)
A relação entre religião e ciência
27 Desde o início dos tempos, os mensageiros
da lei e do ensino do Espírito tiveram o
cientista como adversário. Grandes brigas
eclodiram entre ambas, e chegou a hora de
contar-lhes algo sobre essas disputas.
28 Eu criei este mundo para servir como um
lar temporário para os seres espirituais
encarnados. Mas antes que o povoassem, eu o
forneci com as habilidades de espírito, mente
e vontade.
29 Eu sabia antecipadamente o destino e o
desenvolvimento de minhas criaturas. Eu
coloco na terra, seu interior, sua superfície e
sua atmosfera todos os elementos necessários
para a preservação, manutenção,
desenvolvimento e também para o refresco
do ser humano. Mas para que o homem
pudesse descobrir os segredos da natureza
como fonte de vida, eu permiti que sua
inteligência despertasse.
30 Assim foram revelados ao homem os
primórdios da ciência, dos quais todos vocês
são capazes, embora sempre tenha havido
homens de maior capacidade, cuja missão era
arrancar da natureza o segredo de seus
poderes e elementos para o bem e a alegria
da humanidade.
31 Também enviei grandes espíritos à Terra
para que vos revelassem a vida sobrenatural aquela que está acima desta natureza, além
da ciência através destas revelações, foi
predito a existência de um ser universal, forte,
criativo, onipotente e onipresente, que
mantém pronto para o homem uma vida após
sua morte, a vida eterna do espírito
32 Mas desde que alguns trouxeram missões
espirituais e outros missões científicas, alguns
e outros, religiões e ciência, sempre foram
inimigos em batalha uns contra os outros.
33 Hoje eu lhes digo que matéria e espírito
não são forças opostas; deveria haver
harmonia entre os dois luz são minhas
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revelações espirituais e a luz são também as
revelações e descobertas da ciência Mas se
vocês ouviram de mim que muitas vezes me
oponho ao trabalho dos cientistas, é porque
muitos deles utilizaram mal a energia, os
elementos e forças anteriormente
desconhecidos da natureza para fins
perecíveis de destruição, hostilidades, ódio e
vingança, dominação terrena e luta excessiva
pelo poder.
34 Posso lhes dizer que com aqueles que
cumpriram sua missão com amor e boas
intenções - com aqueles que penetraram
respeitosa e humildemente em meus tesouros
secretos, eu gostei de lhes revelar grandes
segredos em benefício de minha filha, a
humanidade.
35 Desde o início do mundo, a ciência fez com
que a humanidade tomasse o caminho do
progresso material, pelo qual, a cada passo, o
homem encontrou os frutos da ciência alguns doces e outros amargos.
36 Agora chegou a hora de você entender que
toda Luz pertence ao meu Espírito, que tudo o
que é Vida vem de minha Divindade, porque
eu sou o Tesouro Secreto, a Fonte Primordial e
a Origem de toda a criação
37 Essas lutas do espiritual contra o científico
desaparecerão da vida dos homens, na
medida em que o espiritual estará unido à
ciência numa única luz que ilumina o caminho
do homem até o infinito. (233, 25 -34)

amorosa convicção, retidão infinita e suprema
linearidade. Vocês mesmos são seus juízes, eu,
por outro lado, sou seu incansável defensor;
mas devem saber que há duas maneiras de
pagar por seus erros: uma com amor e outra
com dor.
41 Votem por vocês mesmos, vocês ainda
desfrutam do dom da liberdade de vontade.
(17, 46 - 48)
42 Eu sou o Juiz Divino, que nunca faz um
julgamento mais severo do que a transgressão
é. quantos dos que se acusam diante de mim
eu acho puro Quantos, por outro lado,
trompeçam sua pureza e eu os considero
corruptos e culpados!
43 Que injustiça é a justiça humana! Quantas
vítimas de juízes maus expiam por crimes
estrangeiros! Quantas pessoas inocentes
viram as grades da prisão fechar diante de
seus olhos, enquanto o culpado caminha
livremente, carregando invisivelmente seu
fardo de roubos e crimes! (135, 2 - 3)
44 Como a justiça humana é imperfeita, suas
prisões estão cheias de vítimas e os locais de
execução foram manchados com o sangue dos
inocentes. ah, quantos criminosos eu vejo
gozando de liberdade e respeito no mundo, e
quantos corruptos vocês ergueram
monumentos para honrar sua memória!
45 Se você pudesse ver esses seres, quando
eles estão vivendo no mundo espiritual e a luz
surge em seus espíritos Em vez de uma
homenagem sem sentido e inútil, você lhes
enviaria uma oração para consolá-los em seu
pesado arrependimento. (159, 44 - 45)

A dureza e a injustiça da justiça terrena
38 Venho para afastar vossas falsas leis, para
que somente aqueles que são formados por
meus mandamentos e estão de acordo com a
minha sabedoria, possam governar sobre vós
Minhas leis são moldadas pelo amor e, como
vêm de Minha Divindade, são imutáveis e
eternas, enquanto as suas são transitórias e,
às vezes, cruéis e egoístas.
39 A lei do Pai é feita de amor, de bondade; é
como um bálsamo que dá conforto e torna o
pecador reto para que ele possa reparar seus
erros. A lei do amor do Pai sempre oferece ao
transgressor uma generosa oportunidade de
renovação moral, enquanto suas leis, ao
contrário, humilham e castigam o transgressor
e muitas vezes os inocentes e fracos.
40 Em sua jurisdição há dureza, vingança e
falta de misericórdia. A lei de Cristo é de

A auto-retidão do homem de coração duro
46 Deixem o amor ser seu guia, para que
vocês se tornem verdadeiros embaixadores do
divino Consolador. Para você, que não caiu no
abismo, está sempre pronto para acusar, para
julgar. Você condena seu próximo sem a
menor compaixão, e este não é o meu
ensinamento.
47 Se, antes de julgar, você se examinar a si
mesmo e suas falhas - eu lhe asseguro, seu
julgamento seria mais compassivo Você
considera maus os que estão nas prisões, e
considera miseráveis os que estão nos
hospitais. Você se afasta deles sem perceber
que são dignos de entrar no reino do meu
amor. Você não quer pensar que eles também
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têm o direito de receber os raios do sol, que
foram criados para dar vida e calor a todas as
criaturas sem nenhuma exceção.
48 Aqueles que estão trancados em lugares de
expiação são freqüentemente espelhos nos
quais as pessoas não querem se ver, porque
sabem que a imagem que aquele espelho lhes
revela será, em muitos casos, a de uma
acusação. (149, 51 - 53)

espiritualmente no escuro? Eu não combato a
ciência porque eu mesmo a dei ao homem; o
que eu contesto é o propósito para o qual
você às vezes a usa. (37, 56)
2 A humanidade, filha da luz, abra seus olhos,
veja que você já está vivendo na era do
Espírito
3 Por que você me esqueceu e procurou medir
seu poder com o meu? Eu lhe digo que
colocarei Meu Cetro em sua mão no dia em
que um estudioso, com sua ciência, criar um
ser semelhante a você, dotando-o de espírito
e dando-lhe uma consciência; eu sou aquele
que lhe dará uma consciência; eu sou aquele
que lhe dará uma consciência; eu sou aquele
que lhe dará uma consciência; eu sou aquele
que lhe dará uma consciência; eu sou aquele
que lhe dará uma consciência Mas sua
colheita será outra primeira. (125, 16 - 17)
4 Por que houve e há homens que, depois de
terem conhecido a ciência humana através do
uso das habilidades que o Criador lhes
concedeu, a usam para lutar e rejeitar a
ciência divina? Porque sua vaidade não lhes
permite entrar na tesouraria do Senhor com
humildade e respeito, e eles buscam seu
objetivo e trono neste mundo. (154, 27)
5 Hoje o homem se sente grande, exalta sua
personalidade e se envergonha de dizer
"Deus". Ele lhe dá outros nomes para não
comprometer sua presunção, para não cair do
pedestal de sua posição social. Por isso eles
me chamam: Inteligência Cósmica, Arquiteto
do Universo. Mas eu vos ensinei a dizer-me
"Nosso Pai", "Meu Pai", como vos ensinei na
Segunda Era. Por que as pessoas acreditam
em humilhar ou diminuir sua personalidade
quando me chamam de "Pai"? (147, 7)
6 Quão profundo se afundou o homem em
seu materialismo, de modo que acabou por
negar quem criou tudo! Como a mente
humana poderia escurecer a tal ponto? como
sua ciência poderia me negar e sujar a vida e a
natureza como o fez?
7 Em cada obra que sua ciência descobre que
estou presente; em cada obra minha lei é
revelada e minha voz é ouvida como é que
essas pessoas não sentem, vêem ou ouvem? é
um sinal de progresso e civilização negar
minha existência, meu amor e minha justiça?
Então você não é mais avançado do que os
homens primitivos, que souberam descobrir

A justiça terrestre como um mal necessário
49 Ainda a justiça que existe na terra não
mostra nenhuma obra justa. Posso ver falta de
misericórdia, falta de compreensão e dureza
de coração. Mas todos continuarão a receber
seu julgamento perfeito.
50 Eu permiti estas provas, e enquanto um
homem não cumprir minhas leis, enquanto ele
se afastar de cumprir seus mandamentos,
haverá alguém na terra que dobra seu
coração, que a viola.
51 Se você mantivesse a lei, não haveria
necessidade de juízes no mundo; se não
houvesse punição, você não teria necessidade
de governos. todos determinariam suas
próprias ações e todos seriam governados por
Mim Todos vocês seriam inspirados por
Minhas Leis e suas ações seriam sempre
caridosas, visando a espiritualização e o amor.
52 Mas a humanidade foi mergulhada em
abismos profundos: a imoralidade, o vício, o
pecado tomou posse do coração dos homens,
e estas são as conseqüências: você deve beber
taças amargas, você deve sofrer humilhação
daqueles homens que, embora sejam seus
irmãos, exercem o poder na terra
53 Mas seja humilde, carregue os julgamentos
com paciência, lembrando que eu sou o juiz
perfeito (341,53)

Capítulo 50 - Educação e ciência
Vaidade e orgulho no conhecimento
1 Peço às pessoas deste tempo, que se
consideram as mais avançadas em toda a
história deste mundo Por todos os seus dons,
você encontrou uma maneira de criar paz,
poder e prosperidade sem matar, destruir ou
escravizar seus vizinhos? Você acredita que
seu progresso é verdadeiro e genuíno quando
você rola moralmente na lama e vagueia
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em cada força da natureza e em cada milagre
da natureza a obra de um ser divino, superior,
sábio, justo e poderoso, a quem atribuíram e
adoraram todo o bem em tudo o que existe.
(175, 72 - 73)
8 Dou novamente minha palavra aos homens,
para que saibam que não estão abandonados,
que podem despertar pela voz de seu espírito
e saber que grandes milagres divinos esperam
seu espírito depois desta vida.
9 Deles falei com os homens, e o mesmo será
vivido por aquele que sabe rezar para entrar
em contato com o espiritual, como também
aquele que se aprofunda através da ciência
nos mistérios da natureza testemunha Nesses
dois caminhos, tanto a mente quanto o
espírito descobrirão cada vez mais, quanto
mais buscam.
10 Mas quando chegará o momento em que o
homem será inspirado pelo amor a seu estudo
e pesquisa? Somente quando isto acontecer é
que seu trabalho no mundo será duradouro.
Enquanto o motivo da ciência for a busca do
poder, arrogância, materialismo ou ódio, os
homens experimentarão incessantemente a
reprimenda das forças desatadas da natureza
que punem sua imprudência.
11 Quantos se fizeram grandes no mal, no
orgulho, em sua busca vã? quantos puseram
coroas na cabeça, apesar de pobres e
espiritualmente nus? Quão grande é o
contraste entre o que você toma como sua
verdade e a minha verdade! (277, 31 - 32 , 36)

há mais miséria, ansiedade, doença e guerras
fratricidas.
14 O homem ainda não descobriu a
verdadeira ciência - aquela que é obtida pela
via do amor.
15 Veja como a vaidade o cegou; toda nação
quer ter os maiores estudiosos do mundo. em
verdade, eu lhes digo, os cientistas não
penetraram profundamente nos segredos do
Senhor Posso lhe dizer que o conhecimento
que o homem tem da vida ainda é superficial.
(22, 16 - 18)
16 O que é que você mais deseja nestes
momentos na Terra? Paz, saúde e verdade.
em verdade, eu lhe digo, estes presentes não
lhe darão sua ciência como você a tem
aplicado
17 Os estudiosos questionam a natureza, e a
natureza responde a cada pergunta; mas por
trás dessas perguntas nem sempre há boas
intenções, boas atitudes ou caridade. Os
homens são imaturos e incompreensíveis, que
arrebatam os segredos da natureza e
profanam seu ser mais íntimo - a quem não
honram tirando de suas fontes os materiais
básicos para fazer o bem uns aos outros como
os verdadeiros irmãos e irmãs fazem, mas em
prol de fins egoístas e às vezes corruptos.
18 Toda a criação está falando-lhes de Mim, e
sua voz é a do amor; mas quão poucos foram
capazes de ouvir e entender esta linguagem!
19 Considerando que a criação é um templo
onde moro, você não teme que Jesus possa
aparecer ali, agarrando o flagelo e expulsando
os comerciantes e todos os que o profanam?
(26, 34 - 37)
20 Revelei ao homem o dom da ciência, que é
a luz. Mas o homem criou escuridão com ela e
causou dor e destruição.
21 As pessoas pensam que estão no auge do
progresso humano. Para isto eu lhes peço:
Você tem paz na Terra? A fraternidade entre
os homens reina, a moralidade e a virtude nos
lares? Você respeita a vida de seus
semelhantes? Você demonstra consideração
pelos fracos? - Em verdade, eu lhes digo, se
essas virtudes estivessem presentes em vocês,
vocês possuiriam os mais altos valores da vida
humana.
22 Há confusão entre os homens, porque você
colocou em um pedestal aqueles que o
levaram à destruição Portanto, não

As conseqüências do pensamento
materialista da mente
12 Se os homens sentissem verdadeiro amor
por seus semelhantes, não teriam que sofrer o
caos em que se encontram; tudo neles seria
harmonia e paz. Mas eles não compreendem
este amor divino, e só querem a verdade
científica, a verdade derivada - aquilo que
podem provar com seus processos de
pensamento humano: Eles querem a verdade
que apela ao cérebro, não aquela que chega
ao coração, e agora têm o resultado de seu
materialismo: uma humanidade egoísta, falsa
e sofredora. (14, 42)
13 Não se vanglorie dos frutos de sua ciência,
porque agora que você fez um progresso tão
grande nela, a humanidade é a que mais sofre,
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perguntem por que vim aos homens e se
abstenham de julgar que me faço conhecido
através dos pecadores e dos ignorantes; pois
nem tudo o que vocês consideram imperfeito
é. (59, 52 - 54)
23 O estudioso procura a razão de tudo que é
e acontece, e espera provar com sua ciência
que não há princípio ou verdade fora da
natureza. Mas eu os considero imaturos,
fracos e ignorantes. (144, 92)
24 Os cientistas consideram as revelações
divinas cheias de vaidade como indignas de
sua atenção. Eles não querem se elevar
espiritualmente a Deus, e se não
compreendem algo do que os cerca, negamno para não confessar sua incompetência e
ignorância. Muitos deles só querem acreditar
no que podem provar.
25 Que conforto essas pessoas podem trazer
ao coração de seus vizinhos se não
reconhecem o princípio original do amor que
rege a criação, e também não compreendem o
sentido espiritual da vida? (163, 17 - 18)
26 Quão longe esta humanidade foi de minhas
ordens! Tudo dentro dele é superficial, falso,
exterior, pomposo. Portanto, seu poder
espiritual é nulo e, para compensar sua falta
de força e desenvolvimento em seu espírito,
ela se atirou para os braços da ciência e
desenvolveu a inteligência.
27 Desta forma, com a ajuda da ciência, o
homem passou a se sentir forte, grande e
poderoso. mas eu lhe digo que esse poder e
essa grandeza são insignificantes junto ao
poder do espírito que você não deixou crescer
e revelar (275, 46 - 47)
28 Hoje, dia após dia, você está comendo os
frutos amargos da árvore da ciência, que tem
sido tão imperfeitamente cultivada pelos
homens porque você não fez um esforço para
desenvolver todos os seus dons
harmoniosamente. Como, então, você poderia
dirigir suas descobertas e seus trabalhos em
boas direções, quando você só treinou a
inteligência, mas negligenciou a mente e o
coração?
29 Há entre vocês homens que são como
animais selvagens, que dão liberdade total a
suas paixões, que têm ódio ao próximo, que
são sanguinários e que se esforçam para fazer
das nações irmãs escravas.

30 Se alguém acreditar que Meu Ensinamento
pode causar o colapso moral do homem - em
verdade vos digo que ele está em um grande
erro; e para provar isso aos céticos,
materialistas e arrogantes desta época,
permitirei que colham o fruto de sua ciência e
o comam até que tenham tido o suficiente,
até que a confissão que me diz que Me escapa
de suas mentes "Pai, perdoa-nos, só Teu
Poder poderá deter as forças que
desencadeamos em nossa loucura" (282, 15 17)
31 A ciência humana atingiu o limite ao qual o
homem pode levá-la em seu materialismo.
Pois a ciência, inspirada pelo ideal espiritual
de amor, bondade e perfeição, pode ir muito
mais longe do que você a trouxe.
32 A prova de que seu progresso científico não
foi motivado pelo amor mútuo é o declínio
moral dos povos, é a guerra fratricida, é a
fome e a miséria que prevalecem em todos os
lugares, é a ignorância do espiritual. (315,53 54)
33 O que devo lhe dizer sobre seus estudiosos
de hoje, sobre aqueles que desafiam a
natureza e desafiam seus poderes e
elementos, fazendo o bem aparecer como
algo mau? eles experimentarão grande
sofrimento porque quebraram e comeram um
fruto não maduro da árvore da ciência - um
fruto que eles só poderiam ter deixado
amadurecer com amor (263, 26)
34 Como a humanidade não está em
harmonia com a lei universal que rege toda a
criação, surgirá um estado incontrolável, que
será expresso no poder das forças da
natureza.
35 O homem dividiu os átomos, seu cérebro
desenvolvido usa esta descoberta para obter
os maiores poderes e trazer a morte.
36 Se o homem tivesse se desenvolvido
espiritualmente na mesma medida que sua
ciência e intelecto, ele usaria a descoberta de
novas forças naturais apenas para o benefício
da humanidade. Mas seu atraso espiritual é
grande; portanto, sua mente egoísta usou seu
poder criativo em detrimento da humanidade
e empregou forças de destruição, afastandose dos princípios do amor e da misericórdia de
Jesus. Portanto, quando você vir o dilúvio de
fogo descendo do céu, não será porque o
próprio céu se abre ou o fogo do sol o tortura
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- não, é o trabalho do homem que semeará a
morte e a destruição. (363,23 - 25)
37 Os povos estão avançando, e seus
conhecimentos científicos estão aumentando.
Mas eu pergunto a vocês: Qual é essa
"sabedoria" com que os homens, quanto mais
penetram nela, mais se afastam da verdade
espiritual em que se encontra a fonte e a
origem da vida?
38 É ciência humana, é bolsa de estudos,
como é entendida por uma humanidade
doente de egoísmo e materialismo.
39 Então esse conhecimento é falso e essa
ciência é má, porque com ele se criou um
mundo de dor. Em vez de luz, há escuridão,
porque você está levando as nações cada vez
mais à destruição.
40 A ciência é luz, a luz é vida, é força, saúde e
paz. Este é o fruto de sua ciência? Não,
humanidade! é por isso que vos digo:
enquanto não permitirdes que a luz do
Espírito penetre as trevas da vossa mente,
vossas obras nunca poderão ter uma origem
elevada e espiritual, nunca serão mais do que
obras humanas (358, 31 - 34)
41 Os médicos também serão chamados. eles
me perguntarão o que fizeram com o segredo
da saúde que lhes revelei e com o bálsamo de
cura que lhes confiei Perguntar-lhes-ei se
sentiram na verdade a estranha dor, se se
inclinaram para o campo mais pobre para
curar com amor aquele que sofre; perguntarlhes-ei se sentiram a dor do desconhecido O
que me responderão aqueles que alcançaram
esplendor, bem-estar e luxo com a dor de seus
semelhantes - uma dor que nem sempre
souberam como aliviar? Todos terão que se
fazer perguntas em seus corações e me
responder à luz de sua consciência. (63, 62)
42 Quantos mortos espirituais têm que vagar
pelo mundo, esperando a morte física para
trazê-los à minha presença, para ouvir a voz
do Senhor, que os entrega à verdadeira vida e
os acaricia. Que desejo de renovação poderia
tê-los alimentado na terra, uma vez que se
consideram irrevogavelmente perdidos para
sempre, embora se sentissem capazes de
verdadeiro arrependimento e reparação por
suas transgressões?
43 Mas além daqueles a quem tinha sido
negada a salvação de seu espírito, e que
vieram até mim sem esperança, aqueles que

tinham sido condenados à morte pelos
cientistas em relação ao corpo também
vieram até a minha presença Eu, que possuo
vida, arrancei-os das garras da morte física.
Mas o que fazem no mundo aqueles a quem
eu confiei a saúde do espírito e do corpo? Eles
não conhecem o alto destino que o Senhor
lhes confiou para cumprir? Devo eu, a quem
os enviei com uma mensagem de saúde e
vida, receber constantemente seus sacrifícios?
(54, 13 - 14)
A Inspiração de Novos Conhecimentos
Científicos por Deus e pelo Mundo Espiritual
44 Se os cientistas que conduzem e mudam
seu mundo fossem inspirados pelo amor e
pela bondade, eles já teriam descoberto o
quanto eu tenho reservado para a ciência
deste tempo em termos de conhecimento, e
não apenas esta parte muito pequena que
eles imaginam tanto
45 Salomão foi chamado de sábio porque seus
julgamentos, conselhos e ditos foram
marcados pela sabedoria; sua fama foi além
das fronteiras de seu reino e chegou a outros
países.
46 Mas este homem, embora fosse um rei,
ajoelhou-se humildemente diante de seu
senhor, pedindo sabedoria, força e proteção,
porque sabia que era apenas meu servo, e
diante de mim pousou seu cetro e sua coroa.
Se todos os estudiosos, todos os cientistas
agissem da mesma maneira - quão grande
seria então sua sabedoria, quantos
ensinamentos ainda desconhecidos até agora
ainda lhes seriam revelados de Meu Livro da
Sabedoria Divina! (1,57 - 59)
47 Pergunte a seus estudiosos, e se forem
honestos, eles lhe dirão que pediram a Deus
por inspiração mas eu lhes daria mais
inspiração se me pedissem com mais amor por
seus irmãos e com menos vaidade para si
mesmos
48 Em verdade vos digo: tudo o que você
acumulou em verdadeiro conhecimento vem
de Mim; tudo o que eles têm no puro e
elevado eu usarei neste tempo para seu
benefício, pois foi isso que eu lhe concedi (17,
59 - 60 o.)
49 O espírito do homem se desenvolveu,
portanto, sua ciência fez progressos. Permiti
que ele soubesse e descobrisse o que não
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sabia antes; mas ele não deve dedicar-se
apenas a trabalhos materiais. Concedi-lhe essa
luz para que possa trabalhar por sua paz e
felicidade na vida espiritual que o espera. (15,
22)
50 Se você tiver usado algumas de suas
ciências para Me examinar e julgar - não lhe
parece mais razoável que você as use para se
examinar até que reconheça sua natureza e
elimine seu materialismo? Você talvez
acredite que seu Pai não possa lhe ajudar no
caminho de suas boas ciências? Em verdade,
eu lhe digo, se você fosse capaz de sentir a
essência do amor divino, o conhecimento
alcançaria facilmente sua mente sem cansar
seu cérebro e sem se gastar no estudo desse
conhecimento que você considera profundo e
que está verdadeiramente ao seu alcance.
(14,44)
51 Nas grandes obras humanas existe a
influência e o trabalho de seres espirituais
elevados, que continuamente influenciam a
mente dos homens e inspiram ou revelam o
desconhecido a seus irmãos encarnados.
52 Portanto, eu digo aos estudiosos e
cientistas o tempo todo Você não pode se
vangloriar do que entende, nem do que faz,
pois nem tudo é seu trabalho. quantas vezes
você serve apenas como uma ferramenta para
aqueles seres espirituais dos quais eu falo com
você! Você não ficou freqüentemente
surpreso com o alcance de suas descobertas?
Vocês não admitiram secretamente que não
foram capazes de tentar o que já
conseguiram? Aí você tem a resposta. Então
por que você se gaba disso? Esteja ciente de
que seu trabalho é dirigido por seres
superiores. Nunca tente mudar suas
inspirações, pois elas são sempre voltadas
para o bem. (182, 21 - 22)
53 Já que a humanidade viu o
desenvolvimento da ciência, e viu descobertas
nas quais não teria acreditado antes, por que
então está relutante em acreditar no
desenvolvimento do espírito? Por que ele se
agarra a algo que o torna lento e letárgico?
54 Meus ensinamentos e revelações neste
tempo estão de acordo com seu
desenvolvimento. O cientista não imita seu
trabalho material e científico, pois nele minha
revelação e a ajuda dos seres espirituais que o

inspiram a partir do além sempre esteve
presente.
55 O homem é parte da criação, ele tem uma
tarefa a cumprir, como todas as criaturas do
Criador; mas a ele foi dada uma natureza
espiritual, uma inteligência e uma vontade
própria, para que ele possa, por seus próprios
esforços, alcançar o desenvolvimento e a
perfeição do espírito, que é a coisa mais
elevada que ele possui. Por meio do espírito o
homem pode compreender seu Criador,
compreender seus benefícios e admirar sua
sabedoria.
56 Se, em vez de vos tornardes vaidosos sobre
vossos conhecimentos terrenos, fizestes vossa
toda a minha obra, não haveria segredos para
vós, reconhecer-vos-íeis como irmãos e
amareis uns aos outros como eu vos amo:
bondade, misericórdia e amor estariam em
vós e, portanto, união com o Pai (23, 5 - 7)
O reconhecimento dos cientistas que
trabalham para o benefício da humanidade
57 A ciência humana é a expressão visível da
capacidade espiritual que o homem alcançou
neste tempo. O trabalho do homem durante
este tempo não é apenas um produto da
mente, mas também de seu desenvolvimento
espiritual. (106, 6)
58 A ciência material revelou muitos segredos
para você. Mas nunca espere que sua ciência
lhe revele tudo o que você precisa saber. A
ciência do povo daquela época também tinha
seus profetas, de quem as pessoas zombavam
e que pensavam ser loucos. Mas depois,
quando o que eles proclamaram provou estar
certo, você ficou surpreso. (97,19)
59 Não nego meu reconhecimento aos
cientistas, porque lhes atribuí a tarefa que
realizam. Mas a muitos deles faltava a oração,
a caridade e a elevação do espírito para serem
verdadeiros ajudantes dos homens. (112, 25)
60 Os povos de hoje expandiram seus
impérios, governam e atravessam a terra
inteira. Não há mais continentes, países ou
mares desconhecidos. Eles criaram estradas
em terra, no mar e no ar; mas não satisfeitos
com o que herdaram em seu planeta, eles
exploram e buscam o firmamento em seu
desejo de dominios ainda maiores.
61 Abençoo o desejo de conhecimento em
meus filhos, e sua aspiração de serem sábios,
238

grandes e fortes encontra meu prazer
inqualificável. Mas o que minha retidão não
aprova é a vaidade na qual suas ambiciosas
metas são muitas vezes baseadas, ou o
propósito egoísta que às vezes perseguem.
(175, 7 - 8)
62 Equipei o homem com inteligência que lhe
permite investigar a composição da natureza e
suas manifestações, e lhe permiti olhar uma
parte do universo e sentir as manifestações da
Vida Espiritual.
63 Pois meu ensino não detém os seres
espirituais, nem impede o desenvolvimento
do homem - pelo contrário, o liberta e o
ilumina para que ele possa examinar, refletir,
pesquisar e esforçar-se. Mas o que o homem
considera como a mais alta de sua pesquisa
intelectual dificilmente é o começo! (304, 6)

pensem que são grandes senhores e "reis",
eles são apenas servos. Perdoe-lhes! (95, 7 - 8)
5 Eis os homens e os governantes da terra.
Quão curta é sua glória e seu domínio. Hoje
eles são erguidos por seus povos e amanhã os
empurrarão de seu trono.
6 Ninguém está procurando seu trono nesta
vida, pois ao pensar em ir em frente, ele
impedirá seu curso, e seu propósito é ir em
frente sem parar até chegar aos portões do
meu reino. (124, 31)
7 Em verdade, eu lhes digo, com os poderosos
de hoje chegará ao fim o caminho para dar
lugar àqueles que serão grandes e fortes,
poderosos e sábios por causa do amor e da
misericórdia para com seus vizinhos (128,50)
8 Aquelas pessoas que atualmente só
alimentam ambiciosas buscas de poder e
glórias terrestres sabem que seu oponente
mais poderoso é a espiritualidade, por isso
lutam contra ela. E como eles antecipam a
batalha que já está se aproximando - a batalha
do espírito contra o mal - temem perder seus
bens e, portanto, resistem à luz que os
surpreende continuamente na forma de
inspiração. (321, 12)
9 Quão necessitados são aqueles que eram
grandes e poderosos na terra quando
chegaram à minha porta no céu, esquecendo
os tesouros espirituais e o caminho para a vida
eterna! Enquanto a verdade de meu reino é
revelada aos humildes, ela é escondida dos
sábios e educados, porque eles fariam com
sabedoria espiritual o que fizeram com a
ciência terrestre: procurariam tronos nesta luz
por sua vaidade e armas por suas brigas. (238,
68)

Capítulo 51 - Governantes, abusos de
poder e guerras
A ilusão transitória do poder terreno e da
grandeza
1 Sou eu que coloco os julgamentos no seu
caminho, para pôr um fim ao seu espírito,
quando ele se desvia do caminho da minha lei
e quer viver por sua própria vontade.
investigar o motivo das provas, permito que
você confirme que cada uma delas é como um
cinzel trabalhando seu coração Esta é uma das
razões pelas quais a dor o aproxima de Mim.
2 Mas o homem sempre procurou prazer,
buscando poder e esplendor, para ser elevado
na terra para o Senhor e ser governante sobre
seus próprios irmãos
3 Desde que vos criei a todos com o mesmo
amor - por que então sempre existiram alguns
que fingem ser algo superior? por que houve
aqueles que governam os homens com o
chicote em humilhação? Por que existe
alguém que rejeita os humildes e cujo coração
permanece indiferente quando ele causa dor
ao próximo? Porque estes são seres espirituais
que ainda não me reconheceram como um Pai
que ama todas as suas criaturas, nem como o
único Senhor de todos os seres vivos.
4 Por esta razão, há aqueles que tomam o
poder e desconsideram os direitos sagrados
do homem. Eles Me servem como
ferramentas para a Minha retidão e, embora

O uso arrogante da violência contra pessoas
e povos
10 Veja os homens que estão liderando as
nações, fazendo doutrinas e impondo-as aos
homens. todos proclamam a superioridade de
sua doutrina, mas eu lhes peço qual tem sido
o fruto de tudo isso? As guerras com sua
comitiva de empobrecimento, sofrimento,
destruição e morte. Esta tem sido a colheita
que os defensores de tais teorias têm colhido
aqui na terra.
11 Note que não me opus à liberdade de
vontade da humanidade, embora deva dizervos que, apesar dessa liberdade, a consciência
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fala constantemente ao coração daquele que
está longe da justiça, da caridade e da razão
(106,11)
12 Se Cristo voltasse à Terra como homem
neste momento, Ele não diria mais no
Gólgota: "Pai, perdoa-lhes, porque eles não
sabem o que fazem", porque agora vocês
estão recebendo a luz do Espírito em
plenitude, e os seres espirituais se
desenvolveram muito. Quem não sabe que eu
sou o doador da vida, que portanto ninguém
pode roubar a de seu semelhante? Se o
homem não pode dar existência, ele também
não tem o direito de receber o que não pode
dar de volta.
13 Homens, vocês pensam em cumprir minha
lei só porque dizem que têm religião e
mantêm o culto exterior? Na lei lhe foi dito?
"Não matarás", mas estás violando este
mandamento ao derramar o sangue de teus
semelhantes em torrentes sobre o altar de teu
pecado. (119, 27 - 28)
14 Ofereço a paz ao mundo, mas o orgulho
das grandes nações, com seu falso poder e seu
falso esplendor, rejeita todo chamado de
consciência e só se deixa arrastar por seus
ambiciosos objetivos e seu ódio.
15 Nem o homem se inclina para o lado do
bem, da retidão e da razão; nem se levanta e
condena a causa do próximo; nem pensa que
pode fazer justiça. Você não acha que, ao
invés de juízes, eles deveriam se chamar de
assassinos e carrascos?
16 Os homens do poder esqueceram que
existe um dono sobre toda a vida; mas eles
levam a vida de seu vizinho como se fosse sua.
A multidão clama por pão, retidão, casa,
roupa. Eu criarei justiça, não o povo nem seus
ensinamentos. (151, 70 - 72)
17 Bendito povo: Aqueles homens que se
levantam cheios de auto-importância e
reivindicam o poder nas nações, nos povos da
terra, são grandes seres espirituais, dotados
de poder e detentores de grandes missões.
18 Mas eles não estão a serviço da minha
divindade. Eles não colocaram seus grandes
dons e habilidades a serviço do amor e da
misericórdia. Eles criaram para si mesmos seu
mundo, sua lei, seu trono, seus vassalos, seus
domínios, e tudo o que eles podem colocar
em suas miras.

19 Mas quando sentem seu trono tremer sob
as aflições, quando sentem que a invasão de
um poderoso inimigo é iminente, quando
vêem seus tesouros e seu nome em perigo,
partem com todas as forças, cheios de
megalomania, de vaidade terrena, de ódio e
má vontade, e se lançam sobre o inimigo,
independentemente de seu trabalho, sua
idéia, deixar atrás de si apenas um traço de
dor, destruição e maldade. Eles têm em mente
apenas a destruição do inimigo, o
estabelecimento de um trono ainda maior, a
fim de ter o maior domínio possível sobre os
povos, sobre as riquezas, sobre o pão
cotidiano e até mesmo sobre a vida dos
homens. (219, 25)
20 Já é tempo de não haver mais reinos ou
povos fortes na terra para oprimir os fracos, e
ainda assim eles existem como uma prova de
que no homem as tendências primitivas ainda
prevalecem para roubar os fracos por abuso
de poder e para conquistá-los pela força. (271,
58)
21 Até que ponto os homens ainda estão
longe de alcançar a paz espiritual que deve
reinar no mundo? Eles procuram aplicá-la por
meio de violência e ameaças, e com o fruto de
sua ciência com a qual se vangloriam.
22 Não ignoro de modo algum o progresso dos
homens ou contra ele, porque é também uma
prova de seu desenvolvimento espiritual. Mas
ainda lhes digo que seu orgulho no uso da
força e do poder terreno não é agradável
diante de mim. Porque em vez de facilitar a
cruz dos homens, profanam com ela os
princípios mais santos, atacam as vidas que
não lhes pertencem e semeiam dor, lágrimas,
dor e sangue em vez de paz, saúde e bemestar. 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?
23 Eu quero igualdade entre meus filhos,
como já preguei na "segunda vez". Mas não
apenas materialmente, como as pessoas o
entendem. Eu vos inspiro a igualdade por
amor, com a qual vos faço compreender que
todos vocês são irmãos e irmãs, filhos de
Deus. (246, 61 - 63)
Reflexões sobre a Segunda Guerra Mundial
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24 Estes são tempos de provações, de dor e
sofrimento - tempos em que a humanidade
está sofrendo as conseqüências de tanto ódio
mútuo e má vontade.
25 Olhe para os campos de batalha, onde
apenas o rugido das armas e os gritos de
medo dos feridos são ouvidos, as montanhas
de cadáveres mutilados, que antes eram
corpos fortes de jovens Você consegue
imaginá-los quando abraçaram a mãe, a
esposa ou o filho pela última vez? Quem pode
medir a dor destas despedidas que não
beberam este copo ele mesmo?
26 Milhares e milhares de pais, mulheres e
crianças temerosos viram seus entes queridos
ir para os campos de guerra, de ódio, de
vingança, forçados pela ganância e arrogância
de algumas pessoas sem luz e sem amor pelo
próximo.
27 Estas legiões de homens jovens e fortes
não puderam voltar para suas casas porque
foram deixados nos campos em farrapos; mas
veja, a Terra, a Mãe Terra, mais misericordiosa
que os homens que governam as nações e se
acham senhores das vidas de seus
semelhantes, abriu seu ventre para recebê-los
e cobri-los amorosamente. (9, 63 - 66)
28 Meu Espírito está vigiando cada ser, e eu
estou vigiando até mesmo o último de seus
pensamentos
29 Em verdade, vos digo, descobri ali, no meio
de exércitos que lutam por ideologias terrenas
e reivindicam o poder, em momentos de
descanso, pessoas amantes da paz e
benevolentes que haviam sido feitas soldados
pela força Suspiros escapam de seus corações
quando meu nome vem sobre seus lábios e
lágrimas escorrem por suas bochechas quando
eles se lembram de seus parentes, pais,
esposas, filhos ou irmãos e irmãs. Então seu
espírito se elevará até Mim sem nenhum
templo que não seja o santuário de sua fé,
sem nenhum altar que não seja o de seu
amor, nem com nenhuma outra luz que não
seja a de sua esperança, desejando perdão
pelas destruições que ele, de má vontade,
causou com suas armas. eles Me procuram
para me pedir com toda a força de seu ser que
lhes permita voltar para sua casa ou, se
tiverem que cair sob o golpe do inimigo, pelo
menos cubram com meu manto de
misericórdia aqueles que os deixam na terra

30 Abençoo todos os que buscam o Meu
perdão desta forma, pois não são culpados de
matar; outros são os assassinos que, quando
chegar a hora de seu julgamento, terão que
responder a Mim por tudo o que fizeram às
vidas humanas
31 Muitos dos que amam a paz se perguntam
por que permiti que fossem levados até aos
campos de batalha e aos lugares da morte a
isto eu lhes digo se sua mente humana não
consegue entender a razão que está presente
na profundidade de tudo isso, seu espírito
sabe que ela está cumprindo uma expiação
(22, 52 - 55)
32 Aos que me seguem, coloco a paz do
mundo em seu coração, para que eles a
defendam e rezem por ela as nações em breve
enviarão suas orações para Me pedir a paz
que lhes ofereci em todos os momentos
33 Antes de ter permitido aos homens provar
o fruto de suas obras, ver rios de sangue
humano fluindo e imagens de dor, montanhas
de cadáveres e cidades transformadas em
ruínas Eu queria que as pessoas de coração
petrificado vissem a desolação dos lares, o
desespero dos inocentes, as mães beijando os
corpos esfarrapados de seus filhos, ao lado de
si mesmas na dor, experimentassem de perto
todo o desespero, medo e lamento dos
homens, para que em sua arrogância
sentissem a humilhação e sua consciência lhes
dissesse que sua grandeza, seu poder e sua
sabedoria são mentiras, que a única coisa
verdadeiramente grande vem do Espírito
Divino; permiti que vissem o fruto de suas
obras, que vissem riachos de sangue humano
fluindo e imagens de dor, montanhas de
cadáveres e cidades transformadas em ruínas;
permiti que as pessoas provassem o fruto de
suas obras, que vissem riachos de sangue
humano fluindo e imagens de dor, montanhas
de cadáveres e cidades transformadas em
ruínas
34 Quando esses homens abrirem seus olhos
para a verdade, ficarão horrorizados - não
com as imagens de horror que seus olhos
vêem, mas com eles mesmos e, porque não
podem escapar do olhar e da voz de sua
consciência, sentirão dentro de si a escuridão
e o fogo do remorso; pois terão de dar conta
de cada vida, de cada dor e até mesmo da
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última gota de sangue derramada por causa
deles. (52, 40)
35 Passo a passo as nações estão indo em
direção ao vale (da morte) onde estão se
reunindo para serem julgadas.
36 Mas ainda aqueles homens que fazem
guerra e cujas mãos estão manchadas com o
sangue de seus semelhantes se atrevem a
falar meu nome. são estas as flores ou frutos
do ensinamento que lhe ensinei? você não
aprendeu de Jesus como Ele perdoou, como
Ele abençoou aquele que o feriu e como Ele
deu a vida a Seus algozes enquanto ainda
morria?
37 As pessoas duvidaram de minhas palavras e
negligenciaram a fé; portanto, depositaram
toda a sua confiança na violência. então eu
lhes permiti ver seu próprio erro ao colher o
fruto de suas obras, pois só assim eles abrirão
seus olhos para entender a Verdade (119, 31 33)

deixou na face do planeta. Esta é a colheita
que esta humanidade me oferece. Mas eu
pergunto a vocês: Esta cultura é digna de ser
colocada em meus celeiros? O fruto de sua
maldade merece ser aceito por seu Pai? em
verdade, eu lhes digo, esta árvore está longe
de ser aquela que vocês poderiam ter
plantado se tivessem obedecido a esse
comando divino que os chama a se amarem
uns aos outros (145, 29)
41 Quando você terá paz de espírito se não
tiver sequer paz de coração? - Eu lhes digo,
até que a última arma fratricida seja
destruída, não haverá paz entre os homens.
As armas fratricidas são todas aquelas com as
quais as pessoas tiram a vida umas das outras,
destroem a moral, privam umas das outras de
liberdade, saúde, paz de espírito ou destroem
a fé. (119, 53)
42 Provarei à humanidade que seus
problemas não serão resolvidos pela força e,
enquanto eles fizerem uso de armas
destrutivas e assassinas, não serão capazes de
fazer a paz entre os homens, por mais terríveis
e poderosas que essas armas possam parecer.
Pelo contrário, como conseqüência, eles só
despertarão maior ódio e mais desejo de
vingança. Somente a consciência, a razão e os
sentimentos de amor ao próximo serão os
alicerces sobre os quais descansará a era da
paz. Mas para que esta luz brilhe no íntimo
das pessoas, elas devem primeiro esvaziar o
copo do sofrimento até a última gota. (160,
65)
43 Se o coração dos homens não tivesse sido
tão endurecido, a dor da guerra teria sido
suficiente para fazê-lo refletir sobre seus
erros, e ele teria voltado ao caminho da luz.
Mas embora ele ainda tenha a amarga
memória daqueles massacres humanos, ele
está se preparando para uma nova guerra.
44 Como você pode supor que eu, o Pai, o
Amor divino, seria capaz de puni-lo através de
guerras? você realmente acredita que alguém
que o ama com amor perfeito e que deseja
que vocês se amem, pode cometer crime,
fratricídio, assassinato, vingança e destruição?
Você não entende que tudo isso se deve ao
materialismo que as pessoas têm acumulado
em seus corações? (174, 50 - 51)
45 Eu criei o homem livre desde o início, mas
sua liberdade sempre foi acompanhada pela

A censurabilidade e a insensatez da guerra
38 É hora de que o amor, o perdão e a
humildade brotem do coração dos homens,
como verdadeiras armas contra o ódio e o
orgulho. Enquanto o ódio encontrar o ódio e a
arrogância encontrar a arrogância, as nações
se destruirão umas às outras e não haverá paz
nos corações.
39 Não querendo entender que podem
encontrar sua felicidade e progresso somente
em paz, os homens correm atrás de seus
ideais de poder e falsa grandeza, derramando
o sangue de seus semelhantes, destruindo a
vida e destruindo a fé dos homens. (39, 29 30)
40 O ano de 1945 levou consigo as últimas
sombras da guerra. A foice ceifou milhares de
existências e milhares de seres espirituais
retornaram ao seu lar espiritual. A ciência
surpreendeu o mundo e fez a terra tremer
com suas armas de destruição. Os vencedores
se tornaram juízes e executores dos
derrotados. A dor, a miséria e a fome se
espalham e deixam viúvas, órfãos e frios no
seu rastro. As doenças se propagam de nação
para nação, e até mesmo as forças da
natureza fizeram ouvir sua voz de justiça e
indignação diante de tantos males. Um
naufrágio de destruição, morte e devastação é
a marca que o homem, que se diz civilizado,
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luz da consciência. Entretanto, ele não ouviu a
voz de seu juiz interior e se desviou do
caminho da lei até criar aquelas guerras
assassinas, sangrentas e monstruosas nas
quais a criança se levantou contra o pai
porque se afastou de todo sentimento de
humanidade, misericórdia, respeito e
espiritualidade.
46 As pessoas deveriam ter evitado a
destruição e as guerras há muito tempo, a fim
de se pouparem a um doloroso dever de
expiação. saber que se não conseguirem se
purificar em bondade antes de chegar a Mim,
devo enviá-los novamente a este vale de
lágrimas e sangue Porque quem vive em um
sentido que é dirigido contra a perfeição não
poderá vir até mim. (188, 6 - 7)
47 Nem todos os homens estão no mesmo
nível de compreensão. Enquanto alguns
descobrem milagres a cada esquina, outros
consideram tudo como imperfeito. Enquanto
alguns sonham com a paz como o cume da
espiritualização e da moralidade do mundo,
outros proclamam que são as guerras que
impulsionam o desenvolvimento da
humanidade.
48 A isto vos digo: As guerras não são
necessárias para o desenvolvimento do
mundo. Se os homens os utilizam para seus
objetivos ambiciosos e egoístas, é por causa
da materialização em que se encontram
aqueles que os favorecem. Entre estes, alguns
acreditam apenas na existência deste mundo
porque não conhecem ou negam a vida
espiritual; mas entre os homens são
considerados estudiosos. É necessário,
portanto, que todos conheçam esta revelação.
(227, 69-70)

2 Você não acha que a divisão da humanidade
em povos e raças é algo primitivo? Você não
acha que se o progresso de sua civilização, da
qual você se orgulha tanto, fosse verdadeiro, a
lei da violência e da maldade não prevaleceria
mais, mas que todos os atos de sua vida
seriam regidos pela lei da consciência? - E
vocês, pessoal, não se excluam deste
julgamento, pois entre vocês também eu
descubro lutas e divisões. (24, 73)
- o público mexicano
3 Tenha em mente o exemplo de Israel, de
quem os livros de história nos contam, quando
foi forçado a vaguear pelo deserto por um
longo tempo Ela lutou para escapar do
cativeiro e da idolatria do Egito, mas também
para alcançar uma terra de paz e liberdade.
4 Hoje toda essa humanidade é como aquele
povo no cativeiro do Faraó. Credos, doutrinas
e leis estão sendo impostos ao povo. A
maioria das nações são escravos de outras que
são mais fortes. A dura luta pela sobrevivência
e o trabalho forçado sob os açoites da fome e
da humilhação são o pão amargo que uma
grande parte da humanidade come hoje.
5 Tudo isso está causando cada vez mais um
desejo de libertação, de paz, de uma vida
melhor no coração dos homens. (115, 41 - 43)
6 Este mundo, que deveria ser o lar de uma
família, que inclui toda a humanidade, é um
osso de discórdia e um motivo de luta sem
sentido pelo poder, pela traição e pela guerra.
Esta vida, que deveria ser usada para o
estudo, a contemplação espiritual e o esforço
para alcançar a vida eterna, usando as provas
e lições em benefício do espírito, é mal
compreendida pelo homem, de modo que ele
deixa seu coração ser envenenado pelo
ressentimento, amargura, materialismo e
insatisfação. (116, 53)
7 Pobres povos da terra - alguns escravizados,
alguns oprimidos e os demais explorados por
seus próprios líderes e representantes
8 Seu coração não ama mais aqueles que o
governam na terra, porque sua confiança foi
quebrada. Você não confia mais na justiça ou
na magnanimidade de seus juízes, você não
acredita mais em promessas, palavras ou
rostos sorridentes. Vocês viram que a
hipocrisia tomou conta dos corações e
estabeleceu na Terra seu reino de mentiras,
falsidade e engano.

Capítulo 52 - Injustiça e decadência da
humanidade
A subjugação e exploração dos fracos pelos
fortes
1 Quando os homens percebessem que a
Terra foi criada para todos, e quando
entendessem compartilhar com seus
semelhantes os tesouros materiais e
espirituais com os quais a existência deles está
repleta de justiça - de fato, eu lhes digo, já
aqui nesta Terra vocês começariam a sentir a
paz do reino espiritual. (12, 71)
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9 Pobres nações, vocês que carregam sobre
seus ombros a labuta como um fardo
insuportável - aquela labuta que não é mais
aquela lei abençoada pela qual o homem
recebeu tudo o que era necessário para sua
vida, mas que se tornou uma luta desesperada
e temerosa pela sobrevivência E o que as
pessoas recebem em troca de sacrificar suas
forças e suas vidas... um pedaço de pão, um
copo cheio de amargura.
10 Em verdade, digo-vos, este não é o
sustento que coloco na terra para vosso
prazer e preservação, este é o pão da
discórdia, das vaidades, das emoções
desumanas - em suma, a prova da falta ou
ausência de maturidade espiritual daqueles
que governam vossa vida humana
11 Vejo que vocês estão tomando o pão uns
dos outros, que aqueles que desejam o poder
não são capazes de tomá-lo, que os outros
têm algo porque querem tudo para si; que os
fortes tomam o pão dos fracos, e se
contentam em ver os fortes comê-lo e
desfrutá-lo.
12 Agora eu pergunto a vocês: Qual é o
progresso moral desta humanidade? Onde
está o desenvolvimento de seus mais nobres
sentimentos?
13 Em verdade vos digo que, na época em que
o homem vivia em cavernas e se cobria de
peles, ele também tirava comida da boca um
do outro, o mais forte também tomava a
maior parte, a labuta dos fracos também era a
favor daqueles que os subjugavam pela força,
homens, tribos e povos também se matavam
uns aos outros
14 Qual é então a diferença entre a
humanidade de hoje e a humanidade de
então?
15 Sim, já sei que você me dirá que fez muitos
avanços - sei que me indicará sua civilização e
sua ciência mas então lhe direi que tudo isso é
apenas a máscara da hipocrisia por trás da
qual você esconde seus verdadeiros
sentimentos e seus instintos ainda primitivos,
porque você não fez o menor esforço para
desenvolver seu espírito, para cumprir Minha
Lei
16 Não lhe digo que não deve fazer pesquisa
científica - não, pelo contrário: buscar,
pesquisar, crescer e aumentar o
conhecimento e a inteligência na vida

material, mas ter misericórdia uns dos outros,
respeitar os direitos sagrados do próximo,
compreender que não há nenhuma lei que
habilite o homem a dispor da vida de seus
semelhantes - em suma, homens, fazer algo,
para aplicar meu supremo mandamento de
"amar uns aos outros" em sua vida, para que
você possa escapar da estagnação moral e
espiritual em que caiu, e para que quando o
véu da falsidade que cobria seu rosto cair, sua
luz penetre, sua sinceridade brilhe e a
veracidade entre em sua vida Então você pode
dizer, com razão, que fez progressos.
17 Torne-se espiritualmente forte na
observância de minhas instruções, para que
no futuro suas palavras possam sempre ser
confirmadas por verdadeiras obras de
misericórdia, sabedoria e fraternidade. (325,
10 - 20)
18 Eu vos envio Minha Paz, mas em verdade
vos digo: enquanto houver homens que
possuam tudo o que é necessário e esqueçam
aqueles que estão morrendo de fome, não
haverá paz na terra.
19 A paz não se fundamenta em glórias
humanas, nem em riquezas. Baseia-se na boa
vontade, no amor mútuo - em servir e
respeitar uns aos outros. Oh, se ao menos o
mundo pudesse entender estas instruções! Os
inimigos desapareceriam e o amor
desabrocharia no coração humano. (165, 71 72)
A depravação da humanidade
20 A humanidade naufraga em meio a uma
tempestade de pecados e vícios. Não apenas o
homem, quando ele cresce, desanima seu
espírito ao permitir que suas paixões se
desenvolvam; a criança na infância também
experimenta a virada do barco em que está
velejando.
21 Minha Palavra cheia de revelações se ergue
no meio desta humanidade como um enorme
farol, indicando o verdadeiro caminho para os
náufragos e reavivando a esperança naqueles
que estavam perto de perder a fé (62, 44)
22 Ao mesmo tempo em que a humanidade
aumentou, também aumentou seu pecado.
Não há falta de cidades no mundo, como
Sodoma e Gomorra, cuja ira ecoa por toda a
terra e que envenenam corações. Não havia
sequer vestígios dessas cidades pecadoras; no
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entanto, seus habitantes não eram hipócritas,
pois pecaram em plena luz do dia.
23 Mas esta humanidade de hoje, escondida
na escuridão para poder dar prazer às suas
paixões, e depois fingir justiça e pureza, terá
um julgamento mais severo do que Sodoma.
24 É a herança maligna de todas as gerações
passadas, cujos vícios, vícios e doenças estão
dando frutos neste tempo. É a árvore do mal
que cresceu no coração dos homens - uma
árvore que se tornou frutífera através do
pecado, e cujos frutos continuam a tentar
mulheres e homens, trazendo novos corações
para cair de dia para dia.
25 Sob a sombra desta árvore jazem homens e
mulheres sem força para se libertarem de sua
influência. Virtudes destruídas, dignidade
humana suja e muitas vidas mutiladas são
deixadas lá.
26 Não são apenas os adultos que são atraídos
pelos prazeres do mundo e da carne e vão
atrás deles; os jovens e até mesmo as
crianças, a todos eles chegou o veneno que se
acumulou ao longo do tempo; e aqueles que
foram capazes de escapar da má influência do
mal - o que eles fazem por aqueles que se
desviaram? Eles os julgam, os condenam e se
rebelam contra suas ações. Poucos são
aqueles que rezam por aqueles que se
desviam do Caminho, e ainda menos são
aqueles que dedicam uma parte de suas vidas
a combater o mal.
27 Em verdade vos digo que meu reino não
será estabelecido entre os homens enquanto
a árvore do mal ainda tiver vida este poder
deve ser destruído; para isso é necessário
possuir a espada do amor e da retidão - a
única que o pecado não pode resistir Entenda
que não julgamentos ou punições, mas amor,
perdão e misericórdia, a essência do meu
ensinamento, será a luz que ilumina seus
caminhos e o ensinamento que traz salvação
para a humanidade. (108, 10 - 14)
28 Seu materialismo transformou o Éden que
eu confiei ao homem em um inferno.
29 Falsa é a vida dos homens, falsos são seus
prazeres, seu poder e sua riqueza, falsos são
seu aprendizado e sua ciência.
30 Ricos e pobres, todos estão preocupados
com o dinheiro, cuja posse é enganosa. Você
se preocupa com a dor e a doença e se assusta
com o pensamento da morte. Alguns têm

medo de perder o que têm e outros anseiam
por obter o que nunca possuíram. Alguns têm
tudo em abundância, enquanto outros não
têm tudo. Mas todos esses esforços, paixões,
necessidades e ambições só dizem respeito à
vida material, à fome do corpo, às paixões
inferiores, aos desejos humanos, como se o
homem realmente não possuísse um espírito.
31 O mundo e a matéria derrotaram
temporariamente o espírito, levando-o
gradualmente de volta à escravidão e
finalmente destruindo sua missão na vida
humana. Por que vocês não percebem
gradualmente que a fome, a miséria, a dor e o
medo que oprimem sua vida nada mais são do
que o fiel reflexo da miséria e da dor de seu
espírito? (272, 29 - 32)
32 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 por
isso que eu vim neste momento para iluminar
o homem em seu espírito, coração e mente
(274, 14)
33 Seu planeta ainda não é um lugar de amor,
de virtude, nem de paz Eu envio seres
espirituais puros ao vosso mundo e vós os
devolveis impuros a Mim, porque a vida dos
homens está impregnada de pecado e
corrupção.
34 Vejo as virtudes como pequenas luzes
isoladas entre os seres espirituais, chicoteadas
pelas tempestades do egoísmo, da vingança e do ódio. Este é o fruto que a humanidade
me oferece. (318, 33 - 34)
O mundo de cabeça para baixo de uma
humanidade imatura
35 Tendes governantes em cujos corações não
há justiça e generosidade para governar seu
povo, porque estão atrás do objetivo
miserável do poder e da riqueza - pessoas que
dizem ser meus representantes, e que nem
sequer conhecem o amor ao próximo médicos que não conhecem a essência de sua
missão, que é a misericórdia - e juízes que
confundem justiça com vingança e usam mal a
lei para fins corruptos
36 Ninguém que se desvia e vira os olhos para
longe daquela luz que tem dentro dele como
farol de sua consciência tem qualquer idéia do
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julgamento que ele está preparando para si
mesmo
37 Há também aqueles que usurparam tarefas
que não são suas e que, por seus erros, dão
provas de que não têm absolutamente a
capacidade necessária para realizar a tarefa
que empreenderam por sua própria iniciativa.
38 Da mesma forma, você pode encontrar
servos de Deus que não o são, porque não
foram enviados para esse fim - homens que
lideram nações e que nem sequer são capazes
de dirigir seus próprios passos - professores
que não têm o dom de ensinar e que, em vez
de espalhar luz, confundem a mente - médicos
em cujos corações não houve sentimento de
compaixão diante da dor dos outros, e que
não sabem que aquele que realmente tem
esse dom é um apóstolo de Cristo
39 Todos os meus princípios fundamentais
foram profanados pelos homens, mas agora
chegou a hora em que todas as suas obras
serão julgadas. este é o meu julgamento, já
que é meu executá-lo é por isso que eu lhes
digo observar e cumprir meus mandamentos
de amor e perdão (105, 16 - 19)
40 Olhe para este mundo - orgulhoso,
desafiador e orgulhoso de todas as obras do
homem, com as quais eles surpreendem as
gerações deste século. Em sua maioria, eles
não acreditam no espiritual, nem o amam.
Portanto, eles não rezam, nem obedecem à
minha lei. No entanto, eles estão satisfeitos e
orgulhosos de poder mostrar um mundo cheio
de maravilhas que eles criaram com a ajuda
de sua ciência.
41 Mas este mundo espantoso de homens,
que eles construíram durante séculos de
ciência, de lutas, guerras e lágrimas, ainda
destruirão com suas próprias mãos e armas. Já
se aproxima o momento em que a
humanidade tomará consciência da
insustentabilidade e fragilidade de suas obras,
às quais faltava amor, justiça e um genuíno
desejo de perfeição.
42 Logo você experimentará que sem Deus
você não é nada, que só pode receber de Mim
o poder, a vida e a inteligência para criar uma
existência harmoniosa entre o espírito e a
parte corporal do homem. (282, 9 - 11)
43 Homens falam de tempos passados, de
antiguidade, de longos séculos e de idades
intermináveis, mas eu ainda vejo você

pequeno Vejo que você amadureceu muito
pouco espiritualmente. Aos meus olhos, seu
mundo ainda está em sua infância, embora lhe
pareça que você atingiu a maturidade.
44 Não, a humanidade, enquanto não for o
Espírito a dar essas provas de maturidade,
desenvolvimento ascendente, perfeição e
progresso nos vários campos de sua vida, você
inevitavelmente me apresentará obras
humanas que só aparentemente são grandes,
mas que são sem conteúdo moral e não
duram por causa da falta de amor. (325, 62 63)
45 Agora é um momento decisivo para os
seres espirituais, um verdadeiro momento de
luta. Tudo é briga e luta. Esta guerra acontece
no coração de cada ser humano, no seio das
famílias, em todas as instituições, em todos os
povos, em todas as raças.
46 Não apenas no plano terreno, mas também
no vale espiritual, há luta. É a Grande Batalha,
que foi vista de forma simbólica pelos profetas
de outros tempos, e que também é vista nas
visões dos profetas ou videntes daquela
época.
47 Mas esta batalha, que está sendo travada e
que abala tudo, não é compreendida pela
humanidade, embora seja uma parte e uma
testemunha desta mesma batalha.
48 O curso da humanidade hoje é acelerado mas para onde ele vai? Para onde o homem
vai com tanta pressa? Será que ele encontra
sua felicidade neste caminho vertiginoso, será
que ele consegue a paz almejada, a vida
gloriosa que todo coração deseja
egoisticamente?
49 Digo-lhes que o que o homem realmente
alcança com sua pressa é a exaustão total. O
espírito e o coração do homem estão indo em
direção ao cansaço e fadiga da vida, e este
abismo foi criado pelo próprio homem.
50 Neste abismo ele cairá, e neste total
esgotamento, neste caos de ódio, de prazeres,
de desejo insatisfeito de poder, de pecado e
adultério, de profanação das leis espirituais e
humanas, seu espírito sofrerá uma aparente
"morte", seu coração uma "morte"
temporária.
51 Mas farei o homem ressuscitar desta
"morte" para a vida Farei com que ele
experimente sua ressurreição e lute nessa
nova vida pelo renascimento de todos os
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ideais, pelo renascimento de todos os
princípios e todas as virtudes, que são
características e hereditariedade do espírito,
que é sua origem. Pois de mim saiu o Espírito,
de mim tirou a vida, da minha perfeição ele
bebeu, da minha graça ele foi saciado. (360,68)

em que você vive e qual é seu propósito (51,
61)
6 Em verdade vos digo: Você já está vivendo
no "Dia do Senhor", você já está sob Seu
julgamento. Os vivos e os mortos estão sendo
julgados no presente, as ações passadas e
presentes são pesadas nesta escala. Abra seus
olhos para que você possa ser testemunha de
que a justiça divina é sentida em todos os
lugares. (76, 44)
7 Desde a antiguidade venho falando-lhes de
um julgamento, e agora é o tempo anunciado,
que os profetas representavam como se fosse
um dia
8 A palavra de vosso Deus é a palavra do rei e
não será retomada. O que importa que
milhares de anos tenham passado pelo
mesmo? A vontade do Pai é imutável e deve
ser cumprida.
9 Se os homens, exceto para ter fé em minha
palavra, para observar e rezar, nunca ficariam
surpresos. Mas eles são infiéis, esquecidos,
descrentes, e quando o teste chega, eles o
atribuem ao castigo, vingança ou ira de Deus.
Por isso, eu lhes digo que cada julgamento é
anunciado com antecedência para que vocês
possam estar preparados. Portanto, você deve
estar sempre desperto.
10 A inundação, a destruição das cidades pelo
fogo, as invasões hostis, as pragas, as pragas,
as pestes, a fome e outras pragas foram
anunciadas com antecedência a todos os
povos da terra, para que vocês estivessem
preparados e não fossem apanhados de
surpresa. Assim como hoje, uma mensagem
do amor de Deus sempre descendeu do amor
de Deus pela vigilância e armamento para que
os homens possam despertar, armar-se e
tornar-se fortes. (24, 74 - 77)
11 Digo-vos: embora seja verdade que este
mundo enfrenta grandes provações, os dias de
dor serão abreviados; pois o sofrimento dos
homens será tão grande que fará com que os
homens despertem, levantem seus olhos para
Mim e escutem a voz de sua consciência, que
lhes exigirá o cumprimento de Minha Lei.
12 Minha retidão cortará todo o mal que
existe neste mundo. Antes disso, vou
investigar tudo: comunidades religiosas,
ciências e instituições sociais, e então a foice
da justiça divina passará por cima dela,
cortando as ervas daninhas e deixando o trigo.

XII. Julgamento e purificação da
humanidade
Capítulo 53 - Chegou a hora do
julgamento
A colheita dos frutos da semente humana
1 Amados discípulos, estes tempos são
tempos de julgamento para a humanidade. O
prazo já passou para que você comece a pagar
suas dívidas. Agora você está coletando a
colheita das semeaduras passadas, o resultado
ou as conseqüências de seus trabalhos.
2 Há um tempo para o homem fazer seu
trabalho, e outro para assumir a
responsabilidade pelo que ele fez; este último
é o tempo em que você está vivendo.
Portanto, todos vocês sofrem e choram. Assim
como você tem um tempo para semear e
outro para colher, Deus também tem um que
Ele lhe concedeu para cumprir Sua lei e outro
para tornar conhecida Sua justiça.
3 Você está vivendo agora no tempo do
Julgamento Divino. A dor faz você chorar, a
humanidade está se purificando em suas
próprias lágrimas, pois ninguém é poupado da
reparação.
4 Estes são tempos de julgamento, nos quais
você deve pensar em seu destino, para que ao
afundar e espiritualizar você possa ouvir a voz
da consciência, que não engana nem engana,
mas o conduz no caminho da paz. (11, 58 - 61)
5 Este é o momento de julgamento para a
humanidade. Homem para homem, povo para
povo e nação para nação serão julgados por
minha divindade. No entanto, as pessoas não
perceberam isso, nem sabem em que tempo
vivem. é por isso que eu vim em Espírito e
enviei Meu Raio sobre a mente humana e
através de sua mediação eu revelei a você
quem está falando com você, que horas são
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Toda boa semente que eu encontrar no
coração dos homens, eu a receberei para que
ela possa continuar a germinar no espírito dos
homens. (119, 10 - 11)

21 A vida na terra sempre foi acompanhada
de provação e expiação pelo homem; mas
nunca este caminho de desenvolvimento foi
tão cheio de dor como agora, nunca o cálice
foi tão cheio de amargura.
22 Durante este tempo, as pessoas não
esperam até a idade adulta para enfrentar a
luta pela vida. Quantas criaturas conhecem as
decepções, o jugo, os golpes, os obstáculos e
os fracassos desde a infância. Posso dizer
mais: nestes tempos, a dor do homem começa
antes mesmo de nascer, ou seja, já no ventre
de sua mãe.
23 Grande é o dever de expiação dos seres
que vêm à Terra neste tempo. Mas é preciso
lembrar que todo sofrimento que existe no
mundo é obra do homem. Há maior perfeição
em minha retidão do que permitir que aqueles
que semearam espinhos no caminho da vida
os colham agora? (115, 35 - 37)
24 Vocês não podem compreender meu plano
universal de salvação; mas eu lhes deixo
conhecer uma parte dele para que possam
participar de meu trabalho
25 Só eu sei o significado do tempo em que o
mundo vive. Nenhum ser humano é capaz de
compreender a realidade desta hora.
26 Desde os primeiros dias de sua existência,
os homens têm sido incessantemente
manchados, até terem escurecido suas
sensações e suas mentes, criando para si
mesmos uma vida doente, inquieta e triste.
Mas agora chegou a hora da purificação. (274,
11 - 12)
27 Para todos os seres espirituais chegou o
momento da colheita e, portanto, você vê
confusão entre os homens. mas, na verdade,
digo-vos, neste caos todos colherão sua
própria semente
28 Mas o que será feito com aqueles de meus
filhos que continuam a ir contra a minha lei?
Verdadeiramente, todos aqueles que dormem
e não querem estudar e tomar em
consideração meus ensinamentos serão
apanhados nas provas como se por um
redemoinho que os derrubará. Mas para
todos aqueles que obedeceram às minhas
instruções, será como um encorajamento para
seu dever, como uma bela recompensa que
Alá lhes dá. (310, 7)
29 Nesse tempo, aquele que não estiver
pronto para se renovar terá que conhecer a

Purificação da humanidade no julgamento
13 Quanto tempo mais os homens terão que
se desenvolver para que possam compreender
meu amor e sentir minha presença através de
sua consciência? Quando as pessoas ouvirem
minha voz aconselhando-as e cumprirem
minha lei, será um sinal de que para elas os
tempos do materialismo acabaram.
14 Por enquanto eles ainda têm que ser
afligidos pelas forças da natureza de muitas
formas até que estejam convencidos de que
existem forças mais elevadas contra as quais o
materialismo do homem é muito pequeno.
15 A terra tremerá, e a água limpará a
humanidade, e o fogo os purificará.
16 Todos os elementos e forças da natureza se
farão sentir na terra, onde os seres humanos
não foram capazes de viver em harmonia com
a vida que os cerca.
17 Assim, a natureza não busca a destruição
daqueles que a contaminam; ela busca apenas
a harmonia entre o homem e todas as
criaturas.
18 Se seu julgamento está se tornando cada
vez mais evidente, é porque as ofensas dos
homens e sua falta de concordância com as
leis também se tornaram maiores. (40, 20 25)
19 A mão do homem trouxe julgamento sobre
ele. Uma tempestade está se acometendo em
seu cérebro, uma tempestade está se
acometendo em seu coração, e todas estas
coisas também são reveladas na natureza.
Seus elementos são liberados, as estações se
tornam hostis, as pragas aumentam e se
multiplicam, e isto porque seus pecados
aumentam e causam doenças, e porque a
ciência tola e presunçosa não reconhece a
ordem determinada pelo Criador.
20 Se eu apenas lhe dissesse isto, você não
acreditaria. É por isso que é necessário que
você possa agarrar com as mãos o resultado
de seus trabalhos para que possa ficar
desapontado. Agora mesmo você chegou a
este momento de sua vida em que
experimentou o resultado de tudo o que
semeou. (100, 6 - 7)
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maior amargura e será tirado da terra,
perdendo a preciosa oportunidade de fazer
expiação por suas transgressões e de se
reconciliar com a lei, a verdade e a vida.
30 Por outro lado, aqueles que passam desta
vida material para o Lar Espiritual com a paz e
satisfação que o dever dá, se sentirão
iluminados por Minha Luz; mas se estiverem
entre aqueles que têm de reencarnar, eu os
prepararei antes de retornarem à vida
humana, para que se elevem puros, mais
espiritualizados e com maior sabedoria (91, 38
- 39)

38 A humanidade me julga mal e nega minha
presença neste tempo. mas lhes farei saber
que manifesto Minha justiça com amor e
misericórdia, que não venho com o flagelo
para lhes causar dor - que só quero elevá-los a
uma vida de graça e purificá-los com a água
cristalina que é Minha Palavra, Minha Verdade
39 O mundo não aprendeu meus
ensinamentos e alimentou sua idolatria e seu
fanatismo. Portanto, agora experimenta o
grande caldeirão e bebe o cálice do
sofrimento: pois seu materialismo o removeu
de mim. (334, 29 - 30)
40 Agora a humanidade, dividida em povos,
raças, línguas e cores de pele, está recebendo
do Meu Espírito Divino sua respectiva parte de
julgamento, as provações que chegam a
todos, a luta, o caldeirão cultural e a expiação
que tenho proporcionado a cada homem e
raça
41 Mas vós sabeis que a base do meu
julgamento é o amor, que as provas que o Pai
envia aos homens são provas de amor - que
tudo é dirigido para a salvação, para o bem,
mesmo que nestas aflições possa parecer
haver infelicidade, destino ou miséria.
42 Por trás de tudo isso está a vida, a
conservação do espírito, a redenção do
mesmo. Para sempre o Pai está esperando
que o "Filho Pródigo" o abrace com o maior
amor. (328, 11)

O amor de Deus no julgamento
31 A dor derramou todo o seu conteúdo no
mundo e se faz sentir de mil formas.
32 Em que pressa terrível você está vivendo,
humanidade! Como você amassa a massa para
o seu pão de cada dia! Portanto, os homens se
perdem antes de seu tempo, as mulheres
envelhecem prematuramente, as meninas
murcham em plena floração e as crianças se
tornam sem emoção em sua tenra idade.
33 Uma época de dor, amargura e provações é
esta vez em que você está vivendo agora. mas
quero que você encontre a paz, que alcance a
harmonia, que afaste a dor Por isto apareço
em espírito e lhe envio Minha Palavra, que é
um orvalho de consolação, cura e paz em seu
espírito.
34 Ouça minha palavra, que é a ressurreição e
a vida Nele você recuperará a fé, a saúde e a
alegria de lutar e de viver. (132, 42 - 45)
35 Hoje é um momento de maior reparação
para o espírito. Meu julgamento está aberto, e
cada trabalho foi colocado em equilíbrio.
Embora este julgamento seja duro e doloroso
para os seres espirituais, o Pai está perto
deles, que é mais um Pai amoroso do que um
juiz. O amor de Maria, sua advogada, também
o envolve. (153, 16)
36 Minha justiça chegou, humanidade,
humilhará a arrogância do homem para fazêlo ver quão pequeno ele é em sua maldade e
materialismo
37 Sim, pessoal, eu vou colocar o homem em
sua falsa grandeza, porque eu quero que ele
veja minha luz e se levante para que ele possa
ser grande na verdade pois quero que você
seja cheio de luz, generosidade, bondade,
poder e sabedoria (285, 15 - 16)

Capítulo 54 - A luta das visões de
mundo, religiões e igrejas
Lutas espirituais diante do Reino de Paz de
Cristo na Terra
1 Assim como anunciei a vocês na "Segunda
Era" meu retorno, também eu agora lhes
anuncio a "guerra" de credos, visões de
mundo e religiões como um presságio
pioneiro do estabelecimento de meu reino de
espiritualização entre os homens.
2 Minha Palavra, como uma espada de fogo,
destruirá o fanatismo que abraçou a
humanidade durante séculos, rasgará o véu de
sua ignorância e mostrará o caminho brilhante
e radiante que conduz a Mim. (209, 10 - 11)
3 Para que a paz de meu reino seja
estabelecida entre os homens, a "guerra" de
doutrinas de fé, religiões e ideologias deve ser
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primeiramente combatida - uma luta na qual
alguns colocam meu nome e minha verdade
contra os falsos ídolos de outros, e na qual
uma doutrina luta contra a outra.
4 Esta será a nova batalha, a batalha
espiritual, na qual os falsos deuses serão
empurrados de seus pedestais, e toda mentira
que você pensou ser verdadeira será
desmascarada para sempre. Então você verá a
verdade se erguer radiantemente desse caos
de confusão e escuridão. (121, 40)
5 O Espiritismo provoca uma batalha mundial
entre visões do mundo, credos e cultos
religiosos. Mas depois desta batalha, este
ensinamento trará paz abençoada ao povo
que tanto precisa; e fará o sol da minha justiça
divina brilhar sobre todos os seres espirituais.
(141, 11)
6 Eu vos preparo e vos previno sobre o tempo
de confusão das visões do mundo, para que
possais estar livres da luta interior do espírito
e da tortura dos pensamentos.
7 Pois todas as visões de mundo, doutrinas,
teologias, filosofias e credos da humanidade
serão abalados e assim simbolizarão uma
tempestade, uma verdadeira tempestade do
espírito, em cujas ondas em rocha você deve
navegar de acordo com minha vontade e
permanecer no topo até que a tempestade e a
escuridão acabem.
8 Não lhe dou melhor receita para passar por
esta prova com segurança do que a oração e o
cumprimento de minha palavra, pela qual sua
fé será incessantemente fortalecida
9 Essa batalha de visões de mundo, esse
choque de crenças e ideologias, essa batalha é
absolutamente necessária para que todas as
enfermidades e erros acumulados no fundo de
cada culto e instituição possam vir à tona.
10 Somente depois desta "tempestade"
poderá começar uma limpeza moral e
espiritual dos homens; pois eles verão a
verdade vir à luz, a reconhecerão, a sentirão
em si mesmos e não poderão mais alimentarse de imaginações e pretensões.
11 Assim como todo ser humano faz uso
voluntário e completo do efeito vital do sol
em seu corpo, pois percebe que a vida
material é baseada em sua luz, calor e
influência, assim eles usarão da luz da verdade
tudo o que precisam para a manutenção,
fortalecimento e iluminação de seu espírito.

12 então uma força nunca sentida pelo
homem se tornará efetiva porque sua vida
estará cada vez mais de acordo com os
verdadeiros princípios da vida, as normas
estabelecidas por minha lei (323, 19 - 22)
A luta pelo domínio espiritual na Terra
13 Há a luta das visões do mundo e das
doutrinas de fé neste momento. Toda pessoa
quer estar no direito. Mas quem está certo
nesta luta de egoísmo e interesse próprio?
Quem você acha que é o proprietário da
verdade?
14 Se aqueles que acreditam de si mesmos
estar no caminho perfeito e possuir a verdade
se orgulham disso - em verdade, eu lhes digo,
eles ainda não conhecem o caminho; pois nele
é preciso ser humilde, e basta que eles não
reconheçam a verdade contida na fé dos
outros para não serem mais humildes mas eu
já lhes disse na "Segunda vez": "bemaventurados os que são gentis e humildes de
coração";"
15 O homem que condena a fé e a convicção
de seus semelhantes está se afastando da
salvação, porque em seu orgulho e
imprudência ele está tentando ser como seu
Deus. (199, 4 - 6)
16 Você me pergunta o que eu quero alcançar
quando me revelar espiritualmente à
humanidade deste tempo? a isto eu lhe
respondo o que eu estou lutando é pelo seu
despertar para a Luz, sua espiritualização e
sua unificação desde que você foi dividido em
todos os momentos Pois enquanto alguns
procuraram os tesouros do Espírito, outros se
dedicaram ao amor das riquezas do mundo espiritualismo e materialismo em constante
luta; espiritualistas e materialistas que nunca
puderam se entender.
17 Lembre-se: Quando Israel, na expectativa
do Messias, o viu, dividiu-se em crentes e
negadores de minha verdade. A explicação é
simples: os crentes eram aqueles que Me
esperavam com o Espírito e os negadores
eram aqueles que Me esperavam com os
sentidos da "carne".
18 Estas duas forças terão que se enfrentar
novamente até que a verdade venha à tona
nesta luta. A luta será amarga; pois quanto
mais o tempo passar, mais as pessoas amam a
terra, por sua ciência e suas descobertas as
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fazem sentir que vivem em um reino próprio,
em um mundo criado por elas. (175, 4 - 6)
19 Hoje todo homem acredita que tem pleno
conhecimento da verdade. Toda religião
afirma possuir a verdade. Os cientistas
declaram ter encontrado a verdade. Eu lhes
digo que ninguém sabe a verdade absoluta
porque o homem não foi capaz de
compreender com sua mente nem mesmo a
parte que lhe foi revelada.
20 Todos os homens têm dentro de si uma
parte da verdade e dos erros que eles
confundem com a luz da verdade.
21 A luta está se aproximando, na qual todas
essas forças estão lutando entre si, pois cada
uma quer impor sua própria visão de mundo.
Mas, no final, não será a vitória de uma
ideologia humana, nem de uma teoria
científica, nem de um credo religioso que
prevalece, mas a união harmoniosa de todas
as boas crenças, de todas as convicções
religiosas de alto nível, de todas as formas de
culto elevado à mais alta espiritualidade, de
todas as ciências dedicadas ao serviço do
verdadeiro progresso humano.
22 Permitirei que as pessoas falem e recitem
suas idéias, que outros apresentem suas
formas e ritos de culto em público, que
discutam e lutem, que os cientistas divulguem
suas teorias mais avançadas, que tudo o que
existe escondido em cada espírito se abra,
venha à luz e se torne conhecido. Pois o dia do
Ceifeiro está próximo - aquele dia em que a
consciência, como uma foice inexorável, corta
pela raiz tudo o que é falso no coração do
homem. (322, 15 - 18)

como João, que estava entre os primeiros, ou
Paulo, que estava entre os seguidores?
24 Portanto, o Mestre vem até você
novamente para retomar seu ensinamento. já
vejo os novos fariseus e escribas correndo
contra mim com ódio só então eu vou
perguntar: "onde estão meus discípulos? mas
quando os orgulhosos, os falsos, os ricos que
temem perder seu poder, aqueles que foram
ameaçados por Minha Verdade, mais uma vez
zombarão e Me perseguirão, tempestades
selvagens irromperão Mas não serei eu quem
desmaiará sob o peso da cruz, mas aqueles
que exigiram o sacrifício d'Aquele que lhes
deu a vida. (149, 32 - 33)
25 A onda de materialismo se elevará e se
tornará um mar agitado, um mar de
sofrimento, desespero e medo da injustiça dos
homens.
26 Apenas um barco atravessará aquele mar
de paixões e desejos e ódio aos homens, e
aquele barco será o da minha lei. Abençoe
aqueles que são fortes quando chegar esse
momento!
27 Mas ai daqueles que dormem! Ai dos
fracos! Ai dos povos que depositaram sua
confiança nos "fundamentos do fanatismo
religioso", pois eles se tornarão facilmente a
presa dessas ondas furiosas!
28 Você não conhece a batalha, ó
humanidade? Minha palavra não o move a se
preparar para se defender quando chegar a
hora?
29 Minha luz está em todos, mas somente
aqueles que rezam a vêem, aqueles que se
preparam Minha Luz fala a você através da
prefiguração, da inspiração, da intuição, dos
sonhos e dos dedos apontados Mas você é
surdo a todo chamado espiritual, é indiferente
a todo sinal divino.
30 Em breve vocês verão minha palavra
cumprida e testemunharão que todas estas
coisas foram verdadeiras.
31 Meu ensinamento e meu nome serão o
alvo de todos os ataques e perseguições; eles
serão a razão pela qual os inimigos da verdade
estão perseguindo vocês. Mas meu ensino
também será o sabre de luz daqueles que se
levantam e defendem a fé, e será o escudo
por trás do qual os inocentes encontrarão
proteção. Meu nome estará em todos os

A luta contra o ensino espiritual
23 O clero desta época está vestido de
maneira royally para oficiar simbolicamente o
sacrifício de Jesus e embora estejam usando
Meu Nome e Minha Substituição, descubro
que suas mentes estão confusas, seus
corações estão agitados pelas tempestades de
intrigas e paixões Não há ninguém que
proclame como profeta que eu esteja entre o
povo deste tempo. Eles experimentarão um
grande sofrimento porque não há armamento
espiritual entre eles. Onde está o
cumprimento daqueles que juraram diante de
Jesus seguir seu rastro? Onde estão os
seguidores de meus apóstolos? Existe alguém
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lábios, abençoado por uns, amaldiçoado por
outros.
32 Todas as faculdades do homem serão
liberadas: sua inteligência, seus sentimentos,
suas paixões; suas faculdades mentais estarão
despertas e prontas para lutar.
33 Que confusão haverá então! Quantos que
pensavam acreditar em Mim terão que se
convencer de que não era a verdadeira fé!
34 Em muitos lares e corações a luz do amor e
da esperança terá se apagado. As crianças e os
jovens não terão outro Deus além do mundo,
nem qualquer outra lei além da da Terra. (300,
35- 40)
35 O que acontecerá quando os homens
tomarem consciência de que seu amor
excessivo pelo mundo e sua devoção às coisas
terrenas os levou a um infeliz fracasso? Eles
tentarão redescobrir o caminho perdido,
buscar aqueles princípios e leis dos quais se
afastaram e, nesse esforço, criarão doutrinas
para si mesmos, farão regras para si mesmos,
surgirão filosofias, visões de mundo e teorias.
36 Tudo isso será o início de uma nova e
grande batalha - não mais motivada por uma
luta injusta pelo poder terreno. Não mais
armas assassinas destruirão vidas, destruirão
casas ou derramarão sangue humano. A
batalha será diferente, pois então as grandes
comunidades religiosas lutarão contra os
novos ensinamentos e as novas religiões.
37 Quem será vitorioso nesta batalha?
Nenhuma religião sairá vitoriosa desta
batalha, da mesma forma que nenhuma nação
permanecerá vitoriosa nesta guerra assassina
que você está sofrendo hoje.
38 Minha retidão governará a guerra pela
conquista da supremacia terrena e, mais
tarde, nessa batalha pela aplicação de alguma
doutrina ou religião, minha verdade
prevalecerá.
39 A única e mais alta verdade se iluminará
como a luz de um clarão em uma noite
tempestuosa, e todos verão este divino clarão
de luz no lugar onde ele se encontra.
40 A todos alcançarão minha mensagem, e
todos vocês virão até mim. Preparei tudo para
os tempos que virão e em toda vontade minha
vontade será feita porque sou o Senhor dos
espíritos, dos mundos, das raças e dos povos.
(288, 33 - 36+45)

Ignorar ou combater as manifestações
espirituais e as curas espirituais
41 O mundo espiritual se aproximará ainda
mais dos homens para testemunhar a sua
existência e presença. Sinais, provas,
revelações e mensagens aparecerão em todos
os lugares que persistentemente falarão do
amanhecer de uma nova era.
42 Haverá conflitos, haverá tumulto entre as
nações, porque os líderes religiosos
espalharão o medo entre aqueles que
acreditam nessas mensagens, e a ciência
declarará que esses fatos não são verdadeiros.
43 Então as pessoas comuns terão coragem e
se levantarão para testemunhar a verdade das
provas que receberam Haverá aqueles que abandonados pela ciência - recuperaram sua
saúde de forma espiritual, e darão
testemunho de curas milagrosas, de
revelações de um poder infinito e de uma
sabedoria absoluta.
44 Entre as pessoas simples e desconhecidas,
aparecerão homens e mulheres cujas palavras
cheias de luz irão surpreender teólogos,
filósofos e cientistas. Mas quando a
controvérsia estiver em seu auge, e os pobres
forem humilhados e seus testemunhos
negados pelos orgulhosos, então chegará o
momento em que Elias chamará os sábios, os
senhores e os governantes para prestar contas
e submetê-los a julgamento.
45 Ai do falso e do hipócrita naquela hora,
pois a perfeita retidão se resumirá então a
eles.
46 Será a hora do julgamento. Mas muitos
seres espirituais sairão dela para a vida
verdadeira, muitos corações subirão para a fé
e muitos olhos se abrirão para a luz. (350, 71 72)

Capítulo 55 - Purificando a Terra e a
Humanidade no julgamento
Voz de advertência de Deus e da natureza
contra o julgamento da purificação
1 Eu lhes disse que uma prova muito grande
está chegando a toda a humanidade - tão
grande que não houve nada parecido em toda
a história de seus séculos e épocas.
2 Agora vocês devem entender que estou
falando a todos vocês, dando-lhes mensagens
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e avisos de muitas formas para que as pessoas
possam refletir e estar atentas à minha lei,
como as sábias virgens de minha parábola
3 Será que as nações e as diferentes nações do
mundo Me escutarão? Será que este povo me
escutará, a quem me manifesto nesta forma?
Só eu sei disso; mas meu dever como pai é
fornecer todos os meios para a salvação deles
através do caminho de meus filhos. (24, 80 81)
4 Em verdade, eu lhes digo, se os homens não
se purificarem neste tempo das manchas que
causaram em seu espírito, as forças da
natureza virão como arautos para anunciar
meu julgamento e glória e purificar a
humanidade de toda impureza
5 Bem-aventurados os homens, mulheres e
crianças que, quando compreendem a
proximidade desse julgamento, louvam meu
nome, porque sentem que chegou o "Dia do
Senhor". Pois seu coração lhes dirá que o fim
do reinado do mal está próximo. Digo-lhes
que estes serão salvos por sua fé, esperança e
boas obras. Mas quantos dos que vivem
naqueles dias vão blasfemar contra Deus! (64,
67 - 68)
6 O paraíso dos primeiros homens foi
transformado em um vale de lágrimas, e agora
é apenas um vale de sangue. é por isso que
hoje, quando venho para cumprir a promessa
dada a meus discípulos, estou despertando a
humanidade de seu sono espiritual e estou
dando-lhes meu ensinamento de amor para
salvá-los Busco os seres espirituais que têm o
destino de testemunhar minhas
manifestações e minha palavra com suas
obras durante este tempo.
7 Quando estes que estão marcados por Mim
estiverem unidos em torno da Minha Lei, a
terra e as estrelas serão sacudidas e haverá
sinais no céu; pois naquele momento a voz do
Senhor será ouvida de um extremo ao outro
da terra, e Seu Espírito Divino, cercado pelos
espíritos dos justos, dos profetas e dos
mártires, julgará o mundo espiritual e o
mundo material Então o tempo do Espírito
Santo alcançará seu pleno poder. (26, 43 - 44)
8 Muitas nações caíram no abismo profundo
da materialização, e outras estão perto de
cair; mas a dor de sua queda as fará acordar
de seu sono profundo.

9 Estas são aquelas nações que, após um
tempo de glória, afundaram-se na escuridão
da dor, do vício e da miséria. Hoje não é uma
nação, mas toda a humanidade que enfrenta
cegamente a morte e o caos.
10 A arrogância das nações será afligida pela
minha retidão. Lembre-se de Nínive,
Babilônia, Grécia, Roma e Cartago. Com eles,
você encontrará exemplos profundos de
justiça divina.
11 Sempre que os homens tomaram o cetro
do poder e permitiram que seus corações se
enchessem de impiedade, arrogância e
paixões tolas, arrastando seus povos com eles
para a degeneração, minha retidão veio para
tirá-los de seu poder.
12 Mas, ao mesmo tempo, acendi uma tocha
diante deles, que ilumina o caminho para a
salvação de seu espírito o que seria dos
homens se eu os deixasse entregues a si
mesmos no momento de suas provas? (105,45
- 47)
13 Do abismo ao abismo o homem afundou
espiritualmente ao ponto de Me negar e Me
esquecer - ao extremo de se negar a si mesmo
por não reconhecer seu núcleo de ser, seu
espírito
14 Somente minha misericórdia será capaz de
salvar os homens da dor de ter que repetir o
caminho para vir até mim Só eu, no meu
amor, posso proporcionar os meios no
caminho dos meus filhos para descobrir o
caminho da salvação. (173, 21 - 22)
15 No dia em que as inundações (o dilúvio)
não cobriram mais a terra, fiz brilhar o arcoíris da paz no firmamento como um sinal do
pacto que Deus fez com o homem
16 Agora vos digo: Ó homens da "terceira
idade", vós que sois os mesmos, que passastes
por todas estas provas em que fostes
purificados Você logo experimentará um novo
caos.
17 Mas vim avisar o povo escolhido por Mim e
pela humanidade em geral, a quem me fiz
entender neste tempo Escutem bem, meus
filhos: aqui está a Arca, entrem nela, eu os
convido a fazer isso
18 Para você, ó Israel, a arca é a guarda da
minha lei. Todos que obedecerem aos meus
mandamentos nos dias mais dolorosos, no
momento mais difícil do julgamento, estarão
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dentro da arca, serão fortes e sentirão a
proteção do meu amor.
19 E a toda a humanidade digo novamente: A
arca é minha lei de amor. Todo aquele que
pratica o amor e a misericórdia para com seu
próximo e para consigo mesmo será salvo.
(302, 17 -19 o.)
20 Eu sempre lhe dei tempo para sua
preparação e lhe dei meios para ser salvo.
Antes de enviar-lhe meu julgamento para
chamá-lo à responsabilidade no final de uma
idade ou de um período de tempo, expresseilhe meu amor, avisando-o, despertando-o e
exortando-o a arrepender-se, emendá-lo e
fazer o bem
21 Mas quando chegou a hora do julgamento,
não me detenho mais para perguntar se já se
arrependeram, se já se prepararam ou se
ainda se encontram no mal e na
desobediência
22 Meu julgamento veio na hora marcada, e
aquele que conseguiu construir sua arca a
tempo foi salvo. Mas aquele que zombou
quando a hora do julgamento lhe foi
anunciada, e que nada fez pela sua salvação,
teve que perecer. (323, 51)

afastados, para que não levem as ovelhas para
suas presas. (46, 65 - 66)
28 Uma lepra de natureza não corporal
espalhou-se pela terra, devorando corações e
destruindo a fé e a virtude. Cobertos de trapos
espirituais, os homens vivem lá; eles pensam
que ninguém pode descobrir esta miséria
porque os homens não vêem além do que é
importante.
29 Mas a hora da consciência está se
aproximando, é a mesma de quando você
disse: O dia do Senhor, ou seu julgamento,
está próximo. Então a vergonha se levantará
em uma e o arrependimento na outra.
30 Aqueles que ouvem esta voz interior,
ardente e implacável, sentirão em seu interior
o fogo que está consumindo, que está
destruindo e purificando. Nem o pecado nem
nada que não seja puro pode resistir a este
fogo de julgamento. Somente o Espírito pode
resistir a isso porque é dotado de poder
divino. Portanto, quando ele tiver passado
pelo fogo de sua consciência, ele se levantará
novamente, purificado de suas falhas. (82, 58 59)
31 Toda a dor causada pelo homem será
colocada em um copo, que será bebido por
aqueles que o causaram. E aqueles que nunca
se deixaram abalar diante da dor tremerão
então em sua mente e corpo. (141, 73)
32 É necessário que por um curto período de
tempo o céu esteja fechado para todos, e que
não se abra novamente até que um único
grito surja da terra, porque se reconhece que
o Pai de todos os seres é um só.
33 Em verdade vos digo que submeterei este
mundo fratricida e egoísta ao julgamento e
purificá-lo-ei até ver o amor e a luz brotar
dele. também àqueles que hoje levam seus
povos à ruína, que semeiam e difundem todos
os vícios neste momento, que criaram seu
reino de injustiça, darei a comissão para
combater as seduções, para remover a
corrupção e para desenraizar a árvore do mal
pela raiz, em reparação; darei também a
comissão àqueles que ainda não estão no
reino dos céus (151, 14 + 69)
34 O homem, usando sua liberdade de
vontade, dobrou seu caminho de
desenvolvimento até esquecer de quem ele
veio; e chegou ao ponto em que virtude,
amor, bondade, paz, fraternidade parecem

O poder e o domínio do mal é quebrado
23 Até agora, não foi o amor humano que fez
seu caminho no mundo. Tem sido, como
desde o início da humanidade, a violência que
governa e vence. Aquele que amou é inferior
como vítima da maldade.
24 O mal estendeu seu reino e se tornou forte
na terra. mas exatamente neste momento eu
venho para me opor a esses poderes com
minhas armas para que o reino do amor e da
justiça seja estabelecido entre os homens
25 Antes disso, vou lutar. para dar-vos a paz
do meu Espírito é necessário que eu faça a
guerra e remova todo mal (33, 32 - 33)
26 Os homens chegarão ao fim de seu próprio
caminho e voltarão no mesmo, colhendo os
frutos de tudo o que semearam, a única
maneira pela qual o arrependimento surgirá
nos corações. Pois aquele que não reconhece
suas transgressões não pode fazer nada para
reparar seus erros.
27 Um novo mundo está em preparação, as
novas gerações virão em breve; mas antes
disso, os lobos esfomeados devem ser
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estranhos à sua natureza de ser, e ele
considera o egoísmo, o vício e o pecado como
o mais natural e permissível.
35 A nova Sodoma está por toda a terra, e
uma nova limpeza é necessária. A boa
semente será salva, e dela se formará uma
nova humanidade. Em campos férteis regados
com lágrimas de arrependimento, minha
semente cairá, o que germinará nos corações
das gerações futuras que oferecerão uma
forma mais elevada de adoração a seu Senhor.
(161, 21 - 22)
36 Vou permitir que a mão do homem traga
destruição, morte e guerra, mas apenas até
um certo limite. A injustiça, a depravação, a
cegueira e a luta pelo poder dos homens não
poderão ir além deste limite.
37 Então minha foice virá, e cortará com
sabedoria aquilo que minha vontade
determinar. Pois minha foice tem vida, amor e
verdadeira justiça. Mas vocês, pessoal,
observem e rezem! (345,91)
38 No passado, a terra era um vale de
lágrimas; agora é um vale de sangue. O que
será amanhã? O lugar de uma baleia
fumegante, sobre o qual o fogo do juízo se
apagou, que consumiu o pecado e lançou
abaixo a arrogância de pessoas sem amor
porque negligenciaram seu espírito.
39 Da mesma forma, do templo da sabedoria
serão expulsos os traficantes da ciência,
porque eles levaram a usura com a luz, porque
envergonharam a verdade. (315, 61 -62)
40 Cheias de arrogância, as grandes nações se
levantam, gabando-se de seu poder,
ameaçando o mundo com suas armas,
orgulhando-se de sua inteligência e de sua
ciência, sem ter consciência da fragilidade do
falso mundo que criaram; pois um sopro leve
de minha retidão será suficiente para fazer
desaparecer este mundo artificial
41 Mas será a mão do próprio homem que
destruirá sua própria obra; será seu intelecto
que inventará o caminho para destruir o que
ele criou antes
42 Zelarei para que somente as obras
humanas que trouxeram bons frutos para a
humanidade sobrevivam, para que possam
continuar a ser utilizadas em benefício das
gerações futuras. Mas tudo o que serve a um
propósito corruptor ou egoísta será destruído
no fogo do Meu julgamento impiedoso.

43 Sobre as ruínas de um mundo criado e
destruído por uma humanidade materialista,
um novo mundo surgirá, cujos fundamentos
serão a experiência, e que terá como objetivo
o ideal de seu desenvolvimento espiritual
ascendente. (315, 55 - 56)
Guerras apocalípticas, epidemias, pragas e
destruição
44 Você está vivendo em tempos de medo,
nos quais os homens estão se purificando
esvaziando seu copo de sofrimento até a
exaustão. Mas aqueles que pesquisaram as
profecias já sabiam que o tempo estava
iminente quando as guerras iriam eclodir em
todos os lugares porque as nações não se
entendiam.
45 Ainda está para ser visto que as doenças e
epidemias desconhecidas estão aparecendo
entre a humanidade e estão confundindo os
cientistas. Mas quando a dor atingir seu auge
entre os seres humanos - antes de 1950, eles
ainda terão forças para gritar: "O castigo de
Deus! Mas eu não castigo, são vocês que se
castigam quando se desviam das leis que
governam seu espírito e seu corpo.
46 Quem desencadeou e desafiou as forças da
natureza, se não a falta de razoabilidade do
homem? Quem tem desafiado minhas leis? a
arrogância dos cientistas? mas na verdade,
digo-vos, esta dor servirá para arrancar as
ervas daninhas que cresceram no coração do
homem
47 Os campos serão cobertos de cadáveres,
até mesmo os inocentes serão mortos. Alguns
morrerão pelo fogo, outros pela fome, e
outros pela guerra. A terra tremerá, as forças
da natureza serão postas em movimento, as
montanhas vomitarão sua lava, e os mares
subirão.
48 Permitirei que os homens empurrem sua
maldade até o limite que seu livre arbítrio lhes
permite, para que, horrorizados por suas
próprias obras, possam sentir em seu espírito
o verdadeiro arrependimento. (35, 22 - 26)
49 A árvore da ciência será abalada pela fúria
do furacão e seus frutos cairão sobre a
humanidade. Mas quem quebrou as correntes
desses elementos, se não o homem?
50 É certo que os primeiros seres humanos
também aprenderam a conhecer a dor para
despertar para a realidade, para serem
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despertados para a luz da consciência e para
se conformarem a uma lei. Mas o homem
desenvolvido, consciente e educado daquela
época - como ele ousa sujar a árvore da vida?
(288,28)
51 Epidemias irromperão no mundo e uma
grande parte da humanidade perecerá.
Haverá doenças desconhecidas e raras contra
as quais a ciência ficará sem poder.
52 O mundo inteiro será limpo de ervas
daninhas. Meu julgamento eliminará o
egoísmo, o ódio, o desejo insaciável de poder.
Aparecerão grandes fenômenos naturais.
53 Nações serão devastadas e vastas
extensões de terra desaparecerão. Será uma
chamada de alarme para seus corações. (206,
22 - 24)

vidas, e também os seres inferiores ao homem
perecerão. (11, 77)
60 As forças da natureza estão apenas
esperando a hora de assaltar o mundo e
purificar e purificar a terra. Quanto mais
pecaminosa e arrogante for uma nação, mais
difícil será o meu julgamento.
61 Duro e surdo é o coração desta
humanidade. Será necessário que o cálice do
sofrimento venha até ela para que ela possa
ouvir a voz da consciência, a voz da lei e da
justiça divina. Tudo acontecerá em nome da
salvação e da vida eterna do Espírito. É Ele que
eu procuro. (138, 78 - 79)
62 Essa inundação que limpou a terra da
impureza dos homens, e o fogo que desceu
sobre Sodoma, são hoje bem conhecidas
como lendas. No entanto, mesmo neste
tempo, você experimentará como a
humanidade será abalada quando a terra
tremer sob o poder do ar, da água e do fogo.
Mas novamente estou enviando uma arca,
que é Minha lei, para que quem entrar nela
seja salvo.
63 Nem todos aqueles que dizem "Pai, Pai" na
hora da visitação Me amarão, mas aqueles
que sempre praticam Meu amor pelo próximo
Estes serão salvos. (57, 61 - 62)
64 Virá uma nova enchente, que lavará a terra
da corrupção humana. Ela derrubará os
altares dos falsos deuses, destruirá pedra por
pedra os alicerces daquela torre de orgulho e
maldade, e acabará com toda falsa doutrina e
filosofia perversa.
65 Mas esta inundação não será apenas de
água como era no passado: pois a mão do
homem libertou todos os elementos contra
ele, tanto visíveis como invisíveis. Ele
pronuncia seu próprio julgamento, pune e
julga a si mesmo. (65, 31)
66 Os reinos da natureza clamarão por justiça
e, quando se forem, farão desaparecer partes
da superfície da terra e se tornarão mar, e os
mares desaparecerão e a terra aparecerá em
seu lugar.
67 Os vulcões irromperão para anunciar o
momento do julgamento e toda a natureza
será abalada e sacudida violentamente.
68 Orem para que possam comportar-se como
bons discípulos, pois este será o momento
apropriado para que o ensinamento espiritual

Desastres naturais e naturais
54 Humanidade, se você tivesse gasto tudo o
que usou para travar guerras sangrentas na
realização de obras humanitárias, sua
existência estaria cheia das bênçãos do Pai
Mas o homem tem usado as riquezas que
acumulou para semear a destruição, a dor e a
morte.
55 Esta não pode ser a verdadeira vida que
aqueles que são irmãos e irmãs e filhos de
Deus devem ter. Esta forma de viver não está
de acordo com a lei que eu escrevi em sua
consciência.
56 Para que você tome consciência do erro em
que está vivendo, os vulcões irromperão, o
fogo sairá da terra para destruir as ervas
daninhas Os ventos serão soltos, a terra
tremerá e as enchentes de água devastarão
terras e nações inteiras.
57 Desta forma, os reinos da natureza
expressarão sua indisponibilidade para ser
humanos. Eles romperam com ele porque o
homem rompeu um laço de amizade e
fraternidade atrás do outro que o ligava à
natureza que o cercava. (164, 40 - 42)
58 Muitos males virão sobre a humanidade;
haverá revoltas na natureza, os elementos
quebrarão seus grilhões: O fogo devastará
regiões inteiras, as águas dos rios
transbordarão suas margens, os mares
sofrerão mudanças.
59 Haverá áreas que permanecerão
enterradas sob as águas, e novas terras
aparecerão. Muitas criaturas perderão suas
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trinitário-mariano se espalhe nos corações.
(60, 40 - 41)
69 Três quartos da superfície da terra
desaparecerão, e apenas uma parte
permanecerá para ser um refúgio para
aqueles que sobreviverem ao caos. Você
testemunhará o cumprimento de muitas
profecias. (238, 24)
70 Não se enganem, pois antes do "sexto selo"
chegar ao fim, grandes eventos acontecerão:
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
71 A humanidade começará então uma nova
existência, unida em um único ensino, uma
única língua e um único vínculo de paz e
fraternidade. (250, 53)
72 Eu vos falo da dor que mereceis, que
multiplicais cada vez mais, e que, quando
chega a hora, transborda
73 Nunca daria tal cálice a meus filhos; mas
em Minha justiça ainda posso permitir que
colham o fruto de sua maldade, orgulho e
imprudência para voltar para Mim
arrependido
74 Os homens desafiaram meu poder e minha
retidão quando profanaram com sua ciência o
templo da natureza, onde tudo é harmonia, e
seu julgamento agora será implacável.
75 As forças elementares serão liberadas, o
cosmos será sacudido e a terra tremerá. Então
o horror estará nos homens e eles vão querer
fugir, mas não haverá fuga possível. Eles
quererão domar os poderes libertados e não
serão capazes de fazê-lo. Porque eles se
sentirão culpados e, lamentando sua
presunção e loucura tarde demais, buscarão a
morte para escapar da punição. (238, 15 - 17)
76 Se as pessoas conhecessem seus dons
espirituais - quantos sofrimentos elas
aliviariam! Mas eles têm preferido
permanecer cegos ou preguiçosos enquanto
enfrentam momentos de maior dor.
77 Meu Ensinamento é esclarecer-vos para
que possais poupar-vos àqueles grandes
sofrimentos que foram anunciados à
humanidade pelos profetas dos tempos
passados.
78 Somente na melhoria de sua vida você
pode encontrar esse poder ou capacidade de

se libertar do efeito dos elementos que foram
desencadeados. Pois não somente a fé ou a
oração são as armas que lhe darão a vitória
sobre os golpes e adversidades da vida: essa
fé e essa oração devem ser acompanhadas por
uma vida virtuosa, pura e boa. (280, 14 15+17)
79 Em breve começará uma época de grandes
eventos para o mundo. A terra tremerá e o sol
enviará raios ardentes sobre este mundo,
queimando sua superfície. Os continentes
serão afligidos pela dor de um pólo a outro, o
mundo inteiro será limpo e não haverá
criatura que não sinta dificuldades e
expiações.
80 Mas depois deste grande caos, as nações
recuperarão a calma, e as forças da natureza
se acalmarão. Depois daquela "noite
tempestuosa" em que este mundo vive, o
arco-íris da paz aparecerá, e tudo voltará a
suas leis, sua ordem e harmonia.
81 Novamente você verá os céus limpos e os
campos férteis. Os rios estarão novamente
limpos e o mar estará calmo. Haverá frutos
nas árvores e flores nos prados, e as colheitas
serão abundantes. O homem, purificado e
saudável, se sentirá novamente digno e verá o
caminho para sua ascensão e seu retorno a
Mim pavimentado.
82 Todos serão completamente puros e
purificados para serem dignos de
experimentar a Nova Era que está por vir. Pois
eu tenho que construir a nova humanidade
sobre bases firmes. (351, 66 - 69)
A justiça do amor e a misericórdia de Deus
83 A hora está próxima em que o julgamento
será plenamente sentido no mundo Cada
trabalho, cada palavra e cada pensamento
serão julgados. Desde os poderosos da terra
que governam as nações até os menores deles
- todos eles serão pesados em meu Balanço
Divino.
84 Mas não confundir justiça com retribuição,
nem reparação com punição. pois só lhe
permito colher os frutos de suas sementes e
comê-los para que você possa saber pelo seu
sabor e seus efeitos se eles são bons ou
prejudiciais, se você semeou bons ou ruins
85 O sangue inocente derramado pelo mal
humano, a dor e as lágrimas de viúvas e
órfãos, dos proscritos que sofrem miséria e
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fome - todos eles clamamam por justiça, e
minha justiça perfeita e amorosa, mas
impiedosa, cai sobre todos. (239,21 - 23)
86 Minha justiça virá sobre toda criatura e
tocará todo ser humano, como o anjo do
Senhor veio sobre o Egito e executou Meu
julgamento, no qual somente aqueles que
haviam marcado sua porta com o sangue de
um cordeiro foram salvos.
87 Em verdade vos digo que, neste tempo,
todos os que observarem e acreditarem na
Palavra e nas promessas do Salvador serão
salvos; o Cordeiro Divino que se sacrificou
para ensinar-vos a rezar e a cumprir com
perfeito amor as tarefas de vossa expiação,
porque Meu Sangue vos protegerá como um
manto de amor Mas aquele que não observa,
aquele que não acredita ou que blasfema, será
afligido para que possa despertar de sua
letargia. (76, 6 - 7)
88 Quando do íntimo dos homens vem o grito
de socorro até Mim dizendo: "Meu Pai, nosso
Salvador, vem a nós, estamos corrompendo",
far-lhes-ei sentir Minha Presença, revelar-lhesei Minha infinita Misericórdia e provar-lhes-ei
mais uma vez (294, 40)
89 O curso habitual de sua vida será
repentinamente chicoteado por fortes
tempestades. Mas depois brilhará no infinito a
luz de uma estrela cujos raios darão a paz, a
luz e a tranqüilidade que o espírito encarnado
requer para a contemplação da eternidade.
(87, 52)

sobre outra". Pois para que o "novo homem"
apareça nesta terra, é imperativo que toda
mancha seja limpa, todo pecado removido,
deixando apenas aquilo que contém boa
semente.
93 A luz de minha presença e de minha justiça
será percebida no mundo inteiro, e diante
dessa luz os ídolos cairão, as tradições
acostumadas cairão no esquecimento, e os
ritos estéreis serão abandonados. (292, 33 34)
94 Uma única porta permanecerá aberta para
a salvação do homem: a da espiritualização.
Quem quiser se salvar terá que abrir mão de
sua arrogância, de sua falsa grandeza, de suas
paixões básicas, de seu egoísmo.
95 Muito amargo será o copo que os homens
terão de beber na grande batalha mas eu lhes
digo: bem para aqueles que bebem desse
copo e depois deixam a terra como purificada
pois quando retornarem a este mundo em
outros corpos, sua mensagem será
impregnada de luz, paz e sabedoria (289, 60 61)
96 As "últimas batalhas" com sua amargura e
os "últimos redemoinhos" ainda não
chegaram. Ainda está para ser visto que todas
as forças estão em tumulto, e os átomos estão
girando em torno de um caos, de modo que
depois de tudo isso haverá letargia, exaustão,
tristeza e repugnância, dando a aparência de
morte.
97 Mas esta será a hora em que nas
consciências que se tornaram sensíveis será
ouvido o som vibrante de uma trombeta,
anunciando-vos do além que, entre os
homens de boa vontade, o reino da vida e da
paz está se aproximando
98 A esse som "os mortos ressuscitarão" e
derramarão lágrimas de arrependimento, e o
Pai os receberá como os "Filhos Pródigos",
cansados da longa jornada e cansados da
grande luta, e selarão seu espírito com o beijo
do amor.
99 A partir deste "dia", o homem vai abominar
a guerra. Ele vai tirar o ódio e o ressentimento
de seu coração, vai perseguir o pecado e
começar uma vida de reparação e
reconstrução. Muitos serão inspirados por
uma luz que não viam antes e se empenharão
em criar um mundo de paz.

O efeito do Tribunal de Primeira Instância
90 Quando parece que para o homem tudo
acabou, a morte triunfou ou o mal triunfa, das
trevas os seres se erguerão para a luz. Da
morte eles subirão para a verdadeira vida, e
do abismo da destruição eles subirão para
obedecer à lei eterna de Deus.
91 Nem todos conhecerão o abismo; pois
alguns estavam empenhados em se afastar
daquela guerra de paixões, de ambição e de
ódio, e viveram apenas à beira do novo
Sodoma; e outros, que pecaram muito, farão
uma pausa no tempo, e através de seu
arrependimento oportuno e renovação
completa serão poupados de muitas lágrimas
e muita dor. (174,53 - 54)
92 De toda a estrutura moral e material da
humanidade, "nenhuma pedra será deixada
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100 Será apenas o início do tempo de graça, a
era da paz.
101 A Idade da Pedra já foi há muito tempo. A
era da ciência também passará, e então a era
do espírito florescerá entre os homens.
102 A fonte da vida revelará grandes mistérios
para que os homens possam construir um
mundo forte na ciência do bem, na justiça e
no amor. (235, 79 - 83)

A luta para o reconhecimento da nova
palavra
7 Hoje é uma pequena multidão que Me
rodeia, mas amanhã serão multidões
imensuráveis de pessoas que se reunirão em
torno de Mim entre eles estarão os fariseus
que virão em busca de erros em meus
ensinamentos para despertar a opinião das
grandes massas contra meu trabalho Eles não
sabem que - antes de ainda investigarem meu
trabalho - eles mesmos serão vistos até o fim.
(66,61)
8 Naqueles dias, três juízes me julgaram:
Annas, Pilatos e Herodes, e o povo me julgou.
agora eu lhes digo que muitos são Meus juízes
e ainda maior é o número daqueles que Me
causarão dor neste tempo
9 Mas quanto mais as pessoas abominarem
minha lei e meus ensinamentos - quando isto
for mais perseguido e rejeitado, a voz do povo
de fé ressoará, porque o mesmo não
acontecerá como na "Segunda Vez"; agora
não estarei sozinho. (94, 67)
10 Haverá um curto período de tempo no qual
minha palavra dada neste momento parecerá
ter desaparecido da face da terra.
11 Então, os homens irão inventando
ensinamentos espirituais, ensinando novas leis
e mandamentos. eles se chamarão senhores,
apóstolos, profetas e mensageiros de Deus e
eu os deixarei falar e semear por um tempo
Vou deixá-los plantar suas sementes, para que
quando colherem os frutos, saibam o que
semearam.
12 O tempo e as forças da natureza passarão
sobre suas sementes, e seus passos serão
como julgamento para cada um desses filhos
dos homens.
13 É necessário que o mundo conheça o
engano, que possa conhecer a verdade. Então
a verdade e a essência da vida, que eu lhes dei
neste tempo, ressuscitarão entre os homens
em toda sua sinceridade e espiritualidade.
(106, 9 - 10)

XIII. Transformação e conclusão do
mundo e criação
Capítulo 56 - Vitória e
Reconhecimento da Obra Espiritual de
Cristo
A difusão dos ensinamentos espirituais
através dos mensageiros de Deus
1 Minha lei será a arca da salvação neste
tempo. Na verdade, eu lhes digo: Quando as
águas do dilúvio forem desencadeadas com
maldade, dor e miséria, pessoas de outras
nações virão em longas procissões a esta
terra, atraídas por sua espiritualidade,
hospitalidade e paz; e quando conhecerem
esta revelação e acreditarem no que eu falei
como o Espírito Santo em Minha renovada
vinda, também os chamarei de "israelitas
segundo o Espírito".
2 Entre essas multidões estarão Meus
mensageiros que farei retornar a seus povos
para levar a seus irmãos a mensagem divina
de Minha Palavra
3 mas nem todos virão a esta nação para
conhecer o ensinamento que trouxe a vocês,
pois muitos o receberão espiritualmente (10,
22)
4 Todos vocês receberão a paz como a
mereceram; mas prometo-lhes tempos
melhores
5 Após a purificação que deve ocorrer na
terra, aparecerão homens enviados por Mim,
seres espirituais virtuosos com grandes
missões para criar a família humana obediente
6 Quatro gerações depois da sua passarão, até
que meus ensinamentos sejam espalhados
pelo mundo e dêem belos frutos. (310, 50)

O poder do ensinamento do Espírito Santo
14 Uma nova era amanheceu para a
humanidade; é a era da luz, cuja presença será
um ponto culminante na jornada espiritual de
todos os homens, para que eles possam
despertar, refletir, livrar-se do pesado fardo
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de suas tradições, fanatismos e erros, e depois
subir para uma nova vida.
15 Algumas mais cedo e outras mais tarde,
gradualmente todas as religiões e seitas
chegarão ao templo invisível, ao templo do
Espírito Santo, que está presente em minha
obra, imóvel como um pilar que se eleva ao
infinito, na expectativa dos homens de todos
os povos e sexos
16 Quando todos tiverem entrado no mais
íntimo de meu santuário para rezar e ser
imersos, alguns terão o mesmo conhecimento
de minha verdade que outros. Portanto, uma
vez que este clímax no caminho esteja
completo, todos se erguerão unidos na
mesma lei e adorarão seu Pai da mesma
forma. (12, 94 - 96)
17 Juntamente com as pessoas que estou
formando e que eu tirei das trevas e da
ignorância, cumprirei as profecias dadas em
tempos passados e, diante das minhas provas
e maravilhas, o mundo tremerá e os teólogos
e intérpretes das profecias queimarão seus
livros e se prepararão interiormente para
estudar esta revelação Pessoas com títulos,
homens de ciência, pessoas com cetro e coroa
farão uma pausa para ouvir meus
ensinamentos, e muitos dirão: "Cristo, o
Salvador, veio novamente! (84, 60)
18 Em verdade vos digo que Minha Palavra
transformará a marca de vosso mundo atual e
de toda vossa vida
19 Para as pessoas de hoje, o mundo e seus
prazeres são o propósito de suas vidas. Mas
logo darão mais valor ao espírito do que ao
corpo, e ao corpo mais alto do que à roupa, e
em vez de perseguir as glórias mundanas,
buscarão a imortalidade do espírito.
20 No início haverá fanatismo por causa do
espiritual, a luta por ele será aumentada ao
extremo; mas depois disso os corações se
acalmarão e a espiritualização florescerá cheia
de verdade e sinceridade. (82, 30 - 31)
21 Meu ensino provocará grandes transtornos
no mundo, haverá grandes mudanças nos
costumes e nas idéias, e até mesmo na
natureza ocorrerão mudanças. tudo isso
marcará o início de uma nova era para a
humanidade e os seres espirituais que em
breve enviarei à Terra falarão de todas essas
profecias Eles explicarão minha palavra e
descreverão as obras para cooperar na

restauração e no desenvolvimento ascendente
deste mundo. (152,71)
22 Uma "nova canção" surgirá do espírito de
todos aqueles que não puderam Me ver e que
finalmente Me viram porque Me procuraram
apesar de suas imperfeições; e vocês sabem
que quem Me procura sempre Me encontra
23 Quanto àqueles que Me negaram, que Me
evitaram, que mantiveram Meu nome em
segredo, que não querem ver Minha presença,
aqueles receberão aquelas provas em seu
caminho que lhes abrirão os olhos e os farão
ver também a verdade (292, 35 - 36)
24 Como um rio torrencial que carrega tudo,
assim será a inundação que formará as massas
espiritualistas de pessoas - uma inundação
que ninguém poderá deter porque sua
violência será intransponível. E aquele que
quiser atrapalhar seu percurso como um
obstáculo será arrastado pela correnteza.
25 Quem na Terra poderia ter o poder de
deter o desenvolvimento dos seres espirituais
ou a execução das decisões de Deus?
Ninguém. O único ser com poder absoluto e
retidão é seu Pai, e Ele decretou que todo
espírito progrida para a perfeição.
26 Se minhas Leis Divinas foram violadas pelos
homens por um curto período de tempo, farei
com que minha voz seja ouvida como o som
de um sino alto, mesmo por aqueles que estão
mortos para a vida espiritual (256, 40 - 42)
27 Quando a humanidade então conhecer
meus ensinamentos e entender seu
significado, depositará nela sua confiança e
será fortalecida na fé de que é o caminho
seguro, o guia para todo homem que quer
viver na justiça, no amor e na reverência ao
próximo.
28 Quando este ensinamento se enraizar no
coração dos homens, abrilhantará a vida
familiar, fortalecendo os pais na virtude, os
casamentos na fidelidade, os filhos na
obediência e os professores os encherão de
sabedoria. Eles tornarão os governantes
generosos e inspirarão os juízes a exercer a
verdadeira justiça. Os cientistas se sentirão
iluminados, e esta luz lhes revelará grandes
segredos para o bem da humanidade e para o
seu desenvolvimento espiritual. Desta forma,
uma nova era de paz e progresso começará.
(349, 35)
260

O conhecimento da Segunda Vinda de Cristo
ao mundo
29 Quando o homem afundou nas
profundezas do abismo e, exausto da luta e do
sofrimento, já nem sequer tem forças para se
salvar, ele ficará maravilhado ao ver como, das
profundezas de sua própria fraqueza,
desespero e decepção, brota um poder
desconhecido, vindo do espírito. Quando ele
perceber que a hora de sua libertação chegou,
ele abrirá suas asas e se elevará acima das
ruínas de um mundo de vaidade, egoísmo e
mentiras e dirá: "Ali está Jesus, o rejeitado".
Ele vive. Em vão temos procurado matá-lo a
cada curva e dia após dia. Ele vive e vem para
nos salvar e nos dá todo o seu amor". (154,
54)
30 Em verdade, eu lhes digo, se uma vez até
mesmo os reis se perguntaram sobre a miséria
em que eu nasci, neste tempo um será
igualmente surpreendido quando todos
experimentarão a maneira discreta que eu
escolhi para lhes trazer minha palavra (307,
52)
31 No momento, a humanidade está em fase
preparatória. É minha retidão que está
trabalhando nela, sem que as pessoas já
percebam isso. Pois em seu orgulho, em seu
materialismo altivo, eles atribuem ao acaso
todos os eventos de suas vidas que são
inevitáveis para eles.
32 Mas logo meu chamado chegará aos
corações, e então eles se aproximarão de mim
arrependidos, pedindo-me que perdoe seu
orgulho e suas falhas
33 Esta será a hora da cruz para o espírito do
homem, na qual ele experimentará por um
curto período de tempo um vazio absoluto
após suas grandes decepções, quando
descobrirá a falsidade de sua autoimportância, a fragilidade de seu poder, a
erroneidade de suas ideologias.
34 Mas este estado de confusão não durará
muito, porque então meus mensageiros
aparecerão e espalharão minha nova
mensagem.
35 Mais uma vez, como em tempos passados,
quando os mensageiros do meu ensino saíram
do Oriente e trouxeram o conhecimento da
minha palavra para o Ocidente, assim o
mundo verá novamente meus mensageiros

trazerem a luz desta mensagem para as
nações e para os lares.
36 Parecerá estranho aos homens que agora a
luz vá do oeste para o leste? Não
reconhecerão, portanto, a mensagem que
meus mensageiros lhes trazem em meu
nome? (334, 42 - 45)
37 Há raças inteiras que não Me reconhecem,
há povos que teimosamente se distanciam de
Minhas leis, que não querem conhecer Meu
ensinamento, que se opõem porque o
consideram fora do tempo
38 São aqueles que não Me entenderam que
insistem nas liberdades terrenas Eles também
são aqueles que muitas vezes fazem o bem
por sua própria vantagem e não por
generosidade.
39 Mas minha justiça e provas são dadas a
cada povo e a cada raça, e estas vêm dia após
dia para fazer seus corações e mentes
finalmente férteis como se fossem campos
cultiváveis, e depois de terem sido
trabalhadas, para colocar nelas a semente, a
semente eterna de meu amor, minha justiça e
minha luz.
40 Esses povos falarão de Mim com amor,
essas raças então colocarão sua esperança em
Mim, e nos espíritos de todos os povos desta
humanidade ressoarão canções de júbilo,
coros de louvor e amor ao único Senhor de
todos os homens (328,12)

Capítulo 57 - Conversão e mudança
em todas as áreas
Novas e mais profundas percepções
1 Está chegando o momento em que as
revelações espirituais revelarão aos homens o
caminho cheio de luz, para que eles possam
conhecer os segredos escondidos no seio da
criação.
2 A luz do Meu Espírito vos revelará o
caminho para adquirir a verdadeira ciência,
que permite que o homem seja reconhecido e
obedecido pelas criaturas ao seu redor e pelas
forças naturais da criação, cumprindo assim a
Minha vontade de que o homem domine a
terra. Mas isto só acontecerá quando o
espírito do homem, iluminado pela
consciência, tiver imposto seu poder e sua luz
sobre as fraquezas do corpo. (22, 19)
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3 Já está próximo o dia em que os homens
compreenderão o significado do Espírito,
porque muitos que pensam que não têm fé, e
outros que pensam que não vêem, não têm
visão. Mas uma vez que eles compreendam a
verdade, perceberão que seria infantil, injusto
e irracional continuar a alimentar um ser
pertencente a outra vida com frutos do
mundo.
4 Então eles buscarão a luz nas religiões, e em
seu medo espiritual e seu desejo agonizante
de encontrar a verdade, abolirão a falsidade
dos ensinamentos e eliminarão tudo o que é
superficial e externo que eles encontram nos
vários cultos até descobrirem a essência
divina. (103, 42)
5 A humanidade certamente se cansará de
continuar a semear ódio, violência e egoísmo.
Cada semente de ódio que semeia se
multiplicará de tal forma que seus poderes
não serão suficientes para trazer em sua
colheita.
6 Este imprevisto e além de seu poder
humano vai detê-los em seu curso de tirar o
fôlego e enlouquecê-los. então, farei um
milagre em todos os corações, fazendo
florescer a caridade onde só havia egoísmo
7 Os homens me concederão novamente toda
perfeição, omnisciência e a mais alta retidão.
Recordarão que Jesus disse: "Nenhuma folha
da árvore se move sem a vontade do Pai". Pois
hoje, de acordo com a opinião do mundo, a
folha da árvore, os seres vivos e as estrelas se
movem ao acaso. (71, 30)
8 Quando minha voz for ouvida de uma forma
espiritual na humanidade, as pessoas sentirão
algo vibrante que sempre esteve nelas,
mesmo que não pudesse se expressar em
liberdade Será o Espírito que, encorajado pela
voz de seu Senhor, se levantará e responderá
aos meus chamados.
9 Então uma nova era começará na Terra, pois
você não mais olhará a vida de baixo, mas a
verá, reconhecerá e desfrutará das alturas de
sua elevação espiritual. (321, 38 - 39)
10 Somente quando não é mais a mente que
leva o espírito a observar e mergulhar na
ciência, mas quando o espírito eleva e instrui a
mente, o homem descobrirá aquilo que lhe
parece hoje insondável, e que, no entanto,
está destinado a ser-lhe revelado assim que
tiver espiritualizado sua inteligência. (295, 37)

11 Eu lhes disse que chegará o momento em
que a luz aparecerá em todos os lugares, em
todos os países, em todos os continentes. Essa
luz brilhará de acordo com o treinamento
espiritual do homem. Mas através do mesmo
será formada uma nova e mais precisa
concepção da criação, um novo conceito de
espiritualidade. Desta forma, uma nova etapa
de desenvolvimento espiritual terá início.
(200, 41)
12 Quando os homens vêm a pensar
universalmente no amor, cada um procurará
se aperfeiçoar, ser mais justo e servir aos
outros. Qualquer medo de punição será
supérfluo; o homem obedecerá às leis não por
medo, mas por convicção. Somente então a
humanidade terá se desenvolvido
espiritualmente e inteligentemente. (291, 25)
13 Quando esta minha semente tiver surgido
no coração dos povos que compõem a
humanidade, haverá uma mudança absoluta
na vida das pessoas. Quão grande será a
diferença que eles mostrarão tanto em suas
vidas humanas quanto em sua adoração
espiritual a Deus, quando compararmos a
forma de viver, acreditar, adorar, "lutar" e
pensar no povo de outrora e naqueles que
vivem a espiritualidade.
14 A partir daquele tempo de fanatismo,
idolatria, materialização e dogmas absurdos
de fé, não será deixada uma pedra sobre
outra. Todos os erros que seus ancestrais e
vocês mesmos legaram a essas gerações
futuras serão removidos. Qualquer coisa que
não contenha uma essência de bondade e
verdade, não perdurará. Mas todo o bem que
você herdou, eles vão preservar.
15 Este ensinamento, que é apresentado de
uma forma mais espiritual do que em tempos
passados, terá que lutar entre homens, povos,
igrejas e seitas a fim de prevalecer e ganhar
uma posição de liderança. Mas assim que o
curto período de confusão terminar, a paz
chegará aos homens e eles se alegrarão
quando tirarem de minhas palavras o
significado que sempre esteve neles.
16 As idéias sobre minha divindade, sobre a
vida espiritual e sobre o propósito de sua
existência serão colocadas na direção correta,
porque cada homem será um bom intérprete
de tudo o que lhe foi dito por seu Mestre, seus
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mensageiros e profetas em parábolas e
alegorias
17 Essa expressão foi entendida apenas
parcialmente pelo povo. Era o ensinamento
que lhes era destinado, de acordo com sua
crescente capacidade espiritual e intelectual.
Mas como eles queriam saber tudo de uma só
vez, ficaram enredados em mais e mais
contradições e concepções errôneas porque
deram interpretações materiais ao que só
podia ser interpretado de uma forma
espiritual. (329, 22 - 26)

têm que vir ao mundo e viver nele porque sua
presença na terra é necessária.
25 Eles virão e amorosamente tomarão posse
do coração dos homens. Sua palavra, imbuída
da justiça do Pai, atingirá o orgulho e a alegria
de todos aqueles que substituíram a veste de
humildade de seu espírito pelo esplendor da
vaidade, do orgulho, do falso poder e da falsa
glória.
26 Estes serão os primeiros que se levantarão
e apontarão para meus mensageiros com um
dedo tremendo de ira. Mas isto servirá para
que meus servos possam dar grandes
testemunhos da verdade que eles trouxeram
ao mundo em cada julgamento a que são
submetidos.
27 No momento, você não sabe em que
formas de vida humana elas aparecerão. Mas
eu lhes digo que alguns aparecerão no seio
das grandes comunidades religiosas. Eles
lutarão pela unidade e harmonia espiritual de
todas as pessoas.
28 Outros se levantarão entre os cientistas e
mostrarão com o fruto de suas inspirações
que o verdadeiro propósito final da ciência é a
perfeição espiritual do homem, e não seu
empobrecimento e destruição.
29 Assim, em todas as áreas 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.
(255, 43 - 47)

Iluminismo através do povo enviado por
Deus
18 Eu prometi a vocês enviar espíritos de
grande luz para viver entre vocês Estes estão
apenas esperando o tempo para se aproximar
da terra, encarnar e cumprir uma grande
missão de restauração.
19 Se então esses seres espirituais estão
vivendo neste mundo, o que você terá que
ensiná-los? em verdade, eu lhes digo nada!
pois eles virão para ensinar, não para
aprender.
20 Você ficará maravilhado em ouvi-los falar
sobre coisas profundas desde a infância, em
vê-los falar com cientistas e teólogos, adultos
surpreendentes por sua experiência, e em
aconselhar crianças e jovens sobre o caminho
certo.
21 Abençoado é o lar que recebe em seu seio
um desses seres espirituais. Como serão
pesados os fardos de expiação que serão
suportados por aqueles que procuram impedir
o cumprimento da comissão de meus
mensageiros! (238, 30 - 31)
22 Digo-vos novamente que não vos faltará no
mundo dos homens dotados de grande luz,
que iluminarão vosso caminho e semearão
vossa vida com amor
23 A humanidade sempre teve a presença
desses homens na terra, mas há momentos
em que grandes legiões de altos espíritos de
luz virão ao mundo, que se livrarão do falso
mundo que vocês criaram para levantar um
novo, no qual se respira paz e se governa a
verdade
24 Eles terão muito a sofrer sob a maldade
dos homens. Mas isto não é novidade, porque
nenhum dos mensageiros de Deus escapou da
perseguição, do escárnio e da hostilidade. Eles

A transformação do homem
30 Eu vos anuncio profeticamente um novo
mundo e uma humanidade espiritualizada,
mas quando esta palavra for dada a conhecer,
não se acreditará nela novamente.
31 Geração após geração passará, a
arrogância dos homens desencadeará
tempestades e inundações, pragas e pragas, e
o lamento da humanidade abalará o espaço.
32 Mas depois de tudo isso, os novos
habitantes da Terra começarão uma vida de
introspecção e espiritualização, aproveitando
o imensurável tesouro de experiência que as
gerações passadas lhes legaram, e a semente
divina começará a brotar.
33 A semente divina existe em todo espírito,
já que veio de Mim, e assim como seus filhos
herdam os traços ou caráter de seus pais,
também os seres espirituais eventualmente
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revelarão o que herdaram de seu Pai Celestial:
o amor (320, 9 - 11)
34 Após a nova enchente, o arco-íris brilhará
como símbolo da paz e do novo pacto que a
humanidade fará espiritualmente com seu
Senhor.
35 Vocês devem se preparar para uma dura
luta, pois todos vocês terão que lutar contra o
dragão do mal, cujas armas são glória, ódio,
poder terreno, licenciosidade, vaidade,
egoísmo, mentira, idolatria e fanatismo todos poderes do mal nascidos do coração
humano, contra os quais vocês terão que lutar
com grande coragem e fé até que os tenham
derrotado.
36 Quando o dragão de suas paixões tiver sido
morto por suas armas de luz, um novo mundo
aparecerá aos olhos dos homens - um novo
mundo, embora seja o mesmo; mas parecerá
mais belo. Pois então os homens o usarão
para seu bem-estar e progresso, incutindo um
ideal de espiritualização em todas as suas
ações.
37 Os corações serão enobrecidos, as mentes
dos homens serão iluminadas, o espírito será
capaz de testemunhar sua existência. Todas as
coisas boas florescerão, todas as coisas
edificantes servirão de sementes para as obras
humanas. (352, 61 - 64)
38 O homem desceu ao poço sem fundo, e até
esse ponto sua consciência tem estado com
ele, esperando o momento certo para ser
ouvido. Em breve esta voz será ouvida no
mundo com tanta violência como você ainda
não pode imaginar.
39 Mas isto fará com que a humanidade se
levante de seu abismo de orgulho,
materialismo e pecado, lave-se nas lágrimas
de seu arrependimento e comece a subir no
caminho da espiritualização.
40 Estarei ao lado de todos os meus filhos,
pois eu sou a ressurreição e a vida que tira os
mortos de seus túmulos.
41 Nessa vida que hoje ofereço à humanidade,
as pessoas farão minha vontade e renunciarão
à liberdade de vontade por amor, convencidas
de que quem faz a vontade do Pai não é servo
nem escravo, mas um verdadeiro filho de
Deus. Então você conhecerá a verdadeira
felicidade e a paz perfeita, que são fruto do
amor e da sabedoria (79, 32).

42 Digo-vos que nesta "Terceira Era" - mesmo
que vos pareça impossível - a renovação e
salvação da humanidade não será difícil, uma
vez que a obra de salvação é obra divina.
43 Será meu amor que trará os homens de
volta ao caminho da luz e da verdade. Meu
amor, que penetra secretamente em cada
coração, acaricia cada espírito, se manifesta
através de cada consciência, transformará as
rochas duras em corações sensíveis,
transformará pessoas materialistas em seres
espiritualizados e pecadores duramente
cozidos em homens de bem, paz e boa
vontade.
44 Falo-vos desta maneira porque ninguém
conhece melhor do que eu o desenvolvimento
de vosso espírito, e sei que o homem de hoje,
apesar de seu grande "materialismo", seu
amor pelo mundo e suas paixões se
desenvolveram até o ponto de maior pecado,
vive apenas para a aparência de "carne" e vida
material. Eu sei: assim que ele sentir em seu
espírito o toque amoroso de meu amor, ele
virá rapidamente até mim para se livrar de seu
fardo e me seguir no caminho da verdade, que
ele inconscientemente deseja tanto caminhar.
(305, 34 - 36)
45 Sede vigilantes e sereis testemunhas da
conversão daqueles que Me negaram, pois
vereis também o retorno daqueles que se
desviaram do verdadeiro caminho
46 Os cientistas que dedicaram suas vidas à
busca de elementos e forças de destruição,
quando sentirem que seu julgamento está se
aproximando, voltarão ao caminho da verdade
para dedicar seus últimos dias à reconstrução
moral e material do mundo.
47 Outros, que em sua arrogância tentaram
tomar meu lugar nos seres espirituais,
descerão de suas cadeiras do trono para me
imitarem com humildade E também os
homens que uma vez agitaram as nações e
desencadearam guerras, reconhecerão seus
crimes e lutarão ansiosamente pela paz dos
homens. (108, 39)
48 Quando minha luz penetrar em todos os
corações, e as pessoas que lideram as nações,
que as instruem, e todos os que têm as tarefas
mais importantes a realizar, forem guiados e
inspirados por essa luz superior que é a
consciência, então vocês podem confiar uns
nos outros, então vocês podem confiar em
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seus irmãos, porque minha luz estará em
todos, e em minha luz prevalecerá minha
presença e minha justiça de amor (358, 29)
49 Meu ensino será ouvido novamente pela
humanidade, mas não porque minha lei tenha
voltado aos homens, pois sempre foi escrita
em seu espírito. Serão os homens que
retornarão ao caminho da lei.
50 Este mundo será uma imagem do filho
pródigo da minha parábola. Como ele, ela
também encontrará o Pai esperando por ela
em seu lugar, para abraçá-la com amor e
sentar-se à sua mesa para comer.
51 A hora do retorno desta humanidade a
Mim ainda não chegou, nem ficou para ela
nenhuma parte de sua herança, que passará
em festas e prazeres até estar nua, faminta e
doente, para depois levantar os olhos para seu
Pai
52 É necessário dar mais alguns "momentos"
àqueles que perseguem os bens do mundo,
para que sua decepção seja completa; para
que finalmente se convençam de que o ouro,
o poder, os títulos e os prazeres da carne
nunca lhes darão a paz e o bem-estar de seu
espírito.
53 A hora do auto-exame à luz da consciência
está próxima para toda a humanidade.
Naquela época os estudiosos, teólogos,
cientistas, os governantes, os ricos e os juízes
se perguntarão qual foi o fruto espiritual,
moral ou material que colheram e que podem
dar de comer à humanidade.
54 Após este tempo muitos voltarão para mim
porque reconhecem que apesar do prestígio
que desfrutaram na terra, faltava-lhes algo
para preencher o vazio no qual seu espírito
havia caído, que só pode ser alimentado pelos
frutos da vida espiritual (173, 19-20 + 57- 58)
55 Do povo de hoje sem espiritualidade e
amor trarei as gerações tão frequentemente
profetizadas por minha Palavra Mas primeiro
vou trabalhar sobre esses povos que hoje se
entendem mal, guerreiam e se destroem uns
aos outros.
56 Quando então a execução de Meu
julgamento tiver passado por cima de tudo, e
as ervas daninhas tiverem sido arrancadas,
uma nova humanidade começará a surgir, que
não mais suportará em seu "sangue" a
semente da discórdia, do ódio ou da inveja,

porque o "sangue" de seus pais foi purificado
no cadinho da dor e do arrependimento.
57 Eu os receberei e lhes direi: "perguntem,
peçam e lhes será dado", como eu lhes disse
na Segunda vez. mas hoje eu acrescento:
entenda perguntar (333, 54)
Mudanças e revoltas em todas as áreas da
vida
58 O mundo material, o planeta, não está
próximo de sua dissolução, mas o fim deste
mundo de erros e pecados, de trevas e más
ciências é trazido pela luz do Meu
Ensinamento, e sobre suas ruínas construirei
um novo mundo de progresso e paz (135, 5)
59 Grande será a transformação que a
humanidade sofrerá em um curto espaço de
tempo. Organizações sociais, princípios,
credos, doutrinas, costumes, leis e todas as
ordens de vida humana serão abalados até
seus fundamentos. (73, 3)
60 Pessoas, nações, raças e povos, todos eles
terão que seguir o chamado divino quando o
espírito do homem, cansado de sua prisão na
terra, se levantar, quebrar as correntes do
materialismo e emitir o grito jubiloso de
libertação espiritual. (297, 66)
61 Chegará o tempo em que aparecerão
homens que amam verdadeiramente minha
lei, que são capazes de unir a lei espiritual com
a do mundo, ou seja, o poder eterno com o
poder temporal.
62 Não será feito para escravizar os seres
espirituais como em tempos passados, mas
para mostrar-lhes o caminho para a luz, que é
a verdadeira liberdade do espírito.
63 Então a moralidade voltará ao seio das
famílias, haverá verdadeiros lugares de
educação e espiritualidade em seus costumes
e hábitos. Será o momento em que a
consciência deixará sua voz ser ouvida e
quando meus filhos se comunicarão com
minha divindade de espírito para espírito,
quando as raças se fundirão.
64 Tudo isso será decisivo para o
desaparecimento de muitas diferenças e
conflitos; pois embora seu mundo seja tão
pequeno, você ainda não foi capaz de viver
juntos como uma família, você não foi capaz
de me oferecer uma forma uniforme de
adoração
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65 A antiga Babilônia vos condenou a esta
separação de povos e raças, mas o
estabelecimento do meu templo espiritual no
coração dos homens vos libertará desta
expiação e vos fará amar verdadeiramente
uns aos outros (87,10)
66 Chegará um momento em que o desejo do
homem de desenvolver seu espírito a um nível
superior será tão ardente que ele usará todos
os meios à sua disposição para transformar
este vale de lágrimas em um mundo onde
reina a harmonia, que ele realizará "o
impossível", que ele irá ao ponto de sacrifício
e esforço sobre-humano para evitar guerras.
67 Serão aquelas pessoas que criarão este
mundo, que removerão o cálice do sofrimento
da vida humana, que reconstruirão tudo o que
as gerações passadas destruíram em sua luta
cega pelo poder, em sua materialização e
imprudência.
68 Serão eles que zelarão pela verdadeira
adoração para Mim - aquela adoração sem
fanatismo ou rituais externos e inúteis Eles
tentarão fazer a humanidade entender que a
harmonia entre as leis humanas e as leis
espirituais e seu cumprimento é a melhor
adoração que os homens podem oferecer a
Deus. (297, 68 - 69)
69 O tempo dos ritos, altares e sinos de igreja
está agora chegando ao fim entre os homens.
A idolatria e o fanatismo religioso mostrarão
seus últimos sinais de vida. que virá o tempo
de luta e caos, que eu tenho continuamente
anunciado a vocês
70 Quando então, após a tempestade, a paz
tiver voltado a todos os seres espirituais, os
homens não mais construirão palácios reais
em minha honra, nem as multidões serão
reunidas pelo som dos sinos, nem aqueles que
sentem grande poder de exercício sobre as
massas de pessoas. O tempo de humildade,
fraternidade, espiritualidade virá, o que trará
igualdade de dons espirituais para a
humanidade. (302, 37)
71 Nos dias de hoje o ceifeiro está presente,
com a ordem de cortar cada árvore que não
dá bons frutos Nesta grande luta, somente a
justiça e a verdade prevalecerão.
72 Muitas igrejas desaparecerão, algumas
permanecerão. Em alguns a verdade
resplandecerá, em outros eles oferecerão
apenas enganos. Mas a foice da justiça

continuará a ser cortada até que todas as
sementes existentes na terra sejam
peneiradas. (200, 11)
73 Esta é a continuação dos meus
ensinamentos, mas não o fim dos tempos
como o homem o interpreta. O mundo
continuará a orbitar no espaço, os seres
espirituais continuarão a vir à Terra e a
encarnar para cumprir seu destino. Os seres
humanos continuarão a povoar este planeta e
somente o modo de vida entre os seres
humanos mudará.
74 As mudanças que a vida humana sofrerá
serão grandes, tão grandes que lhe parecerão
como se um mundo estivesse chegando ao fim
e outro estivesse renascendo. (117, 14)
75 Para isso todos vocês estão se movendo,
para aquela vida de alegria e paz, não para o
abismo e "morte" como seu coração pensa
que é.
76 É certo que você ainda tem que
experimentar muita amargura antes que
chegue o momento de sua espiritualização.
Mas nem a morte, nem a guerra, nem a peste,
nem a fome deterão o curso da vida e o
desenvolvimento espiritual desta
humanidade. Sou mais forte do que a morte e,
por isso, vou devolvê-lo à vida quando você
deve perecer e vou deixá-lo voltar à terra
sempre que for necessário.
77 Ainda tenho muito a vos revelar, amada
humanidade, meu livro de Sabedoria Divina
ainda traz muitas surpresas. (326, 54)

Capítulo 58 - O Reino da Paz de Cristo
e a Conclusão da Criação
O poder determinante no Reino da Paz de
Cristo
1 Assim como anunciei a vocês aqueles
momentos de grande sofrimento, assim lhes
digo que quando a confusão acabar, a
harmonia virá entre os homens
2 Os altivos, aqueles que se acham grandes,
aqueles que não têm caridade e justiça, serão
mantidos de volta por um tempo no futuro,
para que a bondade, a paz e a justiça possam
progredir na Terra, e em meio a eles possa
crescer a espiritualidade e a boa ciência. (50,
39 - 40)
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3 Na vida dos homens, o mal sempre oprimiu
o bem. Mas eu lhes digo mais uma vez que o
mal não prevalecerá, mas que minha lei de
amor e justiça governará a humanidade. (113,
32)
4 A maioria dos seres espirituais encarnados
na humanidade daqueles dias estará tão
comprometida com o bem que, quando as
pessoas que estão inclinadas ao mal
aparecerem, por mais poderosos que sejam,
terão que se curvar à luz da verdade que
aqueles que a trazem diante de seus olhos muito ao contrário do que está acontecendo
agora. Pois desde que os corruptos estão em
menor número, eles criaram do mal um poder
que sufoca, infecta e abraça o bem. (292, 55)
5 Naquele tempo, ó discípulos, a Nova
Jerusalém estará no coração dos homens.
vocês atingirão altos graus de espiritualização
e eu não apenas enviarei seres espirituais de
grande desenvolvimento para encarnar entre
vocês e trazer-lhes minhas mensagens
Também lhes enviarei os seres espirituais que
precisam de sua virtude e que, quando
viverem entre vocês, se purificarão de seus
pecados.
6 Nesses tempos o contrário acontecerá a
partir de hoje, onde eu vos envio seres
espirituais puros e vós me devolveis sujos.
(318, 46)

falo, não está em um determinado lugar; ele
pode existir tanto na terra, que habitais, como
em todos os lares espirituais; pois meu reino
consiste em paz, luz, graça, poder, harmonia,
e tudo isso vós podeis obter - mesmo que de
forma limitada - já nesta vida Você só
alcançará a plenitude espiritual além deste
mundo, que você atualmente habita. (108,32)
11 Em verdade vos digo que, embora os
homens de hoje sejam mais matéria do que
espírito, amanhã serão mais espírito do que
matéria
12 Os homens tentaram materializar
completamente seu espírito, mas não
conseguirão essa materialização total. Pois o
espírito é como um brilhante, e um brilhante
nunca deixa de ser um, mesmo que tenha
caído na sujeira. (230, 54)
13 Os homens dedicarão sua ciência, sua
força, seu talento e seu coração ao serviço de
minha causa divina, sem descuidar de seus
deveres, de suas tarefas no mundo. Eles se
voltarão para os prazeres saudáveis que são
benéficos para suas mentes e corpos. Eles
lutarão por sua renovação e liberdade, não
serão infectados, não tomarão nada de que
não precisem. Então a corrupção, o
descaramento desaparecerá da terra, então o
espírito terá alcançado o domínio absoluto
sobre seu corpo [alma], e embora ainda habite
um corpo, levará uma vida espiritual de amor,
fraternidade e paz.
14 Este será o momento em que as guerras
desaparecerão, em que haverá respeito
mútuo e ajuda, em que você verá que não lhe
é mais permitido ter a vida de um vizinho nem
a sua própria. Você saberá então que não é o
dono de sua vida, nem de seus filhos e
cônjuges, nem desta terra, mas que eu sou o
dono de toda a criação. Mas como vocês são
meus filhos queridos, vocês também são os
donos de tudo o que é meu.
15 Mas embora eu seja Senhor e dono de
todas as coisas criadas, não sou capaz de
matar minhas criaturas, de ferir ninguém, ou
de lhe causar dor então por que aqueles que
não são donos da vida tiraram o que não lhes
pertence para se desfazerem dela?
16 Quando este ensinamento for
compreendido pelos homens, eles terão dado
um passo adiante em seu desenvolvimento

O novo homem
7 Os homens sairão da sujeira e da lama e do
pecado para a lei e para a virtude,
caminhando nos caminhos do amor e da
graça. em toda parte Meu Espírito será
sentido, cada olho Me verá, cada ouvido Me
ouvirá, e cada mente entenderá Minhas
revelações e inspirações
8 Pessoas que foram consideradas
desajeitadas e incultas se verão de repente
iluminadas e transformadas em meus
profetas. De seus lábios virão palavras que
serão como água cristalina sobre corações
ressequidos.
9 Esta água que os profetas tomarão da fonte
da sabedoria e da verdade, que eu sou; nela
os homens encontrarão saúde, pureza e vida
eterna. (68,38 - 39)
10 Meu reino é reservado para os filhos de
boa vontade que abraçam sua cruz por amor a
seu Pai e ao próximo. este reino, do qual vos
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espiritual, e este mundo será um lar para os
seres espirituais avançados.
17 Você não sabe se voltará a habitar este
planeta depois deste tempo. Designarei
aqueles que experimentarão aqueles tempos
de graça que verão este reino terreno, que em
outra época era um vale de lágrimas,
destruição e morte.
18 Aqueles mares, montanhas e campos que
testemunharam tanta dor serão então
transformados em um lugar de paz, em uma
imagem do mundo além.
19 Eu vos fiz saber que quando a luta
terminar, meu reino já estará perto de vós, e
que então vosso espírito florescerá em
virtudes. Meu ensinamento estará presente
em todos os seres espirituais e eu me
manifestarei através de homens e mulheres.
(231, 28 - 30)
20 Preparei uma era na qual a humanidade se
elevará em obediência. seus netos verão a
glória que estou derramando sobre esta terra
21 Porque minha vontade tem que ser
cumprida neste mundo, que vos entreguei
como um paraíso terrestre, e chegará o tempo
em que esses seres espirituais virão a este
planeta, que atingiram um alto estágio de
desenvolvimento, que lutaram. Minha luz
divina brilhará mais que a terra e o
cumprimento de minha lei reinará sobre ela.
(363, 44)

digna por suas boas obras esta casa, que será
reconhecida como uma terra de promessa, à
qual eles virão para fazer um trabalho nobre.
Quem então ainda poderia duvidar da
transformação do mundo? (82, 44 - 45)
25 Estou construindo o templo do Espírito
Santo. Mas quando for construído, não haverá
mais casas de reunião, igrejas e santuários, ou
eles terão perdido seu direito de existir,
juntamente com seus símbolos religiosos, ritos
e tradições. Então vocês sentirão minha
grandeza e minha presença, reconhecerão
como igreja o universo e como adoração o
amor pelo próximo.
26 Do ventre da Mãe Natureza virão novos
conhecimentos, que farão de sua ciência uma
forma de bem-estar, pois ela será colocada no
caminho certo pela consciência que é a voz de
Deus.
27 O cérebro não será mais o mestre do
mundo, mas o colega de trabalho do espírito,
que o guiará e iluminará. (126, 35 - 36)
28 Quando então o mundo alcançar sua
libertação renovada e, guiado pela luz de Elias,
entrar nesta vida justa e boa, você terá aqui
na Terra um reflexo da vida espiritual que o
espera além desta vida, para que então possa
desfrutar eternamente da paz e da luz de seu
Pai.
29 Mas se você se pergunta como todas as
nações se unirão em um só povo, como
aquelas tribos que formaram o povo de Israel,
eu lhe digo: não se preocupe, pois uma vez
que todas as nações sejam trazidas para o
"deserto", as visitas as forjarão juntas e
quando isso acontecer, um "novo maná" cairá
do céu sobre todos os corações necessitados
(160, 39)
30 Como a Terra Prometida foi distribuída ao
povo de Israel, assim a Terra inteira será
distribuída à humanidade. Isto acontecerá
quando chegar a hora - após a purificação.
Como é minha vontade que esta distribuição
ocorra, a justiça e a igualdade prevalecerão
nela, para que todas as pessoas possam
trabalhar juntas em um único trabalho. (154,
49)
31 Imagine o progresso de uma humanidade
cuja moralidade brota da espiritualização;
imagine uma humanidade sem limites e
fronteiras nacionais, compartilhando

A terra como terra de promessa e reflexo do
reino dos céus
22 Esta terra, profanada pelo pecado,
profanada pelo crime e contaminada pela
ganância e pelo ódio, terá que recuperar sua
pureza. A vida humana, que tem sido uma luta
incessante entre o bem e o mal, se tornará o
lar dos filhos de Deus, um lar de paz,
fraternidade, compreensão e nobres
aspirações. Mas para alcançar este ideal, os
homens devem passar pelas provas que os
sacodem de sua letargia espiritual. (169, 14)
23 Sobre pecados, ódios e vícios não
construirei um mundo novo, construirei sobre
bases firmes de renovação, experiência e
arrependimento, transformarei todas as coisas
em vocês mesmo na escuridão a luz se
desprenderá, e da morte eu criarei vida
24 Mesmo que os homens tenham profanado
e profanado a terra, amanhã eles tornarão
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fraternalmente todos os meios de vida que a
Terra dá a seus filhos.
32 Tente imaginar como seria a ciência
humana se ela tivesse como ideal o amor de
uns pelos outros, se o homem recebesse o
conhecimento que buscava através da oração.
33 Considere como será agradável para mim
receber a adoração do amor, fé, obediência e
humildade dos homens ao longo de suas
vidas, sem ter que recorrer a ritos e formas
externas de adoração
34 Somente isto será vida para os homens,
pois nisto eles respiram paz, desfrutam de
liberdade e se alimentam apenas daquilo que
contém a verdade. (315, 57 - 58)
35 Os pecados dos homens serão apagados, e
tudo parecerá novo. Uma luz cheia de pureza
e virgindade iluminará todas as criaturas, uma
nova harmonia saudará aquela humanidade, e
então um hino de amor a seu Senhor, que Ele
espera há tanto tempo, surgirá da mente dos
homens.
36 A Mãe Terra, profanada por seus filhos
desde os primeiros tempos, será novamente
adornada com suas mais belas vestes de festa,
e os homens não a chamarão mais de "vale de
lágrimas", nem a transformarão em um campo
de sangue e lágrimas.
37 Este mundo será como um pequeno
santuário no meio do universo, de onde os
homens elevarão seu espírito ao Infinito, em
uma união cheia de humildade e amor por seu
Pai Celestial.
38 Para meus filhos minha lei estará
estampada em suas mentes e minha palavra
em seus corações, e se a humanidade em
tempos passados encontrou prazer no mal e
deleite no pecado, não terão outro ideal que o
bem, nem conhecerão um prazer maior que o
de caminhar nos meus caminhos
39 Mas não pense que o homem renunciará,
portanto, a sua ciência ou sua civilização e se
aposentará nos vales solitários e nas
montanhas para levar uma vida primitiva.
Não, ele ainda desfrutará dos frutos da árvore
da ciência, que ele cultivou com tanto
interesse, e quando sua espiritualização for
maior, sua ciência também o fará.
40 Mas no final dos tempos, quando o homem
tiver percorrido todo este caminho e
arrancado o último fruto da árvore, ele
reconhecerá a miséria de suas obras, que

antes lhe parecia tão grande, e entenderá e
sentirá a vida espiritual, e através dela
admirará a obra do criador como nunca antes.
Através da inspiração ele receberá as grandes
revelações, e sua vida será um retorno à
simplicidade, naturalidade, espiritualização.
Ainda vai demorar algum tempo até que este
dia chegue, mas todos os meus filhos vão vêlo. (111, 12-14)
A perfeição da criação
41 Estou preparando o vale onde reunirei
todos os meus filhos para o Grande
Julgamento Universal. Julgarei com perfeição,
meu amor e misericórdia abraçarão a
humanidade e neste dia vocês encontrarão a
salvação e a cura de todos os seus males.
42 Se hoje você faz expiação por suas ofensas,
deixe que seu espírito seja purificado. desta
forma você estará preparado para receber de
Mim a herança que eu providenciei para cada
um de vocês (237, 6)
43 Meu amor derreterá todos os homens e
todos os mundos em uma só unidade. Diante
de mim as diferenças de raças, línguas e tribos
desaparecerão, mesmo as diferenças que
existem no desenvolvimento espiritual. (60,
95)
44 Meu espírito desceu sobre cada ser
espiritual, e meus anjos estão em toda parte
do universo cumprindo minhas ordens de
colocar tudo em ordem e no caminho certo.
Quando então todos tiverem completado sua
missão, a ignorância terá desaparecido, o mal
não mais existirá e somente o bem reinará
neste planeta. (120, 47)
45 Todos os mundos em que meus filhos são
feitos perfeitos são como um jardim infinito
hoje ainda sois rebentos tenros, mas prometovos que não vos faltará a água cristalina dos
Meus ensinamentos e que aumentareis em
sabedoria e amor regando-os; até que um dia,
na eternidade, quando as árvores frutificarem
em abundância, o jardineiro divino será capaz
de se reabastecer provando os frutos de seu
próprio amor (314, 34)
46 Quero que no final da luta, quando todos
os meus filhos estiverem unidos para sempre
no lar espiritual, possam compartilhar da
minha felicidade infinita como Criador, em
reconhecimento ao fato de que cada um de
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vocês participou da obra divina de construção
ou restauração.
47 Somente como seres espirituais vocês
descobrirão que de tudo o que criei desde o
início nada se perdeu, que tudo em mim é
ressuscitado, tudo vem à vida e se renova.
48 Assim, quando tantos seres se perderam
por muito tempo; quando muitos, ao invés de
fazer obras da vida, fizeram obras destrutivas,
descobrirão que o tempo de sua aberração foi
apenas temporário, e que suas obras, por pior
que tenham sido, encontrarão restituição na
Vida Eterna, e serão transformados em
colegas de trabalho do meu incessante
trabalho criativo.
49 O que são já alguns séculos de pecado e
escuridão, como a humanidade teve na Terra,
quando você os compara com a eternidade,
com um tempo de desenvolvimento e paz sem
fim? Vocês se afastaram de Mim por causa de
sua liberdade de vontade e, através da
consciência, farão com que Voltem para Mim.
(317, 17 - 20)
50 Este mundo não é eterno, nem precisa ser.
Se esta casa não serve mais ao propósito que
agora tem como razão de ser, ela
desaparecerá.
51 Quando sua mente não precisa mais das
lições que esta vida dá porque espera outras
mais elevadas em outro mundo, então,
baseado na luz do conhecimento adquirido
nesta luta pela vida, ela dirá: Com que clareza
entendo agora que todas as desventuras desta
vida foram apenas experiências e lições que
eu precisava entender melhor. Quanto tempo
me pareceu aquele "dia de trabalho", quando
os sofrimentos me deprimiram. Mas agora,
quando tudo acaba, como me parece curto e
fugaz diante da eternidade! (230, 47)
52 Recebi a homenagem de toda a criação,
desde as maiores estrelas até os seres
dificilmente perceptíveis a seus olhos.
53 Tudo está sujeito ao desenvolvimento,
tudo segue seu curso, tudo progride, tudo
muda, se desenvolve mais alto e se torna
perfeito.
54 Então, quando tiver alcançado o cume da
perfeição, meu sorriso espiritual será como
uma aurora infinita em todo o universo, da
qual toda mancha, toda miséria, sofrimento e
imperfeição terão desaparecido (254, 28)

O hino de louvor pela harmonia restaurada
da criação
55 Em meu espírito há um canto de louvor,
cujos sons ainda ninguém ouviu; ninguém o
conhece, nem no céu nem na terra.
56 Essa canção será ouvida em todo o
universo quando a dor, a miséria, a escuridão
e o pecado forem apagados.
57 Esses sons divinos ecoarão em todos os
seres espirituais, e o Pai e os filhos estarão
unidos neste coro de harmonia e bemaventurança. (219, 13)
58 Quero erguer-me em vós como vitorioso quero que olheis para vosso Pai como Rei dos
Exércitos, derrotando o mal em vós, e vós
mesmos como soldados cheios de honra
espiritual, cheios de contentamento e paz de
espírito.
59 Então o hino da Harmonia Universal será
ouvido na maior das vitórias - aquele triunfo
que está por vir, mas no qual nem vosso Pai
nem vós mesmos se perturbarão por terem
sido "vencidos" por vosso amor.
60 Nossos "derrotados" não serão os seres
espirituais - serão o mal, todas as trevas,
pecados e imperfeições.
61 O triunfo do Pai consistirá na salvação de
todos os seres espirituais retardados que
estavam enraizados na escuridão e no mal.
62 Você está em erro quando pensa que
alguém estará perdido. Eu não seria mais Deus
se um único espírito não pudesse encontrar a
salvação.
63 Todos aqueles que vocês chamam de
demônios são igualmente seres espirituais que
surgiram de Deus, e se ainda hoje estão
errados, também eles encontrarão a salvação.
64 Quando a verdadeira luz estará neles?
Quando você, juntamente com as hostes
espirituais da luz, combaterá sua ignorância e
seu pecado com suas orações e obras de amor
e misericórdia.
65 A felicidade de seu pai e sua perfeita
felicidade será o Grande Dia do Senhor. O
Banquete Universal acontecerá quando todos
vocês, uma vez alimentados à sua mesa sobre
o pão da vida eterna. (327, 47 – 48)
66 Eu não lhe disse que vocês são os herdeiros
de minha glória? Portanto, tudo o que falta é
que você adquira mérito para que ele possa
ser seu e você possa desfrutá-lo.
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67 Tudo o que eu criei não foi para mim, mas
para meus filhos. Só quero sua alegria, sua
eterna bem-aventurança. (18, 60 - 61)
68 Todo o poder que animou os seres e deu
vida aos organismos voltar-se-á novamente
para Mim; toda a luz que iluminou os mundos
voltará para Mim, e toda a beleza que foi
derramada sobre os reinos da criação estará
novamente no Espírito do Pai; e tão logo
novamente em Mim, essa vida será
transformada em Essência Espiritual que será
derramada sobre todos os seres espirituais,
sobre os filhos do Senhor; pois nunca vos
deserdarei dos dons que vos dei; nunca vos
deserdarei dos dons que vos dei
69 Sabedoria, vida eterna, harmonia, beleza
infinita, bondade, tudo isso e muito mais
estará nos filhos do Senhor quando habitarem
com Ele o lugar da perfeição (18,54-56)

traduzi-la mais tarde para outros idiomas,
para que possa ser conhecida por todos
5 Deste modo, vocês começarão a construir a
verdadeira "Torre de Israel" - aquela que une
espiritualmente todas as nações em uma, que
une todos os homens naquela lei divina,
imutável e eterna que vocês experimentaram
no mundo a partir da boca de Jesus quando
ele lhes disse: "Amai-vos uns aos outros". (34,
59 - 60)
6 Quero que minha Palavra, quando forem
formados livros a partir dela, que devem ser
espalhados sobre a terra, seja impressa sem
erros, tão pura como saiu de Mim
7 Se você o deixar entrar em seus livros desta
maneira, uma luz sairá dele que iluminará a
humanidade, e seu propósito espiritual será
sentido e compreendido por todos os homens.
(19, 47 - 48)
8 Eu lhe ordeno meu ensinamento para que o
transmita a seus semelhantes na mesma
forma em que eu o dou a você. mas nunca
discuta de forma violenta quando os ensinar
Cuidado ao julgar algo que você não sabe, mas
entenda que um exemplo mais alto será
suficiente para converter os homens à
espiritualização. (174, 66)
9 Preparem-se para dar a boa notícia, que será
recebida com alegria por muitos
10 Eu lhes digo "de muitos" e não "de todos",
pois alguns podem lhes dizer que o que lhes
foi revelado por Deus na Primeira Vez, e o que
Cristo trouxe aos homens, é suficiente.
11 Deixai que vossos lábios, movidos e
inspirados por Mim, digam aos homens
incrédulos que é necessário conhecer a nova
revelação para conhecer toda a verdade que
Deus concedeu aos homens nos tempos
passados (292, 67)

XIV. A Declaração de Missão
Capítulo 59 - Missão de difundir a
nova palavra de Deus
Instruções para a produção de volumes de
livros, edições de trechos e traduções
1 Este é o momento anunciado em que tive
que falar à humanidade e quero que, em
cumprimento de minhas previsões, com esta
palavra que lhe dei, compile volumes de livros,
mais tarde, faça extratos e análises dos
mesmos e os chame a atenção de seus
semelhantes (6, 52 o.)
2 Junte um livro de minhas palavras, tire o
significado delas, para que você possa ter uma
verdadeira compreensão da pureza do meu
ensino. Na palavra transmitida pelo portador
da voz você pode descobrir erros, mas não no
significado.
3 Meus transmissores nem sempre foram
preparados. É por isso que eu lhe disse que
você não deve apenas lê-lo superficialmente,
mas penetrar em seu significado para que
você possa descobrir sua perfeição. Reze e
medite para que você possa entendê-lo. (174,
30)
4 Trouxe esta palavra e a fiz ouvir em seu
próprio idioma, mas lhe dou a comissão de

O direito de conhecer a nova palavra de Deus
12 É necessário que você saia para os
diferentes caminhos da terra, ó povo amado.
Pois veja, mesmo na nação mexicana, muitos
ainda não reconheceram meu trabalho.
13 Veja como aqueles que já estão se
levantando no mundo e afirmam estar
trabalhando em meu nome, apesar de serem
espiritualmente necessitados.
14 Mas você, que recebeu abundantes dons
de minha divindade, qual é a sua tarefa? Para
tornar meu ensino conhecido. Vocês não
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devem se esconder do mundo, nem negar a
ajuda que ele precisa. (341, 16)
15 Aqui vos preparo em silêncio; depois disso
virá o dia em que deveis partir para preparar
os caminhos para que a minha Palavra possa
alcançar todos os corações
16 Nessa época o mundo será purificado pelo
sofrimento, e minha palavra não mais
aparecerá para ele como uma língua
estrangeira, mas como algo que o coração e a
mente podem facilmente entender e sentir.
17 Eu lhes dou o livro que fala de verdade e
amor, para que vocês o levem a toda a
humanidade.
18 Não há pessoas na terra das quais eu
poderia dizer que você não precisa ir porque
não há necessidade desta revelação Que
nação pode afirmar ser verdadeiramente
cristã - não apenas no nome, mas por causa
de seu amor, misericórdia e perdão? Que
nação pode provar sua espiritualidade? Em
que parte do mundo eles se amam? Onde as
pessoas realmente seguem o ensinamento de
Cristo? (124, 15 - 16)
19 Quando esta mensagem for concluída, não
falarei mais através destes transmissores, mas
depois me manifestarei de maneira sutil nos
seres espirituais
20 Mas minha palavra, inscrita no coração
daqueles que a ouviram e escrita em um novo
livro, deve ser levada aos povos e nações do
mundo como uma semente de paz, como uma
luz de verdadeiro conhecimento, como um
remédio para todo mal que tortura o corpo e
a mente dos homens.
21 Minha palavra não chegará aos corações
quando meus mensageiros a desejarem, mas
quando for minha vontade. pois serei eu
quem cuidará da minha semente, quem
preparará a terra para ela e preparará o
caminho Serei eu quem o deixará chegar aos
povos, nações e famílias com sabedoria e no
momento certo.
22 Virá quando já é esperado, quando os
corações estão na expectativa, porque eles se
lembram de minhas promessas quando
despertaram de seu sonho profundo de autoimportância, orgulho, materialismo e vaidade.
(315, 28 - 29)
23 Darei a meu povo os meios para levar
minha mensagem a todas as nações. Farei
com que eles encontrem pessoas de boa

vontade em seu caminho que os ajudem a
levar minha mensagem até os confins do
mundo. (323, 75)
24 Através de vocês, a lei deve ser novamente
divulgada às novas gerações. É por isso que eu
lhe disse que você deve estar preparado. pois
vocês vieram preparar o caminho para o
futuro, para que as novas gerações no futuro
não sejam mais idólatras, nem surjam falsos
profetas entre eles enganando a humanidade
25 Todas estas coisas você deve deixar claro
para o mundo, ó Israel. Neste tempo, quando
diferentes visões do mundo se criarem, seita
após seita se levantarão, as denominações
lutarão entre si e também o rejeitarão.
26 Mas como sois filhos da luz e da paz, deveis
dizer-lhes: "A verdade está contida no
significado do Terceiro Testamento, há o
testemunho da presença e da vinda do Senhor
neste tempo.
27 Vós direis este livro à humanidade e dareis
testemunho de sua verdade através de vosso
cumprimento de minha lei. (348, 42 - 43)
Instruções para a disseminação dos
ensinamentos espirituais
28 Entendam, pessoas: Nesta "Terceira Era",
como testemunhas que testemunharam esta
manifestação Divina, vocês têm a tarefa de
divulgar esta mensagem fielmente e com
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 leva à paz, à verdadeira luz e à
fraternidade abrangente. (270, 10)
29 Tenha paciência e compreensão, pois não é
a você que a humanidade deve dar
reconhecimento, mas meu trabalho, meu
ensinamento, e isto é eterno. Sua tarefa é
trazer, através de suas palavras e ações, a
mensagem que revela aos homens a maneira
pela qual eles podem dar um passo em
direção à perfeição. (84, 11)
30 Construído em solo firme, para que o que
construí em vocês em espiritualidade e
renovação não seja destruído pelos
incrédulos.
31 Mas não se deve esconder esta verdade
por medo do mundo; deve-se mostrá-la ao
mundo em plena luz do dia. neste tempo você
não deve ir a catacumbas para rezar e me
amar
272

32 Não sejais tímidos quando falardes ou
testemunhardes de Mim de nenhuma
maneira, porque então os homens não
reconhecerão que Mim mesmo me dei a
conhecer, duvidarão que as multidões de
doentes e necessitados foram curados e
encontraram alívio para seus sofrimentos,
negarão os milagres que realizei para acender
vossa fé
33 Vou deixar-vos o livro de meus
ensinamentos, para que possais dizer ao
mundo: "Eis aqui o que o Mestre deixou como
herança. E, na verdade, quantos acreditarão
quando ouvirem a leitura de Minha Palavra, e
quantos pecadores serão renovados!
34 Prestem atenção a todos estes
ensinamentos, para que as provações em suas
vidas não o apanhem desprevenido. (246, 69 70)
35 Quantos ensinamentos, quantas formas de
adoração a Deus e quantas idéias novas sobre
a vida espiritual e sobre a vida humana você
vai encontrar? Se você puder penetrar neles 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.
36 Onde quer que você descubra erros,
ignorância ou maldade, espalhe a essência do
meu ensino, que, por ser meu, não deve ser
misturado com coisas impuras ou erros.
37 Meu ensino é absoluto, abrangente e
perfeito. (268,58 - 60)
38 Já vos digo agora que aqueles que
realmente semeiam esta semente com a
cordialidade com que eu vos confiei seguirão
seu caminho em paz as portas se abrirão para
aqueles que eram surdos à pancada; e embora
possam ser combatidos, nunca sucumbirão
em batalha porque sua virtude os fará
sobreviver a todas as provas
39 Mas aqueles que não ouvem a voz de sua
consciência, que não obedecem às Minhas
palavras e Me entregam, serão sempre
entregues a seus inimigos, vivendo sem paz e
sentindo medo da morte. (252, 24 - 25)
40 Pessoas, antes que as guerras no mundo
cheguem ao fim, minha lei de amor é tocar
todos os seres espirituais, embora hoje não se
possa saber de que forma.
41 Esta mensagem de luz espiritual também
alcançará os homens; mas isto não acontecerá
até que você esteja forte.

42 Ninguém ousa dizer que este trabalho é a
verdade se não estiver convencido disso, pois
então ninguém acreditará em você. Mas se
sua fé for absoluta e sua convicção verdadeira,
ninguém poderá impedi-lo de levar a Boa
Nova a todos os corações. (287, 52-53)

Capítulo 60 - Trabalhar no Espírito de
Cristo
Qualidades, virtudes e habilidades
necessárias dos novos discípulos
1 Quão difícil lhe parece encontrar uma
maneira de cumprir sua tarefa neste
momento. mas eu lhes digo que não é difícil
porque a humanidade está preparada para
receber minha mensagem
2 Em todos os momentos os fracos têm sido
desanimados diante da batalha, enquanto os
fortes têm demonstrado que a fé na minha lei
vence tudo. Seu destino, Israel, tem sido
trazer novas mensagens e revelações ao
mundo para sempre, e é por isso que às vezes
você duvida se vai encontrar fé.
3 Mas não se preocupe, pegue a semente que
lhe confiei e semeie você já verá quantos dos
campos, você vai achar férteis, que você
achou infrutíferos quando eles se tornam
férteis com a verdade de Minha Palavra
4 Não deixe de fazer seu trabalho porque você
se sente indigno. em verdade, eu lhes digo,
quem tem uma missão e não a cumpre está
agindo tão mal quanto aquele que profana a
Lei conscientemente
5 Não esqueça que no final o Pai exigirá um
relato de você - tanto do que você fez de mal,
como do que você não fez. Saiba que tanto
uma como a outra transgressão causará
sofrimento a seu espírito.
6 Espalhem Meu Ensinamento, falem aos
homens de Minha Palavra, convençam-nos
com suas obras de amor, convidem-nos a Me
ouvir, e quando vierem com a multidão e a luz
da fé se acender em seus corações, Eu os
chamarei filhos do Novo Povo de Israel (66, 14
- 17)
7 Para aqueles que se levantam da lama, da
sujeira e do egoísmo para uma vida de serviço
e caridade ativa para seus semelhantes, eu os
mostrarei como um exemplo da luz e da graça
que está dentro do meu ensinamento para
273

renovar os pecadores Este exemplo se
espalhará por todos os corações.
8 Quem não gostaria de estar entre aqueles
que me dão testemunho? mas, na verdade, eu
lhes digo, a menos que suas ações venham
realmente do coração, elas não darão frutos
com seus semelhantes e vocês
freqüentemente os ouvirão chamá-los de
hipócritas e falsos pregadores E eu não quero
que seja assim para você.
9 Você deve saber que, nos dias de hoje, é
muito difícil enganar os homens. Seu espírito é
despertado e mesmo que estejam perdidos no
materialismo de sua existência, eles são
sensíveis a qualquer manifestação espiritual.
Mas quando você não pode enganar seus
semelhantes - você pode enganar seu pai?
10 Deixe o amor do Mestre abrigar-se em seu
ser, para que você possa perdoar seus
inimigos como Ele o perdoa. Então, seu
coração será como uma linha de vida entre os
homens. (65, 44 - 46)
11 Não tenham medo dos homens; pois na
verdade, eu lhes digo Falarei pela sua boca,
testemunhando minha palavra através de
você, e o eco dela chegará aos confins da
terra, aos grandes, aos pequenos, aos
governantes, aos cientistas e aos teólogos. (7,
37)
12 Digo-lhes novamente que não devem ter
medo do confronto. Portanto, diga a seus
semelhantes com a maior naturalidade que o
Senhor veio até você.
13 Diga-lhes que aquele que morreu na cruz
foi Jesus - o corpo em que Cristo estava
escondido, o templo vivo onde habitava a
"Palavra de Deus"; mas que Cristo, o Amor
Divino, está vivo e vem a seus filhos em
espírito para ensinar-lhes o caminho que os
conduzirá ao seu Reino Espiritual. (88, 62 - 63)
14 Não temer os julgamentos e gozações de
seitas e denominações são eles que, embora
tenham os livros de profecia em suas mãos,
não os interpretaram corretamente e,
portanto, não entenderam me esperar Vocês,
por outro lado, que não conheciam as
profecias que falavam do meu retorno como
Espírito Santo, esperavam-Me. Agora a
"Terceira Era" está aqui, mas a humanidade
não entendeu como interpretar o Evangelho
(corretamente) (33, 26)

15 Como você será capaz de fazer a
humanidade alcançar a espiritualidade em
uma época de tal materialização e confusão
de espírito?
16 Esteja ciente de que seu trabalho é difícil,
que você tem que ser forte e paciente na luta
para realizá-lo.
17 Você deve fazer um grande esforço para
corrigir a interpretação errada que foi dada à
minha lei, e também a forma imperfeita com
que você me presta seu culto.
18 Mas vocês devem se lembrar que não
podem mudar suas idéias e formas de
adoração em um instante, mas que, para isso,
devem se armar de paciência e boa vontade, e
dar um exemplo de amor com suas obras
(226, 60)
19 Somente aqueles de coração puro poderão
ir aos países e nações para divulgar minha
mensagem, pois serão os únicos dignos de dar
testemunho da verdade deste trabalho.
20 Quando estes mensageiros vão para os
países que os esperam, todo fanatismo
religioso já deve ter sido apagado de seus
corações, não deve mais haver o menor
desejo de bajulação ou admiração, nem sua
mão deve ousar ser manchada com o dinheiro
do mundo para o trabalho de amor que eles
fazem.
21 Não venderão milagres, nem fixarão um
preço por amor uns aos outros. Eles devem
ser servos, não senhores.
22 Chegará o momento em que
compreenderá a grandeza da verdadeira
humildade, e então verá que aquele que
soube ser um servo foi na realidade livre em
sua tarefa de fazer o bem e espalhar
misericórdia, e que a fé, a confiança e a paz o
acompanharam em sua vida. (278, 11 - 12)
23 Eu vos digo que o sentireis quando vosso
espírito estiver preparado para ensinar meus
ensinamentos a vossos semelhantes Pois isso
será quando vocês se encontrarem. Você
então ouvirá claramente a voz da consciência.
Enquanto isto não se aplicar a você, você não
será capaz de realmente me sentir. (169,36)
24 Ouça atentamente esta palavra, para que
possa interpretá-la e semeá-la nos corações
de seus semelhantes. Não se contente em
compreendê-la: fale dela, dê um exemplo e
ensine com suas obras. Seja sensível para
saber quando é o momento certo para falar e
274

quando é o momento certo para que seus atos
testemunhem meu ensinamento.
25 Dou-lhes uma linguagem para divulgar
minha palavra, e esta linguagem é o amor
espiritual que será compreendido por todos os
homens.
26 É uma linguagem agradável ao ouvido e ao
coração dos homens, que derrubará pedra por
pedra a torre da Babilônia, que eles
construíram em seus corações. Então meu
julgamento chegará ao fim, porque todos se
considerarão irmãos e irmãs. (238, 27 - 28)
27 Somente quando tiverdes sido
transformados interiormente vos enviarei ao
mundo para difundir Minha Mensagem Pois
somente quando a espiritualidade for genuína
nos discípulos eles saberão transmitir como
receberam de Mim. (336, 38)
28 Lembre-se de que meu ensino não se limita
a suas idéias e compreensão. Minha sabedoria
divina não tem limites. Ninguém pode afirmar
ter conhecido ou compreendido qualquer uma
de minhas revelações antes de eu as revelar a
ele.
29 Enquanto os cientistas tentam explicar
tudo com seus conhecimentos materiais, eu
revelo aos humildes a vida espiritual, a vida
real, na qual está a causa, a razão e a
explicação de tudo o que existe.
30 Do conhecimento que vocês dão virá a
idéia que os homens farão do meu trabalho.
Muitos julgarão meus ensinamentos de
acordo com sua inconspicuidade por falta de
compreensão, assim como na "Segunda Era"
Jesus, o Cristo, foi julgado por sua humilde
aparência e simples vestimenta, e porque os
doze que o seguiram também estavam
simplesmente vestidos. Mas eu lhes digo em
verdade que eles não estavam cobertos de
trapos, e que eles só haviam desprezado as
vaidades terrenas porque eles haviam
entendido quais eram os verdadeiros valores
do Espírito, por meus ensinamentos.
31 Digo-vos, discípulos, quando os homens se
dispuserem a estudar meu trabalho e eles vos
procurarem e vos interrogarem, não vos
deixeis tentar por vos achardes superiores por
causa do conhecimento que recebestes de
Mim. Quanto mais humildes vocês se
mostrarem, mais nobres e confiáveis eles
pensarão que vocês são.

32 Desta forma, a luz que dissolve o fanatismo
e liberta o espírito irá gradualmente passar de
pessoa para pessoa. E aqueles que se
chamaram cristãos sem serem cristãos
conhecerão e interpretarão os verdadeiros
ensinamentos de Cristo através desta luz. Pois
isso lhes dará uma idéia edificante da vida
espiritual da qual Jesus falou em seus
ensinamentos. (226, 17 - 21)
33 Você não poderia ir aos homens com uma
armadura falsa ou falsa; pois seu espírito se
desenvolve, e o curativo que cobria seus olhos
há muito tempo já caiu.
34 Traga-lhes espiritualidade, ofereça-lhes paz
e crie em seu ambiente uma atmosfera de
bem-estar e fraternidade, então você os
experimentará escutando-os e aceitando suas
palavras, nas quais minha inspiração e minha
força estarão
35 Quando pregardes e ensinardes a paz, sede
vós mesmos pacíficos; quando falardes de
amor, sentei-o antes de colocá-lo em palavras;
se vossos semelhantes também vos
oferecerem seus frutos, não os rejeiteis.
Examine tudo o que você vem a conhecer e
mantenha o que é permitido e correto em
seus ensinamentos.
36 Você também encontrará aqueles que,
tendo se tornado fanáticos em sua prática da
religião, reduziram sua compreensão ao
materializar seus atos rituais. Você deve então
pacientemente ajudá-los a ampliar seus
conhecimentos, mostrar-lhes os horizontes
que seu espírito pode alcançar quando
aprofundarem seus conhecimentos sobre
meus ensinamentos.
37 Você deve falar-lhes sobre meu Espírito
Universal, sobre a imortalidade do Espírito,
sobre seu contínuo desenvolvimento. Você
lhes ensinará a verdadeira oração, o diálogo
do Espírito, e os libertará de preconceitos e
erros. Este é o trabalho que eu lhe comando um trabalho de amor e paciência. (277, 6 -7)
38 Cure todos os sofrimentos, tanto do corpo
quanto do espírito, porque sua missão é
confortar, fortalecer e curar seu próximo. Mas
eu lhes pergunto: como poderiam transmitir
saúde aos necessitados se vocês mesmos
estivessem doentes? Que paz poderia brotar
de seu espírito quando ele é perturbado por
preocupações, sofrimentos, torturas de
consciência e paixões humildes?
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39 Somente aquilo que você acumulou em seu
coração poderá oferecer a seus semelhantes.
(298,1 - 2)
40 Trago-vos um ensinamento claro e simples
para que aprendam a viver entre os pecadores
sem se infectarem; a caminhar entre os
espinhos sem se ferirem; a testemunhar
atrocidades e vergonha sem se zangarem; a
viver num mundo cheio de miséria sem tentar
fugir dele, mas desejando permanecer no
meio dele, a fazer todo o bem possível aos
necessitados e a semear o bem de todas as
maneiras.
41 Como o paraíso terrestre foi transformado
em um inferno pelo pecado dos homens, é
necessário que eles lavem suas manchas e
assim restaurem sua vida à sua pureza
original. (307, 26 - 27)
42 Não enviarei como mensageiros aqueles
que estão mortos para a vida de graça, porque
eles não teriam nada a dar Não vou confiar
esta missão àqueles que não purificaram seus
corações do egoísmo.
43 O mensageiro de minha palavra deve ser
um discípulo meu, cuja própria presença já faz
sentir minha paz nos corações Ele deve ter a
capacidade de consolar seus semelhantes
mesmo nos momentos mais difíceis da vida, e
uma luz deve sempre irradiar de suas palavras
que expulse toda a escuridão do espírito ou da
mente. (323, 60 - 61)

julgar sua posição social, sua classe ou sua
casta. Eu limpei a lepra de seu pecado e curei
suas enfermidades.
47 Tenho sido compreensivo, indulgente e
benevolente no julgamento de suas
deficiências. Eu vos trouxe de volta à vida
verdadeira, dando-vos um ensinamento de
amor que vos permite salvar a vós mesmos
salvando vosso próximo; eu vos dei um
ensinamento de amor que vos permite salvar
a vós mesmos salvando vosso próximo
48 Nestes meus trabalhos, que fiz em cada um
de vocês, vocês podem encontrar o melhor
exemplo para aplicá-lo entre aqueles que
precisam de corpo e mente, que virão até
vocês em massa
49 Quando falo com este povo aqui, falo com
a humanidade. sua tarefa amanhã é dirigir-se
ao coração dos homens e transmitir
fraternalmente a eles minha Palavra que
completará a obra da Redenção (258, 21 - 24)
50 Você deve ser humilde. Você não deve se
importar em ser insultado. Seja gentil. Eles o
humilharão e o farão sofrer. Mas sua palavra,
que será minha mensagem, eles não serão
capazes de banir de suas mentes. Portanto, eu
lhes digo: Se alguns permanecerem insensíveis
e surdos ao seu chamado, outros, em troca,
acordarão de seu longo sono e se disporão a
seguir em frente e colocar suas vidas no
caminho da renovação e conversão.
51 Armem-se de coragem, fé e força, para que
possam enfrentar a luta. mas chamo sua
atenção para isto: não se intimide quando
falar com um de seus companheiros porque o
vê bem vestido, ou porque ele se dirige como
príncipe, senhor ou ministro
52 Pegue um exemplo de Paulo e Pedro, que
levantaram sua voz diante daqueles a quem o
mundo chamou de senhores. Eles eram
grandes em espírito e, no entanto, não se
vangloriaram a ninguém de que eram
senhores; ao contrário, confessaram que eram
servos. Siga o exemplo deles e testemunhe
minha verdade através do amor de suas obras.
(131, 60 - 62)
53 Eu também lhe digo que aquele que usa
minha palavra como espada para ferir seus
semelhantes, ou como cetro para humilhá-los,
não pode se chamar meu discípulo. Nem
aquele que se agita quando fala deste

A maneira correta de se comportar ao passar
a palavra
44 Meus novos discípulos terão muitas
maneiras e meios para espalhar esta semente
abençoada; mas nunca esqueçam a humildade
e a simplicidade, pois é assim que eu vim até
vós e da mesma forma que vós deveis
aproximar-vos dos corações, dos lares e dos
povos Quando vocês vierem, serão
reconhecidos como mensageiros de uma
mensagem espiritual e sua luta dará frutos de
verdadeira espiritualização, renovação e
fraternidade. (82, 66)
45 Se você quiser saber o que deve fazer entre
os homens, basta olhar para o que fiz entre
vocês desde o dia em que ouviram minha
palavra pela primeira vez.
46 Eu te perdoei, te recebi com infinita
misericórdia e amor, e te dei descanso da
labuta do dia. Eu não me dei ao trabalho de
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ensinamento e perde sua compostura, pois
não semeará uma semente de fé.
54 Um discípulo preparado será aquele que,
quando for atacado em sua fé, na santidade
de suas convicções, será capaz de manter a
calma, pois será como um farol no meio de
uma tempestade. (92, 9 -10)
55 Se você procura exortar um pecador a fazer
o 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
faria com que ele não gostasse de meus
ensinamentos. Mostrar o verdadeiro Deus,
que é todo amor, misericórdia e perdão. (243,
36)
56 Não se sinta magoado pela zombaria de
seus semelhantes, estando ciente de que
quem faz isso não é capaz de ver a verdade
por causa de sua ignorância. Você encontrará
a compensação por isto naqueles que vêm até
você para investigá-lo e depois se
surpreendem com a paz interior que irradia
através de cada um de meus verdadeiros
discípulos.
57 Você, por outro lado, nunca deve fazer
troça daqueles que são idólatras em seu
fanatismo religioso. Porque mesmo que me
procurem em formas materiais, eles ainda me
adoram nelas.
58 Você não precisa apontar seus erros para
seus semelhantes a fim de que sejam
removidos. Em vez disso, você despertaria a
raiva deles e aumentaria seu fanatismo. Basta
colocar em prática meus ensinamentos com a
espiritualidade que eles exigem para trazer os
erros de seus semelhantes à luz da verdade.
59 Você terá que demonstrar muita paciência,
grande misericórdia e amor verdadeiro se
quiser que a humanidade aprenda logo a
reconhecer o conteúdo espiritual da minha
palavra e a demonstrar verdadeira reverência
por ela, e a reconhecer em cada criatura
humana um irmão espiritual e terreno em
Deus. (312, 20 - 22)
60 Eu provei a vocês que é possível tirar a
atadura escura dos olhos dos ignorantes ou
dos cegos sem prejudicá-los, sem ofendê-los
ou machucá-los. Eu quero que você faça o
mesmo. Eu provei a vocês mesmos que o
amor, o perdão, a paciência e a paciência têm
mais poder do que dificuldades, condenação
ou o uso da força. (172, 63)

61 Mais uma vez deixo-vos a trilha para que
Me sigam quando você partiu em busca de
pessoas para trazer a Boa Nova, não lhes
suplique que o escutem levem a cabo sua
tarefa com dignidade e aqueles que acreditam
que vocês serão aqueles que escolhi para
fazer deles meus discípulos (10, 50)
A maneira certa de proclamar a palavra
62 Não lhe dei minha palavra para deixar claro
nas ruas e nos lugares. Jesus fez isso; mas ele
sabia como responder a cada pergunta e
testar aqueles que procuravam testá-lo.
63 Vocês são pequenos e fracos, portanto,
não devem provocar a ira de seus
semelhantes. Não tente chamar a atenção
para si mesmo - pense que você não tem nada
de especial. Nem procuram provar aos
homens que todos estão em erro e que só
vocês sabem a verdade, pois desta forma não
conseguirão nada de bom com sua semente.
64 Se você quiser se desenvolver espiritual e
moralmente, não julgue as falhas de seus
semelhantes, para que não caia no mesmo
erro. Corrija suas imperfeições, reze
humildemente a seu Mestre para que você se
inspire em sua gentileza e lembre-se de seus
conselhos de nunca dar a conhecer suas boas
obras para que sua mão esquerda nunca saiba
o que sua mão direita fez.
65 Também vos digo que não é necessário ir
aos homens para falar-lhes de meus
ensinamentos, pois minha misericórdia trará a
vós aqueles que precisam de vossa ajuda
66 Mas se há momentos em que, em
cumprimento de minha lei, você deve sentir a
necessidade de fazer um trabalho de caridade,
e não tem nenhuma pessoa carente perto de
você, não se perturbe, portanto, e não duvide
de minha palavra. Esta será a própria hora em
que você rezará por seus irmãos ausentes que
receberão minha misericórdia se você
realmente tiver fé.
67 Esforce-se por não saber mais do que seus
irmãos. Entendam que todos vocês ganharão
o conhecimento que é apropriado para o seu
desenvolvimento. Se eu lhes concedesse
Minha Luz sem mérito, vocês se achariam
grandes e seriam corrompidos em sua
vaidade, e sua sabedoria seria falsa.
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68 Quero vê-lo humilde. Mas, para estar
diante de mim, você também deve manifestálo ao seu próximo.
69 Discípulos, amor e sabedoria nunca estão
separados, um é parte do outro. Como é que
alguns estão ansiosos para separar essas duas
virtudes? ambos são a chave que abre o
portão do Santuário, o que permitirá que você
venha a conhecer plenamente Meu
Ensinamento
70 Eu já lhe disse: você quer ter muitos
amigos? Em seguida, faça uso de bondade,
cordialidade, paciência e misericórdia. Pois
somente com a ajuda destas virtudes seu
espírito poderá brilhar no caminho de seu
próximo, já que todas elas são expressões
diretas de amor. Pois o espírito contém amor
em seu íntimo, porque é centelha divina, e
Deus é amor. (30, 29 - 36)
71 Falo agora àqueles que devem cumprir sua
missão como apóstolos e profetas em outros
países, para que não se orgulhem da missão
que lhes confiei. Não se trata de fazer alarde
por comunidades ou credos religiosos
opostos.
72 Outros serão os que suscitarão indignação
contra você, não percebendo que eles o
ajudarão a difundir meu ensinamento
despertando a curiosidade de muitos, que
posteriormente serão transformados em fé.
(135, 28)
73 Se eu ancorar Minha Mensagem Divina em
você, ela deve se tornar uma mensagem
fraterna mas para impressionar e mover o
coração materialista desta humanidade, ela
deve ter o selo da Verdade que lhes revelei Se
você está escondendo algo, se você está
escondendo algo, você não deu um
testemunho verdadeiro do que Minha
revelação foi na Terceira Era, então você não
encontrará a fé. (172, 62)
74 Quão grande é o atraso moral e espiritual
em que encontro a humanidade! Quão grande
é a responsabilidade daqueles que receberam
a graça e a luz da minha Palavra neste tempo!
75 Discípulos, tornem-se mestres, expulsem
de seus corações o medo dos homens, banam
a indiferença e a preguiça, percebam que
vocês são realmente mensageiros de uma
Mensagem Celestial São vocês que devem dar
a explicação de tudo o que está acontecendo
nestes tempos, que devem se esforçar para

apontar os princípios do meu ensinamento,
que a humanidade esqueceu.
76 Não repetireis a minha palavra aos vossos
semelhantes, como já vos disse Treinem-se
para ser capazes de explicar. Não procure
palavras para impressionar com sua
eloquência. Falar de uma maneira simples que
melhor expresse a verdade do espírito. (189,
11 - 13)
77 Sejam incansáveis, novos discípulos,
quando falarem desta verdade. Lábios
destreinados, vocês que não proferem minha
palavra por medo - abram-se no momento de
sua decisão. Uma única palavra, dita em meu
nome, pode salvar um pecador, fechar
abismos, deter aqueles que se tornaram
indisciplinados no mal em seu caminho. Você
sabe o poder que minha palavra tem? Você
conhece o poder de sua autoridade?
78 Falar por atos exemplares e fazer justiça à
parte do meu trabalho que lhes confiei Eu
farei o resto. (269, 6)
79 Quando você vir que outros de seus
semelhantes estão ensinando o nome e a
palavra de Cristo, não olhe para eles com
desdém Pois está escrito que meu retorno
aconteceria quando a palavra que eu trouxe a
vocês na "segunda vez" se espalhasse por toda
a Terra.
80 Mas eu lhes digo que ainda há lugares no
mundo que ainda não receberam essa
mensagem. Como poderia o ensinamento
profundamente espiritual de hoje alcançar
esses povos sem antes ter recebido a Semente
Divina de Amor que o Salvador lhe deu em Sua
Palavra e Sangue? (288, 44)
81 Uma vez que você entender e sentir a
verdade, você experimentará como é fácil
para o espírito seguir os passos de seu Mestre,
mesmo nas provas mais difíceis fazer tudo o
que é possível para você, pois não lhe pedirei
mais do que você pode fazer Então você
deixará o caminho pavimentado para as novas
gerações.
82 Eu coloco as crianças em seus corações e
lhe dou ordens para colocá-las no caminho
certo. reuni-los, falar com eles com amor e
devoção de Mim
83 Procure os proscritos - aqueles que vivem
perdidos sob a miséria e o vício. Eu dou poder
espiritual a suas palavras, para que estas
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possam ser o caminho para a salvação quando
elas passarem por seus lábios.
84 Abrir diante dos ignorantes o Livro da
Verdadeira Vida, para que seu espírito possa
ser despertado e tornar-se grande ao entrar
nas revelações do Espírito Santo. Torne-se
como seu Mestre, e você será ouvido. (64, 70)
85 Eu quero que aqueles que encontraram a
maneira de ensinar isso facilmente
compreensível e que facilitem para seus
semelhantes, que não o pavimentem com
tropeços como muitos fizeram, impedindo
que aqueles que Me procuram venham a Mim
(299, 34)
86 A vós, espiritualistas, confio a tarefa de
derrubar aquela barreira que a humanidade
acumulou entre Deus e ela - uma barreira de
falsa fé, única fé aparente no Eterno, de
materializações e rituais desnecessários.
87 A vocês, povo, estou lhes dando a comissão
de empurrar o Bezerro de Ouro de seu
pedestal, que as pessoas ainda adoram,
embora se considerem longe da idolatria e do
paganismo (285, 54 - 55)
88 Elimina a falsa impressão que as pessoas
têm dos ensinamentos espirituais como se
eles fossem baseados na ignorância, no
engano e na decepção. Mostra meus
ensinamentos em toda sua sinceridade e
majestade para que dissolva a ignorância, o
fanatismo e o endurecimento que impedem as
pessoas de pensar em seu ego espiritual, que
elas roubaram de qualquer liberdade de ação.
(287, 42)
89 Vocês que receberam estas revelações
estão destinados a anunciar à humanidade a
minha nova manifestação através da mente
humana. Quem testemunhará isso se não
você?
90 Se você espera que os dignitários ou o clero
das comunidades religiosas levem esta Boa
Nova à humanidade, você está em erro. pois,
na verdade, eu vos digo, mesmo que Me
vissem, não abririam os lábios para dizer à
humanidade: "Olhai, ali está Cristo, ide a Ele!
(92, 13)
91 Não durmais em antecipação àqueles
momentos de que vos falei, só então vos
levanteis e dizei aos homens: "o que agora
tendes diante dos vossos olhos já foi predito";
o que agora tendes diante dos vossos olhos já
foi predito

92 Não, pessoal, é absolutamente necessário
que vocês o anunciem antecipadamente, que
o profetizem, que preparem o caminho para a
chegada de tudo o que eu lhes profetizei e
prometi Então, você terá cumprido sua missão
como pioneiro da espiritualização na Terra.
93 Quando então coisas milagrosas começam
a aparecer no mundo e o Espírito do Senhor
fala a você através de eventos nunca antes
vistos, e quando o espírito do homem começa
a revelar dons e habilidades nunca
suspeitadas, você verá todos os credos,
teorias, normas, instituições e ciências
abaladas, e então a humanidade confessará
que aqueles que humildemente pregaram
uma doutrina aparentemente estranha
estavam certos porque suas palavras foram
confirmadas quando se tornaram realidade.
94 Você verá então que os povos da terra
estão interessados na instrução espiritual, que
os teólogos comparam os ensinamentos de
Cristo com as novas revelações, e você verá
muitos que sempre foram indiferentes ao
espiritual se interessarem vivamente pelo
estudo das revelações deste e dos tempos
passados. (216, 16 - 17)
Missão de confortar e curar pessoas que
sofrem física e mentalmente
95 Confiei aos meus escolhidos grandes dons.
Uma delas é a da cura - o bálsamo curativo
para poder usar este dom para cumprir uma
das mais belas tarefas entre os homens, já que
seu planeta é um vale de lágrimas onde há
sempre dor.
96 Com esta capacidade você tem um amplo
campo à sua frente para dar conforto de
acordo com a minha vontade. Eu coloquei
este bálsamo em seu ser, nas cordas mais
delicadas de seu coração, e vocês se
refrescaram nele; seu pescoço se curvou
diante de suas maravilhas, seu coração se
tornou macio através da dor dos homens e
vocês sempre caminharam no caminho da
Misericórdia; eu lhes dei uma nova vida, uma
nova vida de paz e alegria
97 Além disso, dê este bálsamo curativo que
não está em suas mãos porque é transmitido
por olhares de compaixão, de consolo, de
compreensão, é transmitido por bons
pensamentos e se transforma em conselho
curativo, em palavras de luz
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98 O dom da cura não tem limites. Nunca
esqueça que você está imbuído disso; e se a
dor o fizer presa disso porque você está sendo
submetido a um julgamento, se você não
pode removê-lo com este bálsamo, não
esqueça meus ensinamentos, esqueça seu
sofrimento e pense em outros em quem a
agonia é maior. Então você experimentará
milagres em si mesmo e em seus semelhantes.
(311,18 - 19)
99 Quanto você tem que estar preparado para
olhar nos corações e descobrir o que eles
contêm, o que eles escondem e o que eles
precisam!
100 Eu vos ensinei a nutrir os seres espirituais,
a curá-los, a dar-lhes luz e a mostrar-lhes o
caminho para o seu desenvolvimento
ascendente
101 Quem ouve esta palavra e a guarda em
seu coração poderá tornar-se um guia do
espírito, um médico e um conselheiro. Em sua
palavra, ele terá um dom de paz e conforto
para seus semelhantes que precisam de luz.
(294, 3 - 4)
102 Eu lhe dou uma gota de bálsamo curativo
para que, quando for perseguido, você possa
fazer curas milagrosas entre os homens Pois
durante as grandes epidemias, quando as
estranhas doenças, desconhecidas para a
ciência, se manifestarem, a autoridade de
meus discípulos será revelada.
103 Eu lhe confio uma chave com a qual você
abrirá a fechadura enferrujada, ou seja, o
coração mais indisciplinado, e até as portas da
prisão, a fim de dar liberdade aos inocentes e
salvar os culpados.
104 Você sempre viverá em paz e confiará em
Mim porque onde quer que vá, será protegido
por Meus anjos Eles farão de sua missão a
deles e o acompanharão até as casas,
hospitais, prisões, campos de discórdia e
guerra - aonde quer que você vá para semear
minha semente. (260,37 - 38)
105 Homens virão, e entre eles "Tomás",
representados pela ciência e pelo
materialismo, com olhos atentos para
investigar; e não apenas com seus olhos, mas
também com os dedos de sua mão para
sentir, para tocar, porque só assim ele pode
acreditar em minha presença e nos eventos
espirituais; aqueles que entrarão uns após os
outros entre a humanidade, e dos quais os

homens terão que dar testemunho para que
"Tomás da Terceira Idade" em sua dúvida e
materialismo possa ser superado por meu
amor (319, 38)
106 Eu lhe darei a instrução quando você for
trabalhar; pois será um momento de sinais tão
grandes e claros que você ouvirá o chamado
do mundo espiritual e o chamado deste
mundo, que indicará com seus eventos que a
hora de sua luta chegou. Falarei com você de
espírito a espírito e o conduzirei pelo
caminho.
107 Mas quero que vocês, antes de virem aos
homens como professores, venham como
médicos, e então, quando tiverem aliviado
suas dores, eles poderão beber da fonte das
águas puras da minha Palavra Primeiro
procure a ferida, úlcera ou doença e cure seus
sofrimentos e depois se volte para seu
espírito.
108 Vá até seus semelhantes como Jesus fez
na "segunda vez" e traga o bálsamo curativo
antes de minhas palavras Mas em que
consiste o bálsamo, ó discípulos? É a água das
nascentes que é abençoada e transformada
em remédio para os doentes? Não, gente. O
bálsamo do qual lhe falo está em seu coração.
Aí o coloquei como uma essência preciosa, e
só o Amor pode abri-lo para que ele flua sem
parar.
109 Se você quiser derramá-lo sobre qualquer
pessoa doente, não serão suas mãos que
curarão, mas o Espírito que transborda de
amor, misericórdia e consolo Para onde quer
que você dirija seus pensamentos, o milagre
acontecerá.
110 Você pode agir sobre os seres e
elementos da natureza de muitas maneiras
para trazer conforto a todos. Mas eu também
lhes digo isto: Não tenha medo das doenças e
seja paciente e misericordioso com todos.
111 Quanto aos possuídos e àqueles que
estão confusos em sua mente humana, você
também pode curar, porque você tem essa
capacidade e deve colocá-la a serviço
daqueles seres que estão em desespero e em
esquecimento. Liberte-os e revele esta
autoridade diante dos infiéis. É uma das
grandes missões deste povo trazer a luz para
onde há trevas, quebrar toda escravidão e
injustiça e levar este mundo a conhecer seu
Senhor e a ver a si mesmo, seu ser interior,
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em pleno conhecimento da verdade. (339, 3941)

Licitações e pedidos
1 Israel, não apenas cumpra suas obrigações
para com o mundo. Cumprir também a lei;
pois você assumiu um dever para com o Pai, e
seu cumprimento deve ser severo, exaltado e
espiritual.
2 Estou lhes ensinando a se afastarem do
materialismo e deixarem de ser fanáticos e
idólatras; para que não adorem nem adorem
objetos materiais feitos pelo homem. Eu não
quero que raízes de idolatria, fanatismo e
falsos cultos estejam presentes em seus
corações. Não me ofereça ofertas que não
venham a mim; desejo apenas sua renovação
e sua realização na espiritualização.
3 Renovem-se em relação a seus hábitos
anteriores, não olhem para trás e não olhem
para o que vocês desistiram e para o que não
devem mais fazer Entenda que você tomou o
caminho para sua ascensão e não deve parar.
O caminho é estreito e você deve conhecê-lo
bem porque amanhã você terá que liderar
seus irmãos e eu não quero que você se perca.
4 Eu sou o Pai paciente, esperando o seu
arrependimento e boa vontade para derramar
minha graça e minha misericórdia sobre você.
(23, 60 - 63)
5 Minha Palavra sempre vos aconselha sobre
o bem e a virtude: que não faleis mal de
vossos semelhantes, expondo-os assim à
desgraça; que não olheis com desprezo para
aqueles que sofrem de doenças que chamais
de contagiosas; que não favoreçais as guerras;
que não tenhais uma ocupação vergonhosa
que destrua a moral e promova os vícios; que
não amaldiçoeis nada do que foi criado, não
tireis nada do estrangeiro sem a permissão do
proprietário, nem espalheis a superstição.
6 Visitarás os doentes, perdoarás os que te
ofendem, protegerás a virtude e serás um
bom exemplo; e amar-me-ás a mim e aos teus
semelhantes, pois nestes dois mandamentos
está resumida toda a Lei
7 Aprenda minha lição e ensine-a com suas
ações. Se você não aprender, como vai pregar
meu ensinamento? E se você não sentir o que
aprendeu, como vai ensinar como bons
apóstolos? (6, 25 - 26)
8 Pessoas, se você quiser ir adiante, superem
a preguiça que há em você. Se você deseja ser
grande, aplique meus princípios em seus

A hora da partida para a missão mundial
112 Como o mundo é atualmente tão cego
que não pode ver a luz da verdade, nem ouvir
meu chamado em seu íntimo, vocês rezarão e
ganharão terreno espiritual. Pois no momento
você não seria ouvido porque todas as nações
estão ocupadas se preparando, destruindo e
se defendendo.
113 Pessoas terão que se tornar ainda mais
cegas quando o desespero, o ódio, o terror e a
dor atingirem seus limites
114 Mesmo esta não seria a hora certa para
dar minha mensagem, porque vocês seriam
como choradores no meio de um deserto;
ninguém levaria nenhum aviso de vocês (323,
27 - 29)
115 Somente depois que a terra tiver sido
devastada de um pólo a outro, e todas as
nações, todas as instituições sociais e todos os
lares tiverem sido julgados até suas raízes, e
depois que a humanidade tiver lavado toda
mancha de vergonha, vocês sairão armados
em meu nome para levar meus ensinamentos
a seus irmãos. (42, 54)
116 Quando chegar a hora, vós, povo amado,
saireis e tornareis palpável minha palavra
sagrada a vossos semelhantes. vocês se
dispersarão pelo mundo como bons discípulos
e este novo Evangelho que lhes deixo
espalhará Esta luz que emana do Sexto Selo
iluminará a humanidade deste tempo, e com
ela os mistérios serão revelados.
117 Meu ensinamento se enraizará em outras
nações, e tudo o que os homens não
descobriram, eles saberão através da luz que
os Sete Selos dão Mas você deve falar desses
ensinamentos que recebeu e instruir os
homens no cumprimento de meus
mandamentos. (49,43)
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trabalhos. Se vocês querem se conhecer,
explorem-se por minha palavra.
9 Entenda o quanto você precisa da minha
palavra, que oferece amor, sabedoria,
conselho e ajuda Mas ao mesmo tempo
também se sinta responsável pelo que lhe
dou, porque você não é o único necessitado
no mundo. Há muitos que têm fome e sede
destes ensinamentos e vocês devem se
preparar para ir até eles com a mensagem do
meu amor. (285, 50 - 51)
10 Muito grande é a responsabilidade que
este povo tem para com a humanidade. Tem
que haver um exemplo de verdadeira
espiritualização, tem que mostrar o caminho
para oferecer a prática interior da religião, o
sacrifício agradável, a homenagem digna de
Deus.
11 Abram seus corações e ali dêem ouvidos à
voz da consciência, para que vocês possam
julgar suas ações e descobrir se estão
interpretando fielmente meus ensinamentos
ou se vocês também estão entendendo mal o
significado de meus ensinamentos. (280, 73)
12 Meu ensino perderá todo seu significado se
você não o colocar em prática.
13 Vós bem sabeis, amados discípulos, que o
propósito de minha lei e de meus
ensinamentos é fazer o bem e que, portanto,
aquele que os tem somente em sua memória
ou em seus lábios, sem aplicá-los a suas obras,
está agindo contrariamente ao seu dever.
(269,45)
14 Homens, vocês que têm em seu coração a
luz da experiência desta vida e em seu espírito
a luz que o desenvolvimento deixa para trás
durante diferentes vidas terrenas - por que
seu espírito se ocupa do que é inútil para ele,
e por que muitas vezes choram por razões que
não merecem sua dor? Procure a verdade em
tudo; ela está em todos os caminhos, é
brilhante e clara como a luz do dia. (121, 48 49)
15 Não se esqueçam, e estejam sempre
conscientes, que de suas vidas justas e
virtuosas depende a fé que vocês suscitam em
seus semelhantes, isto é, que eles o
procurarão e o observarão em suas vidas
privadas, a fim de buscar confirmação em suas
obras do ensinamento que vocês pregam.
(300, 57)

16 Diga-me, eu o rejeitei quando você se
extraviou? Será que eu o deixei para trás,
abandonei-o quando algum tropeço o parou?
Eu já me mostrei feroz quando, derrotado
pela dor, você caiu?
17 Mas vejo que aqueles a quem eu chamo
com tanto amor meus discípulos,
abandonando seus semelhantes na desgraça,
rejeitam aquele que se desvia do caminho
certo em vez de o atrair amorosamente para si
mesmos e ajudá-lo a consertar, e às vezes se
tornam juízes quando interferem em coisas
que não têm o direito de julgar
18 Isto corresponde ao meu ensino? não,
digam-me sua consciência, pois quero que
vocês se julguem com muito cuidado para que
possam moer as muitas asperezas das quais
seus sentimentos estão sofrendo e possam
começar a se tornar meus discípulos (268, 46)
Fé, esperança, amor, humildade, confiança
19 Se fordes humildes, sereis grandes. A
grandeza não está no orgulho e na vaidade,
como muitos acreditam. "seja gentil e humilde
de coração", eu disse a você em todos os
momentos
20 Conhece-me como Pai, e ama-me; não
busques para teu corpo um trono nem um
nome que te distinga diante dos outros Seja
apenas um homem entre outros homens e
tenha boa vontade em você. (47, 54)
21 Verei convosco a fé que os doentes
manifestaram, que veio a Mim na segunda
vez; a do paralítico, do cego e da mulher
incurável. Quero me sentir amado como Pai,
desejado como Médico e ouvido como
Mestre. (6, 46)
22 Não seja fraco na fé, nem na esperança.
Tenha sempre em mente que o fim desta
jornada de vida chegará. Não esqueça que sua
origem estava em mim e que o objetivo final
também estará em mim e este objetivo é a
eternidade, pois não há morte do espírito.
23 Tenha a eternidade como o ideal de seu
esforço, e não perca o ânimo nos altos e
baixos da vida Você sabe se esta é sua última
encarnação na Terra? Quem pode lhe dizer
que neste corpo que você tem hoje, você
pagará todas as suas dívidas à minha justiça? É
por isso que eu lhes digo: Use o tempo, mas
não seja precipitado. Se você aceitar seus
sofrimentos com fé e se render e esvaziar o
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copo com paciência - em verdade, eu lhe digo,
seus méritos não serão estéreis.
24 Certifique-se de que o Espírito está sempre
avançando, para que você nunca, jamais,
deixe de ser perfeito. (95, 4 - 6)
25 Viva para o Pai, amando seus filhos, que
são seus irmãos e irmãs, e você terá a
imortalidade. Se vocês caírem no egoísmo e se
fecharem em seu amor-próprio, as sementes
que deixam para trás e sua memória
dificilmente sobreviverão.
26 Sede mansos e humildes de coração, e
sereis sempre cheios da minha graça. (256, 72
- 73)
27 Ótimo é o seu propósito. Mas não se deixe
dominar por maus presságios, mas enche-se
de coragem e esperança no pensamento de
que os dias de amargura que se aproximam
são necessários para o despertar e a
purificação dos homens, sem os quais não
seria possível experimentar a entrada
vitoriosa do tempo da espiritualização.
28 Aprenda a superar as adversidades, não
deixe que a humildade tome posse de seu
coração e cuide de sua saúde. Encoraje a
mente de seus irmãos e irmãs falando de Mim
e mostrando-lhes meu ensinamento que
acende a fé e a esperança.
29 Veja o quão baixo é o número de pessoas
que vivem. Eles são seres que se deixaram
vencer na luta pela vida. Veja como eles
envelheceram e ficaram cinzentos, seus rostos
murcharam e suas expressões melancólicas.
Mas quando aqueles que supostamente são
fortes são fracos, os jovens murcharão e as
crianças só verão tribulação em seu entorno.
30 Tu, povo, não roubes o teu coração de
todos aqueles prazeres saudáveis que,
embora fugazes, podes desfrutar. coma seu
humilde pão em paz, e em verdade eu lhe
digo, você o achará mais saboroso e mais rico
31 Tomai de minhas palavras que o que eu
quero de vós é confiança, fé, otimismo, paz de
espírito e força, que apesar de vossas fadigas
e pragas não haja amargura em vossos
corações Que bondade ou encorajamento
você teria que dar àqueles que precisam dele
se seu coração estivesse cheio de sofrimento,
tristeza ou insatisfação?
32 É em suas provas que você deve dar o
melhor exemplo de exaltação, fé e humildade.

33 Quem é capaz de dar essa espiritualização
a sua vida sempre sente paz, e mesmo quando
dorme, seu sono é calmo e repousante, que o
espírito usa para se desprender do corpo em
direção ao além, onde recebe aquelas
correntes de poder divino das quais se
alimenta e nas quais deixa o corpo participar
(292, 45 - 51)
Oração, estudo, vigilância, renovação e
espiritualização
34 Amados discípulos, digo-vos novamente,
vigiai e orai, porque a carne é fraca e, em suas
fraquezas, pode desviar o Espírito
35 O espírito que é capaz de "vigiar" nunca se
desvia do caminho que seu Senhor lhe traçou,
e é capaz de fazer uso de sua herança e de
seus dons até que tenha alcançado seu
desenvolvimento.
36 Este homem passará em seus testes
porque vive vigilante e nunca deixa o corpo
[alma] controlá-lo. Aquele que está vigilante e
reza sempre sairá vitorioso das crises da vida e
dará passos firmes no caminho da vida.
37 Quão diferente é o comportamento
daquele que se esquece de rezar e de ficar de
vigia! Ele renuncia voluntariamente a se
defender com as melhores armas que
coloquei no homem, que são a fé, o amor e a
luz do conhecimento. É aquele que não ouve a
voz interior que fala com ele através da
intuição, da consciência e dos sonhos. Mas seu
coração e sua mente não compreendem esta
linguagem e não acreditam na mensagem de
seu próprio espírito. (278, 1 - 3)
38 Orem pelos espíritos confusos, por aqueles
que estão presos à terra, por aqueles que
ainda não conseguem se afastar de seus
corpos nas partes mais íntimas da terra, por
aqueles que estão sofrendo e chorando por
causa da tristeza irracional que é mantida na
terra por causa deles
39 Perdoem-lhes também, e não julguem mais
aqueles que semearam o mal em seus
corações. Se seus olhos pudessem vê-los,
ajoelhando-se e suplicando por seu perdão,
você não seria tão injusto com eles. Ajude-os a
subir ao infinito, levante-os através de sua
lembrança amorosa, entenda que eles não
pertencem mais a este mundo. (107, 15)
40 Você não deve se contentar com seus
primeiros trabalhos, pensando que adquiriu
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méritos suficientes para a perfeição de sua
mente. Mas para que você possa aprender
novas lições diariamente e descobrir
revelações maiores, dedique sempre algum
tempo ao estudo do meu trabalho.
41 O discípulo inquisitivo sempre ouvirá a
resposta a suas perguntas, e em momentos de
julgamento sempre ouvirá meus conselhos
paternos.
42 O discípulo avançado será uma fonte de
amor para seus semelhantes, ele se sentirá
verdadeiramente dotado por seu Pai de uma
herança, e reconhecerá o tempo para se
lançar em sua grande missão espiritual entre
os homens. (280, 40 - 42)
43 Quanto mais vos aperfeiçoardes, mais
perto vereis o objetivo. Você não sabe se está
a apenas um passo de sua salvação ou se
ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu
lhes digo apenas que vocês devem ser guiados
de boa vontade e obedientemente por esta
palavra, que é a voz do meu Espírito Divino.
44 Tome cuidado para não ir contra a lei, para
cometer o mesmo erro repetidamente O
cuidado de melhorar é - um pedido que seu
pai lhe faz porque não quero vê-lo vivendo na
terra em vão e chorando por sua
desobediência depois. (322, 60)
45 Não temais as palavras dos homens, nem
seus julgamentos: temei o julgamento de
vosso Deus. lembre-se que eu lhe disse que,
como juiz, sou implacável portanto sempre
me peça como Pai, como Deus, para que lhe
falte por nada na jornada de sua vida (344, 31)
46 Não se surpreendam, meu povo. Viva
sempre vigilante e seja o fiel vigilante. Não
tema as palavras que seus próprios irmãos e
irmãs lhe dizem para convencê-lo de que você
está cometendo erros.
47 Permaneçam firmes porque darei grandes
recompensas aos "soldados" que são fiéis à
minha causa - aqueles de vocês que
enfrentam estes tempos difíceis de confusão
de visões de mundo, credos e religiões
48 Todos os seus semelhantes que você deve
estimar da mesma forma que você estima o
meu trabalho, e você deve apontar o
ensinamento que eu lhe deixarei novamente
quando os homens troçarem de você, deixe-os
fazê-lo, pois a luz do meu Espírito Santo os
alcançará e então haverá arrependimento em
seus corações (336, 18)

49 Não parem, ó discípulos! como eu sempre
lhe disse, deixe sua caminhada permanecer
firmemente no caminho do bem e do
progresso porque há momentos em que só o
bem ajudará o homem, quando só a virtude e
a verdade o manterão no caminho da luta e
do confronto
50 Aproximam-se os dias em que o engano
chegará ao fim, em que o engano, a hipocrisia,
o egoísmo, toda semente ruim chegará ao fim
devido a severas pragas, quedas e golpes.
51 Por esta razão, o Mestre lhe diz: Fique cada
vez mais forte para sempre. Estejam
convencidos, meu povo, de que vocês não
podem receber o mal pelo bem que fazem. se
você colher um fruto mau ou uma má
recompensa pelo bem que faz na terra, esse
fruto mau é temporário, não é o fruto final, eu
lhe digo em verdade. Deve-se perseverar até
que se volte atrás. (332, 31)
Avisos dirigidos às comunidades da revelação
52 Ai daquele que interpreta a minha palavra
como lhe parece conveniente, pois ele será
responsável para comigo por isso.
53 Na Terra, muitas pessoas se dedicaram à
distorção da verdade sem ter consciência da
responsabilidade que têm como colegas de
trabalho na obra de amor do Pai.
54 Neste tempo de julgamento, que muitos
não sabem porque não sabem interpretar os
acontecimentos que estão vivenciando, o
julgamento está em todo espírito e, durante
sua peregrinação neste mundo, exige dele um
relato de suas obras dentro e fora da lei do
amor.
55 Quem quer que mude o significado de
minhas revelações nestes escritos, que foram
dados por inspiração, será responsável por
suas ações perante Mim.
56 Por esta razão, vocês devem agir de boa fé,
pois estes ensinamentos são o meu legado de
amor aos meus filhos, que, encarnados ou em
espírito, aguardam instruções mais
detalhadas. (20, 12 - 14)
57 Não verei uma mentira com você, Israel,
pois um dia isto será descoberto, e então o
mundo dirá: "São estes os discípulos do
Mestre? Se eles são falsos discípulos, então o
Mestre que habitava entre eles também era
falso para lhes passar mentiras". (344, 10)
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58 Vocês são os encarregados de aliviar a dor
dos homens, de ensinar os blasfemos a orar,
que permaneceram por muito tempo sem
levantar o ânimo em oração.
59 Mas para isso você tem que se tornar mais
espiritual a cada dia e estar livre da
materialização.
60 Pois eu não quero que vocês sejam
espiritualistas excêntricos, não. O fanatismo é
abominável aos meus olhos e é isso que eu
quero eliminar entre vocês. A consciência lhe
dirá como viver em harmonia com tudo. (344,
17 - 18)
61 Escutem-me, povo, escutem-me,
discípulos: Eu vos dou a luz neste momento e
vos liberto de correntes, bandas e escuridão
mas não autorizo você a fazer outra religião a
partir deste Trabalho, nem a preenchê-lo com
imagens e ritos como de costume - não!
62 Reconhecem exatamente no que consiste a
liberdade, que eu vos trago, para que não a
substituais por um novo fanatismo
63 Você ainda não percebeu que sua mente, e
com ela o espírito, havia parado em seu
desdobramento? você não se lembra do
dilúvio de falsos medos e preconceitos
herdados de seus antepassados, dos quais eu
o libertei para que você possa ver a Verdade
desobstruída e receber a Luz? (297, 20 - 21)
64 A terra será úmida e receptiva na
expectativa da semente dos meus
semeadores, e aqui é apropriado que você
pense um pouco sobre a responsabilidade
desses semeadores Seria correto, depois que a
humanidade estiver livre do fanatismo e do
culto significativo, se este povo viesse com
uma nova idolatria? Não, amados discípulos e
estudantes. É por isso que há lições e provas
em cada etapa de sua jornada. (292, 44)

os acordo para que possam evitar a confusão
no tempo e impedir a penetração de espíritos
das trevas entre vocês. Observe, por causa
destes ensinamentos você terá que prestar
contas a Mim se não estiver equipado. (229,
40 - 41)
68 Este já é o último período em que estarei
com vocês nesta forma Acredite e também
acredite que não voltarei a este mundo para
tornar minha palavra materialmente audível e
ainda menos para me tornar homem.
69 Armem-se porque virão rumores de
homens que afirmam que eu voltei, que Cristo
veio à terra Então você deve permanecer fiel e
dizer com convicção: "o Senhor está
espiritualmente com todos os Seus filhos".
70 Mas se você dormir e não espiritualizar,
você negará que eu retirei Minha Palavra; e
tendo se tornado blasfemadores e
desobedientes, você invocará Meu Raio sobre
as multidões de pessoas, dizendo: "vamos
pedir àquele que nos deu Sua Palavra que
continue falando conosco Vamos oferecer a
Ele canções e hinos para que Ele possa nos
ouvir".
71 Mas em verdade vos digo: meu raio não
voltará à mente humana porque não apoiarei
vossa insensatez.
72 O que você teria que esperar? Que as
palavras de luz aparente o jogarão em
confusão. Seu coração não quer isto? Então
preparem-se para essa prova, e em sua
obediência e humildade a luz de minha
inspiração brilhará para baixo.
73 Anuncio a vocês que, a menos que a
unificação destas igrejas em um único povo
ocorra antes de 1950, logo haverá confusão,
pois haverá aqueles que afirmam que o
Mestre continua a se fazer conhecido, e então
ai deste povo! Você ainda não sentiu essa
ameaça?
74 Ainda esse espírito de fraternidade e
unidade não despertou em você, e você
espera que sejam os eventos que o unem.
Mas se você espera isso, você verá ao invés
disso epidemias, desordens, guerras e o
julgamento das forças da natureza se
desencadeando até que não haja lugar de paz
no mundo - nem na superfície da terra, nem
dentro dela, nem no mar, nem no ar. (146, 24
- 26)

Advertência contra a continuação dos
anúncios depois de 1950 e falsos "anúncios
de Cristo
65 Após o dia designado pela minha
divindade, vocês não ouvirão mais a minha
palavra. Mas será escrito em sua consciência,
em seu coração e nos livros.
66 Aquele que depois se levanta como portavoz e invoca meu raio não conhece o
julgamento que faz sobre si mesmo.
67 Advirto-vos que não deis ouvidos a falsos
profetas, a falsas vozes e a falsos "cristos". Eu
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75 Vocês devem se preparar, então sempre
que estiverem reunidos - seja nestas casas da
igreja, em suas casas, ou ao ar livre - vocês
sentirão espiritualmente minha presença
nestes encontros.
76 Mas fiquem atentos, pois também
aparecerão falsos discípulos, que darão uma
trombeta alta para ter comunicação direta
com o Pai, dando falsas ordens e inspiração.
77 Eu vos ensinei a deixar a verdade clara do
engano, a tornar a árvore conhecida por seus
frutos. (260. 65 - 66)
78 Eu lhes anunciei que chegará o momento
em que vocês verão aparecer muitos
"espiritualismos" e que terão que ser
treinados para descobrir qual verdade e qual
engano está na raiz deles.
79 Você verá falsas manifestações atribuídas a
Mim; rumores de mensageiros divinos dando
mensagens; seitas com o nome dos Sete Selos,
e muitos ensinamentos confusos e ambíguos
80 Tudo isso será o resultado da grande
confusão espiritual que a humanidade
preparou. Mas não se preocupe; por outro
lado, certifique-se de viver acordada e orando,
assim não sucumbirá à confusão espiritual,
pois minha palavra será luz nos momentos de
maior escuridão que farão você ver minha
verdade cristalina e eterna. (252, 15 - 17)

85 Uma das falhas de caráter mais graves é a
hipocrisia. não fale alto de amor enquanto não
for capaz de me amar em seus semelhantes
86 Quantos dos que condenaram o beijo de
Judas não querem saber que deram a seu
irmão o beijo de falsa irmandade, e o deram
para trás! quantos daqueles que dizem servir
aos necessitados eu vejo trazer luz, verdade,
caridade em troca de dinheiro!
87 Por que, se alguém o intimidou com suas
perguntas, como Peter fez em seus momentos
de fraqueza, por que você Me negou e
afirmou que nem mesmo Me conhecia? por
que você teme a justiça humana e não a
minha?
88 Mas, na verdade, vos digo, entre a Justiça
Divina e vossos pecados há a intercessão de
Maria, vossa Mãe Celestial, que sempre reza
por vós. (75,34)
89 Ninguém tem o direito de julgar as ações
de seus semelhantes, porque se aquele que é
puro não as faz - por que aquele que tem
vergonha em seu coração deveria ter
permissão para fazê-las?
90 Estou lhe dizendo isto porque você está
sempre procurando investigar a semente de
seu irmão, esperando encontrar falhas nela, e
depois mostrar-lhe sua semente e humilhá-lo
dizendo-lhe que seu trabalho é mais puro e
perfeito.
91 O único juiz que é capaz de avaliar suas
obras é seu Pai que está no céu. Quando Ele
aparece com Seu equilíbrio, aos Seus olhos
não será o maior mérito daquele que entende
mais, mas daquele que soube ser irmão de
seus semelhantes e filho de Seu Senhor. (131,
55 - 57)
92 Aprender e agir, instruindo e sentindo o
que você faz e diz, confirmando meu ensino
através de suas obras Não quero hipócritas
entre meus discípulos. Pensem no que seria
da humanidade e de vocês mesmos se esta
obra, fundada com tanto amor e paciência,
fosse arruinada pela falta de moralidade,
virtude e veracidade em suas vidas. (165, 25)
93 Não correr mais após as diversões ou
frivolidades do mundo Siga o ideal para tornar
sua vida irrepreensível, porque eu lhe darei ao
longo de toda sua existência aquelas
satisfações que são estímulo para seu coração.
(111, 61)

vícios, hipocrisia, vício
81 A vaidade se enraizou naqueles que,
acreditando ter alcançado o pleno
conhecimento da verdade, se consideraram
aprendizes, fortes, infalíveis, grandes e
absolutos, sem perceber que muitas vezes
estavam errados.
82 Não quero que neste povo, que só agora
começa a ser formado à luz destes
ensinamentos, amanhã apareçam pessoas que
- confusas por sua vaidade - trunfarão que são
a reencarnação de Cristo ou os novos Messias.
83 Estes serão aqueles que pensam ter
chegado à compreensão de toda a minha
verdade, mas que na realidade vão longe do
caminho traçado por Cristo, que é o caminho
da humildade.
84 Estude a vida de Jesus na Terra, e você
encontrará um ensinamento profundo e
inesquecível de humildade (27, 3 - 6)
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94 Ai de vós, se as más inclinações fizerem
mais do que as virtudes que tendes em vossas
mentes, e se meus ensinamentos não derem
frutos Se você não refletir e não entender
minha palavra, pensando que está fazendo
minha vontade, minha luz o despertará. Mas
quando você reconhecer toda a verdade,
lembrará que eu o enviei ao mundo para fazer
obras de caridade. (55, 6)
95 Ai daqueles que neste tempo, por sua
vergonha e desobediência, estão dando um
mau exemplo às crianças que eu enviei com
uma missão espiritual (à terra)! Você quer ser
como a multidão que levou Jesus ao Gólgota
sob gritos e zombarias e assim semeou horror
no coração das crianças que não conseguiam
explicar por que uma pessoa foi torturada e
morta que só deu bênçãos?
96 Toda vez que Jesus caía, aquelas pessoas
inocentes choravam. mas, na verdade, eu lhes
digo, seu pranto veio mais do Espírito do que
da carne quantos deles me seguiram e me
amaram mais tarde, sem apagar de seus
corações a memória do que seus olhos
inocentes haviam testemunhado (69, 50 - 51)

conhecimento de meus ensinamentos possa
ser verdade, e você possa destruir todas as
idéias erradas que possam estar presentes em
você
102 Não esqueçais que o amor do Pai vos
perdoa, mas que a mancha - apesar do perdão
- permanece impressa em vosso espírito, e
que vós deveis lavá-la por mérito, e assim
fazer justiça ao amor que vos perdoou (293,43
- 44)
103 Uma voz te despertou, uma voz de
bondade e conforto, chamando-te para o
reino da luz e da vida, mas que pode ser
transformada em retidão se preferires
continuar a abater teu espírito e a
desobedecer à lei
104 Aos obedientes e humildes diz minha
palavra: Sede firmes, pois obtereis muito de
minha graça e realizareis muito para vossos
irmãos e irmãs.
105 Para o tolo diz minha voz: Se você não
usar esta abençoada oportunidade para
escapar da sujeira do pecado ou da escuridão
da ignorância em que você vive, você verá os
tempos e as idades passarem sobre sua mente
sem saber o que o Senhor trouxe em Sua
mensagem, nem quais foram os dons
espirituais que Ele revelou ao Seu povo.
106 É verdade que haverá um tempo
adequado para que todos se salvem e subam
às alturas Mas ai daquele que atrasa este dia!
Ai daquele que perde as oportunidades de
alcançar o desenvolvimento de seu espírito
porque se dedicou às vaidades deste mundo!
Ele não sabe quanto tempo vai demorar para
esperar por uma nova oportunidade, nem
conhece a amargura de sua reparação.
107 Nisto não há a menor retribuição ou
punição por parte do Pai, mas há sua justiça
rigorosa e impiedosa.
108 Você sabe, hoje, quando estou presente
entre vocês, se não perderam ou perderam
oportunidades anteriores, e sabe o período de
tempo que seu espírito tem esperado para
receber esta nova oportunidade de cumprir
uma missão que lhe foi confiada há muito
tempo?
109 O que seu coração ou sua mente sabe do
passado de seu espírito, de seu destino, de
suas dívidas, de seus deveres e expiações?
Nada!

Falsas multas e falsas expectativas
97 Tome cuidado para não fazer penitências
mal compreendidas e não prive seu corpo do
que ele precisa Por outro lado, poupe-o do
que lhe é prejudicial, mesmo que isso
signifique sacrifício por ele. Este será o
arrependimento que serve ao seu espírito e,
portanto, é agradável ao Pai. (55,40)
98 Você já vê em Deus menos um juiz do que
o Pai do amor perfeito e inesgotável e eu lhe
digo que é bom que você veja em Deus seu Pai
99 No entanto, devo dizer-lhe para mantê-lo
acordado que você também, como aquele
velho povo, pode cair vítima de um novo erro,
e esse erro pode ser que você não se esforce
para melhorar moral e espiritualmente, ou
que não se preocupe em pecar contínua e
severamente, confiando que o Pai é acima de
tudo amor e que lhe perdoará
100 Certamente, Deus é amor, e não há
ofensa, por mais difícil que seja, que Ele não
perdoe. Mas você deve saber muito bem que
deste amor divino nasce uma justiça que é
implacável.
101 Estar consciente de tudo isso, para que o
que você recebeu em você como
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110 Portanto, você não deve interromper a
perfeição do espírito, nem tentá-la através do
amor pelos bens do mundo Ele deve seguir um
caminho diferente, objetivos diferentes, ideais
diferentes. (279, 16 - 19)

convencido da verdade pelos acontecimentos.
Quão amargos eram então aqueles dias para
Jerusalém!
118 Você agora sabe a verdade de que você
ainda é o mesmo? pois você não quis deixar
sua infância espiritual para crescer e ascender
no caminho da sabedoria que está em minha
palavra
119 Envio-vos toda esta mensagem, que é
servir aos povos e nações como profecia, para
despertar, para a vigilância Abençoado seja, se
você acredita em seu conteúdo.
120 Refletem sobre seu significado, mas
observem e rezem depois deles, porque
quando você faz isso, uma luz interior o guiará
e protegerá um poder superior até que você
esteja seguro (325, 73-77)

Alerta aos povos e aos poderosos da terra
111 Ai dos homens se em seus corações a
misericórdia e a caridade ativa não se
romperem finalmente Ai dos homens se eles
finalmente não alcançarem o pleno
conhecimento de suas obras más! Sua própria
mão desencadeia sobre eles a fúria das forças
da natureza e tenta derramar sobre as nações
o cálice da dor e da amargura. Mesmo que
colham o resultado de seu trabalho, alguns
ainda dirão: "É o castigo de Deus". (57, 82)
112 Ai dos povos que persistem em sua
idolatria, fanatismo e tradição! não poderão
ver minha luz, nem sentirão a felicidade
infinita do despertar do Espírito
113 É verdade que meus ensinamentos
abalarão o mundo Mas quando a luta
terminar, você sentirá a verdadeira paz na
Terra - aquela paz que brota do meu espírito.
Somente os tolos, os teimosos e os de coração
duro continuarão a sofrer. (272, 12 - 13)
114 Eu me faço sentir no coração duro dos
homens - aqueles que têm a intenção de
provocar guerras - para que eles possam
perceber que minha vontade é mais forte do
que suas intenções bélicas Se o coração
desses homens permanecer duro e não se
deixar mudar por Minha vontade, Minha
Justiça será sentida em todo o mundo. (340,
33)
115 Novamente, como nos dias de Noé, as
pessoas farão pouco das profecias, e somente
quando sentirem que as enchentes de água já
enterraram seus corpos debaixo delas é que
começarão a acreditar e a se arrepender.
116 Minha Misericórdia sempre quis detê-lo
em sua precipitação, mas você nunca quis me
ouvir Sodoma e Gomorra também foram
advertidos a sentir medo e arrependimento e
evitar sua destruição; eu também os adverti
Mas eles não quiseram ouvir Minha voz e
pereceram.
117 Eu também exortei Jerusalém a orar e
voltar ao verdadeiro culto a Deus. Mas seu
coração descrente e carnal rejeitou minha
admoestação paternal e teve que ser

Capítulo 62 - Palavras para os ouvintes
presentes no México
Palavras para os ouvintes presentes no
México
1 Discípulo, vá para dentro, ouça e sinta-Me
como antes Lembre-se de como você
confessou que esta Palavra é sua vida e a luz
de seu destino não se esqueçam que eu lhes
digo hoje: o que vocês precisam lhes será
dado em tempo hábil
2 Despeje óleo novo em suas lâmpadas, para
que a chama da fé e do conhecimento possa
ser acesa novamente.
3 Não durma, observe e ore, pois o Mestre
pode surpreendê-lo quando entra em sua casa
como no passado, como naqueles dias de
entusiasmo espiritual, quando você sentiu
minha presença a cada passo
4 Você verá então como sua vida será
novamente iluminada por aquela luz que
deixou de iluminá-lo sem que você se torne
consciente dela; e lhe devolverá a confiança
em um futuro cheio de abundância e
sabedoria. (4, 27 - 29)
5 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
quero que vocês sejam espiritualistas através
do exercício do bem, através da realização da
essência da vida, através de seu amor ao
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próximo, através de seu serviço a Deus por
meio de uma existência generosa, frutífera e
virtuosa. (269, 55)
6 A alguns dei uma origem humilde no mundo
para que tomem o Mestre como exemplo em
suas vidas; a outros dei um lar rico para que
também eles possam imitar Jesus que,
embora rei, deixou seu "trono" para servir os
pobres, os doentes e os pecadores
7 O mérito daquele que desce de sua posição
social para servir seus vizinhos, sejam eles
quem forem, é tão grande quanto o daquele
que, por amor, sobe de sua vida pobre e
desconhecida para o auge dos justos (101, 55 56)
8 Você me pergunta por que vim até você:
porque vejo que você esqueceu o caminho de
volta ao útero de onde veio e estou lhe
mostrando de novo
9 O caminho é minha lei e, mantendo-a, o
espírito terá a imortalidade. Estou lhes
mostrando o portão, que é tão estreito
quanto a maneira como lhes mostrei com
meus ensinamentos naquela época. (79, 2 - 3)
10 Vocês que Me ouvem devem preparar o
caminho para aqueles que Me receberão
espiritualmente não foi o acaso que trouxe à
minha presença aqueles que receberam meus
ensinamentos, assim como não será o acaso
que desenvolverá os dons espirituais naqueles
que devem sentir minha presença sem a
necessidade de um portador de voz humana
(80, 4)
11 Designei-os para difundir na terra o bem
que é a verdadeira espiritualidade.
12 Vocês se sentem muito incompetentes e
insignificantes? Você acha que você é muito
impuro para poder colocar uma tarefa deste
tipo em sua mente? a razão é que você não
conhece Minha Sabedoria e Misericórdia, que
você não observa com os sentidos
desobstruídos os exemplos de ensinamentos
que eu lhe dou a cada passo através da
natureza
13 Você não vê como os raios do sol,
iluminando tudo, chegam até mesmo à poça
mais poluída, evaporando-a, elevando-a para
a atmosfera, tornando-a limpa e finalmente
transformando-a em uma nuvem que vai
sobre a terra e a torna fértil? (150, 51 - 53)
14 Libertem suas mentes aqui na minha
presença de toda impureza, e o deixem ir

livre. não tenha medo porque você não me
revelará nenhum segredo, eu o conheço
melhor do que você mesmo confessa-te a mim
em teu íntimo; compreender-te-ei melhor que
ninguém e te perdoarei tuas transgressões e
tua culpa, pois sou o único que te pode julgar;
sou o único que te pode julgar; sou o único
que te pode julgar; sou o único que te pode
julgar; sou o único que te pode julgar
15 Mas quando vos reconciliardes com vosso
Pai, e ouvirdes em vosso ser o hino de vitória
que vosso espírito está cantando, sentai-vos à
minha mesa em paz, comendo e bebendo a
comida do espírito que está no significado de
minha palavra (39,71)
16 Muitos de vocês vêm chorando depois de
terem amaldiçoado a dor. Perdoo seus erros,
considerando que eles se originam de sua
ignorância.
17 Acalmem seu coração e tornem sua mente
receptiva para que vocês possam entender o
que estou lhes dizendo agora, crianças-alunas
da vida: quando sentirem mais uma vez que
seu coração está atravessado pela dor,
separem-se por um curto período de tempo
de tudo o que os cerca e permaneçam
sozinhos Ali, na intimidade de seu quarto, fale
com sua mente, pegue sua dor e a explore
como se estivesse pegando qualquer objeto
para examiná-la.
18 Desta forma, faça um inquérito sobre sua
tristeza e veja de onde ela vem e por que veio.
escute a voz de sua consciência e
verdadeiramente, eu lhe digo, você vai tirar
dessa contemplação um tesouro de luz e paz
para seu coração
19 A luz lhe dará o caminho para se livrar da
dor, e a paz lhe dará a força para continuar até
que o julgamento termine. (286, 26 - 28)
20 Você deve continuar seus esforços para ser
resistente tanto mental quanto fisicamente.
Pois se há doenças entre vocês até hoje, é
porque não conseguiram superar a miséria e a
dor desta vida por falta de espiritualização e
de fé.
21 Meu ensinamento ensina não somente a
ter fé no poder de Deus, mas que vocês
devem ter fé em vocês mesmos. (246, 40 u. 41 o.)
22 Apesar de dizerdes este dia: "Deus está em
nós"; mas você o diz sem senti-lo ou entendêlo, porque sua materialização o impede de
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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 ser humano. Minha voz
ressoará na consciência, o juiz interior será
ouvido, e o calor do Pai será sentido. (265, 57)
23 Este ensinamento entra em seu coração,
onde nasceram resoluções para o
melhoramento e sentimentos nobres.
24 Se sofrestes muito e chorastes até que
estivésseis prontos para me abrir as portas de
vosso coração; em verdade vos digo que
aquele que muito sofreu expiou por suas
transgressões e será perdoado (9, 37 - 38)
25 Vocês estão chorando, meu povo, porque
sentem em seu coração arrependido o amor
do Mestre. Foi-lhe dito que ninguém que
viesse perante o Pai com um pecado grave em
seu espírito seria perdoado, e que sofreria a
condenação eterna.
26 Mas como você pôde ver minha retidão
divina como tão ultrajante? você não notou
como eu mostrei claramente através de Jesus
que minhas palavras mais ternas e minha
aparência mais amorosa eram para aqueles
que mais pecaram? Como eu poderia
proclamar um ensinamento no mundo e fazer
o oposto na eternidade? (27, 41)
27 Confortem-se nos momentos amargos e
difíceis de sua vida com o pensamento de que
minha sábia e perfeita lei julga todas as coisas.
28 Eu tenho estado em sua dor para que você
possa Me procurar através dele Eu o afligi com
a pobreza para que você possa aprender a
pedir, a ser humilde e a entender os outros
29 Cheguei até a ocultar-vos o pão cotidiano
para mostrar-vos que aquele que permanece
fiel é como os pássaros que não se preocupam
com o amanhã; eles vêem o amanhecer
nascer como um símbolo de minha presença,
e quando acordam, a primeira coisa que
fazem é enviar seus trinados como uma
oração de ação de graças e como uma prova
de sua confiança. (5, 55 - 57)
30 Às vezes o Senhor me diz: "Senhor, se eu
tivesse tudo, se nada me faltasse, cooperaria
em Tuas obras espirituais e faria caridade".
mas saibam que como homens, vocês são
inconstantes e que todas as resoluções de
hoje, quando não têm nada, mudariam se eu
lhes concedesse tudo o que vocês desejam

31 Somente o amor de Deus por seus filhos é
imutável.
32 Sei de antemão que você pereceria se eu
lhe desse presentes abundantes, pois conheço
suas escolhas e fraquezas (9, 55 - 57)
33 Quando eu lhe disse que você deveria
renunciar aos prazeres, você interpretou mal
Minha Palavra e finalmente quis dizer que é
mais agradável para mim vê-lo sofrer do que
se alegrar
34 Já que sou teu Pai, como podes pensar que
te vejo chorando em vez de sorrir?
35 Quando lhe disse para renunciar aos
prazeres, referia-me apenas àqueles que são
corruptores para o espírito ou prejudiciais ao
seu corpo mas estou dizendo que você deve
ter satisfações caritativas para o espírito e
para o coração, que são alcançáveis para você
(303,27)
36 Eu nem sequer lhe pedi que tivesse fé em
Mim quando aqui chegou. Fui eu quem o
precedeu e lhe dei provas, curando suas
doenças físicas, dando paz a seu espírito ou
algo que você pensava inalcançável.
37 Depois disto, quando vocês acreditaram
em Mim e se dedicaram fielmente ao
cumprimento de Minha lei, eu mostrei a todos
sua tarefa para que ele não se desviasse do
caminho e só tomasse o que lhe era devido,
dando misericórdia e amor a seus irmãos e
irmãs, como eu fiz a vocês
38 Você acha que todos os que ensinam são
mestres? você acha que todos que se dizem
servos de Deus são meus emissários ou que eu
lhes dei a tarefa que eles estão fazendo? Você
acha que todos os que governam no mundo,
governam e comandam, têm as habilidades
necessárias para realizar esta tarefa? Não,
pessoal! Quão poucos são aqueles que
cumprem a tarefa que lhes foi confiada na
verdade! Enquanto alguns assumem uma
posição que não lhes pertence, aqueles a
quem deveria ter sido dada se vêem
humilhados e relegados. (76, 36 - 37)
39 Não pense que me sinto ferido quando
alguém não acredita em minha presença nesta
manifestação, pois nada afetará minha
verdade quantas pessoas duvidaram da
existência de um ser divino que criou todas as
maravilhas do universo e ainda assim o sol não
cessou de lhes dar sua luz! (88, 7)
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40 Hoje vocês abrem as portas de seus
corações e mentes para a luz do meu
ensinamento. por que obras você me
glorificará?
41 Todos vocês guardem silêncio; o espírito e
também o corpo guardem silêncio diante de
mim. Curvem o pescoço e se humilhem. Mas
eu não quero que meus filhos se humilhem
diante de mim. Quero que eles sejam dignos
de levantar o rosto e ver o meu, pois não
procuro servos ou escravos; não procuro
criaturas que se sintam proscritos, proscritos,
venho até meus filhos a quem tanto amo, que
quando ouvem a voz de meu Pai levantam seu
espírito no caminho de seu desenvolvimento
ascendente. (130, 39 - 40)
42 Amados discípulos, vigiem meu trabalho
com zelo, guardem minhas instruções, e assim
testemunharão a meu respeito. Maria, tua
Mãe amorosa, também desce a ti e te enche
de graça, ensinando-te o amor perfeito e
transformando teu coração em uma fonte de
misericórdia, para que realizes grandes obras
de amor entre teus semelhantes e conheças a
verdade. Ela é Minha colega de trabalho e
além de Minha palavra de Mestre e de Juiz, há
Sua palavra de Mãe e de Advogada. Ame-a,
gente, e chame seu nome. Em verdade vos
digo que Maria está de olho em vós e ao vosso
lado, não apenas nestes dias de julgamento,
mas para sempre. (60, 24)
43 Chamei-vos "o povo mariano" porque
sabeis amar e reconhecer a Mãe Divina e vir a
ela como a criança que deseja ternura ou
como o pecador que procura intercessão.
44 A presença de Maria no mundo é uma
prova do meu amor pelos homens. Sua pureza
é um milagre celestial revelado a você. De
Mim ela desceu à terra para se tornar mulher,
para que em seu ventre germinasse a semente
divina, o corpo de Jesus através do qual a
"Palavra" falaria. No presente ela se revela de
novo. (5, 9 - 10)
45 É necessário que o coração humano
conheça do fundo de seu coração a preciosa
mensagem que seu Espírito trouxe ao mundo,
e depois de conhecer toda a verdade, você
deve apagar de seu coração toda adoração
idólatra e arrebatadora que consagrou a ela,
oferecendo-lhe seu amor espiritual por ela.
(140, 43)

46 Alguns me dizem: "Senhor, por que não
permites que todos nós Te vejamos, como
nossos irmãos e irmãs que testemunham que
Te vêem?
47 Ó corações débeis, que têm que ver para
ter fé! Que mérito você encontra em ver Jesus
em uma visão em forma humana, ainda que
seu espírito possa Me perceber ilimitada e
perfeitamente através do amor, da fé e do
sentimento em Minha Essência Divina?
48 Você faz mal se inveja aqueles que têm o
dom de ver o espiritual em formas ou
símbolos limitados; pois o que eles vêem não
é, estritamente falando, o divino, mas um
símbolo ou uma alegoria falando-lhes do
espiritual.
49 Contente-se com seus dons e faça uma
investigação sobre os testemunhos que você
recebe, buscando sempre o significado, a luz,
o ensinamento, a verdade (173, 28 - 30)
50 Nunca falsifiquem meus ensinamentos.
Apresente meu trabalho como um livro
contendo apenas pureza, e quando você tiver
terminado seu caminho, eu o receberei. Não
olharei para as manchas em seu espírito e lhe
darei meu beijo divino, que será a maior
recompensa quando você chegar à Terra
Prometida. Pois eu lhe dei neste tempo um
punhado de sementes para que você aprenda
a semear em campos férteis e a multiplicar ali.
(5, 27)
51 Julguem sua responsabilidade, pessoas
queridas, lembrem-se que um dia que perdem
é um dia em que atrasam a chegada desta Boa
Nova ao coração de seus semelhantes - que
uma instrução que perdem é um pão a menos
que podem oferecer aos necessitados. (121,
40)
52 Vós já conheceis o sabor do fruto desta
árvore, e eu vos previno para que no futuro
não vos deixeis enganar por falsos profetas;
mas também tendes de "vigiar" vossos
semelhantes, ensinando-os a reconhecer a
essência de meu ensinamento
53 Está escrito que depois da minha partida
surgirão falsos profetas que dirão ao meu
povo que são meus mensageiros e virão em
meu nome para continuar o trabalho que
tenho feito entre vós.
54 Ai de vós quando vos curvardes perante
falsos profetas e falsos mestres, ou quando
acrescentardes palavras sem conteúdo
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espiritual ao meu ensinamento, pois então
haverá grande confusão. É por isso que vos
digo repetidamente: "Observai e rezai". (112,
46 - 47)
55 Se você não estiver preparado, vozes fracas
virão aos seus ouvidos, confundindo-o, e mais
tarde você confundirá seus irmãos.
56 Faço-vos vigiar para que, uma vez
terminados estes anúncios, não tenteis
retomá-los, porque não serão os espíritos da
luz que se farão conhecer, mas os seres
confusos que querem destruir o que já
construístes antes.
57 Por outro lado, aquele que sabe se
preparar, aquele que, em vez de querer se
sobressair, procura se fazer útil, aquele que,
em vez de apressar os acontecimentos, espera
com paciência, ouvirá claramente meus
ensinamentos, que chegarão ao seu espírito
através dos dons que estão nele: Dons de
inspiração, intuição e presentimento, através
da oração, visão espiritual e sonhos
proféticos. (7,13 - 14)
58 Hoje você está olhando para estes portavozes que estão falando com você em êxtase,
e por mais grande que seja a descrença de
alguns, você pensa que meu anúncio é
possível através destes transmissores. Mas
quando os homens uma vez virem meus
discípulos proclamando revelações divinas em
seu estado normal, eles duvidarão delas.
59 Em sua própria igreja, aqueles que duvidam
surgirão quando o ouvirem falar sob minha
inspiração, e você terá que ter uma grande
armadura e pureza espiritual para ter fé. (316,
52 - 53)
60 Se, em seus modos, você observar homens
que, por suas obras ou por seu modo de
pensar, demonstram um atraso espiritual
diante de minhas revelações, não fique
consternado, pois você deve saber que nunca
todos os homens marcharam no mesmo
ritmo. Confio que agora já deixo para eles as
palavras que os despertarão quando chegar a
hora.
61 Essas palavras que você não pode
compreender no momento são exatamente
aquelas que esses homens compreenderão.
(104,42 - 43)
62 Acredita e age sem fanatismo. Levante-se e
coloque-se em um nível a partir do qual você

possa instruir todos os seus semelhantes sem
se preocupar com credos ou ensinamentos.
63 Não hesite em fazer o bem a uma pessoa
carente só porque ela tem um culto atrasado
ou imperfeito a Deus. Ao invés disso, deixe
seu trabalho abnegado conquistar seu
coração.
64 Não se fechem em grupos e, portanto, não
limitem seu campo de atividade. Seja uma luz
para cada espírito e um bálsamo em cada
tribulação. (60, 27)
65 Se seus semelhantes falam
desdenhosamente de você porque você
respondeu ao meu chamado, feche seus
ouvidos e mantenha-se em silêncio; eles são
ignorantes. Mas, se vocês devem aproveitar
esta ocasião para julgar, ai de vocês mesmos,
pois já estão iluminados pela luz de sua
consciência e sabem o que estão fazendo.
(141,27)
66 Portanto, meu povo, não deseje que todos
os homens pensem e acreditem como você.
Você nunca deve condenar os homens, nunca
deve julgar ou impor uma punição a quem não
lhe dá ouvidos, quem não aceita suas
sugestões, seus ensinamentos ou seus
conselhos. Você deve considerar todos os seus
semelhantes com o mesmo profundo respeito
e com verdadeira caridade espiritual. Então
você aprenderá que na prática da religião, no
ensino, na maneira como eles andam, cada
um alcançou o lugar a que sua capacidade
espiritual lhe deu o direito; e ao ponto em que
você vê os homens, seu próprio
desenvolvimento os conduziu. (330, 29)
67 Já vos digo agora que não sois mais do que
ninguém, que a fé que alimentastes, a saber,
ser um povo de seres favorecidos, é um erro,
pois o Criador em seu perfeito amor por todas
as suas criaturas não prefere ninguém
68 Digo-lhes isto porque amanhã vocês devem
apresentar a seus semelhantes o ensinamento
que lhes trouxe durante este tempo, e não
quero que vocês apareçam aos descendentes
como seres superiores, nem deve parecer que
os méritos os fizeram dignos de serem os
únicos que ouviram minha palavra.
69 Vós deveis ser irmãos e irmãs
compreensivos, humildes, simples, nobres e
misericordiosos.
70 Você deve ser forte, mas não arrogante,
para que não faça os mais fracos serem mais
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baixos. Se você tem grande conhecimento de
meus ensinamentos, nunca deve se vangloriar
de seus conhecimentos para que seus
semelhantes ao seu lado não se sintam
inferiores. (75, 17 - 19)
71 Mesmo aqui entre meus trabalhadores:
quantos são aqueles que, sem terem
compreendido meus ensinamentos, se
consideravam seres superiores, dignos de
admiração e homenagem, quando sabiam que
eram dotados com um dom do espírito! Para
isso pergunto se você pode aprovar que um
espírito superior imagine algo de seus dons
quando humildade e caridade são as
qualidades essenciais que ele deve ter? (98,
15)
72 Lembre-se que uma vez eu lhe disse: Eu
não o criei para ser como os parasitas Não
quero que você se contente em não fazer mal
a ninguém. Quero que você encontre sua
satisfação em ter feito o bem. Quem não faz o
bem quando poderia tê-lo feito, fez mais mal
do que quem, por ser incapaz de fazer o bem,
estava limitado a fazer o mal porque era a
única coisa que ele sabia fazer. (153, 71)
73 Ó meus filhos amados, vós que sois como
ovelhas perdidas, chorando com uma voz
cheia de medo por vosso pastor quando você
fecha seus olhos para a realidade que o cerca,
você acaba pensando que eu sou a causa de
toda a sua miséria na terra; outros acreditam
que eu sou indiferente a seus bons e maus
74 Como você é ingrato quando pensa assim
de seu Pai, e como é injusto no julgamento da
minha perfeita retidão!
75 Você acha que eu não o ouço quando diz
que se alimenta apenas de amargura; que o
mundo que você habita é um mundo sem
felicidade e que a vida que você leva não tem
o direito de existir?
76 Só Me sentes quando acreditas que te
castigo, que te nego toda a misericórdia,
esquecendo a ternura e a bondade de teu Pai;
queixas-te de tua vida em vez de abençoar
seus benefícios
77 Isto porque você fecha seus olhos para a
verdade e vê apenas tristeza e lágrimas em
seu ambiente e se desespera porque acredita
que tudo permanecerá sem recompensa.
78 Como seria diferente sua vida se, em vez
desta rebelião, desta falta de compreensão,
seu primeiro pensamento todos os dias fosse

abençoar seu Pai, e suas primeiras palavras
foram palavras de agradecimento por tantas
coisas boas que seu amor lhe dá!
79 Mas você não é mais capaz de sentir essas
virtudes porque "carne" perturbou seu
espírito e você esqueceu meu ensinamento; é
por isso que eu lhe falo dessas sensações que
você baniu de seu coração (11, 4 - 9)
80 Vocês pecaram, quebraram o casamento,
cometeram crimes e agora, quando enfrentam
a verdade de minha palavra que lhes mostra
suas transgressões, vocês esquecem suas
transgressões e acreditam que seu Senhor é
injusto quando ele lhes fala de julgamentos e
expiações. (17, 33)
81 Vós fostes muito testados, meus caros
discípulos. Como cada julgamento contém um
mistério para você, você não sabe se é para
fortalecê-lo na luta, para revelar-lhe algo que
você não sabe, ou para expiar algum crime.
Mas nunca se encolha das provas, pois elas
não são enviadas para esse fim; nem estão
além de seus poderes morais ou espirituais.
(47, 26)
82 Por que muitos de vocês temem que seu
destino tenha sido escrito por Mim com
provações, dores, punições ou infortúnios?
como você pode pensar que Aquele que o
ama de uma forma perfeita está lhe dando um
caminho cheio de espinhos? em verdade, eu
lhe digo, o caminho fatídico e fatídico é aquele
que você escolhe de acordo com sua vontade,
pensando que nele você encontrará alegrias,
liberdade, felicidade, sem se dar conta de que
é o próprio caminho de onde você está
destinado a partir, onde a verdadeira paz,
segurança, força e saúde, bem-estar e
abundância se encontram
83 Desta forma, que vos ofereço em meu
ensino, é a que foi predeterminada para vosso
espírito desde sua criação, para que possais
finalmente encontrar nela o que desejais (283,
10 -11)
84 Vocês julgam superficialmente como se
fossem crianças, não considerando que os
julgamentos que vos flagelam são seu
trabalho. Portanto, quando eles se
descarregam sobre você, você deseja que eles
se afastem de você, que o destino seja
mudado para não sofrer, para não beber mais
o cálice do sofrimento.
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85 A razão disto é que vocês não podem
entrar em realidade com sua visão espiritual
para compreender que tudo o que vocês
colhem é o que semearam, e que infligiram
todo o sofrimento em vocês mesmos.
86 Não, vós nunca fostes capazes de penetrar
na verdade e, portanto, quando a dor penetra
em vosso coração, vós vos considerais vítimas
de uma injustiça Divina Mas eu lhes digo que
em Deus não pode existir a mais pequena
injustiça.
87 O amor de Deus é imutável, imutável e
eterno. Portanto, quem acredita que o Espírito
divino pode ser tomado pela raiva, fúria e
raiva, sucumbe a um grande erro. Tais
fraquezas só são concebíveis nos seres
humanos quando lhes falta maturidade
espiritual e o domínio das paixões.
88 Às vezes você me diz: "Senhor, por que
temos que "pagar" as conseqüências de obras
que não são nossas e por que temos que
colher o fruto amargo que outros produziram?
- a isto eu lhe respondo que você não entende
nada disto porque não sabe quem você era
antes e quais eram suas obras (290, 9 - 12)
89 Amados: seus corações estão cheios de
satisfação pelo pensamento de que vocês são
meus discípulos nesta "terceira vez". mas eu
lhe digo que você nunca deve permitir que a
vaidade o cegue Pois se você sucumbisse a
esta fraqueza, você não ouviria mais sua
própria consciência quando ela o reprova por
suas transgressões. Aquele que não começa a
limpar e enobrecer sua vida humana não pode
esperar progredir espiritualmente para cima,
pois seus passos serão enganosos, e suas
obras não terão semente de verdade.
90 Considere, então, que em minhas lições eu
às vezes descendo da instrução espiritual para
conselhos, para que você possa se comportar
corretamente em sua vida humana. Falo então
ao coração do homem, exortando-o a
renovar-se, fazendo-o compreender os danos
que os vícios causam ao corpo e o mal que
fazem ao espírito.
91 Eu lhe disse que o homem que se deixa
dominar por um vício esqueceu que o espírito
não deve ser derrotado - que ele esqueceu
que a verdadeira força é vencer o mal através
da virtude
92 Que o homem derrotado pela carne se
degradou, violou seu respeito próprio, desceu

de sua alta posição de homem para uma
pobre criatura covarde demais para lutar
93 Em vez de trazer luz, pão e vinho para sua
casa, esse homem traz sombra, sofrimento e
morte, tornando pesada sua cruz e a de sua
esposa e filhos e dificultando o
desenvolvimento espiritual de todos os que
estão ao seu redor. (312, 32 - 35)
94 Entendam que cada um de vocês que
desistir de um caminho mau, ao fazê-lo, faz
com que o poder do mal perca uma parte de
seu poder; que sua vida, se for justa em suas
obras, palavras e pensamentos, deixa uma boa
semente em seu caminho; que seus
conselhos, se vierem de um coração piedoso,
terão o poder de realizar milagres; e que a
oração, se nascer de um pensamento
compassivo e amoroso, será uma mensagem
de luz para ele, para quem vocês estão
pedindo (108, 16)
95 Aqui comigo vocês se limpam de cada
mancha. Ah, se ao menos você pudesse
manter esta pureza durante toda a sua vida!
Mas esta atmosfera de espiritualidade e
fraternidade que você cria nestas horas de
comunhão e ensino não prevalece no mundo.
O ar que se respira é envenenado pelo
pecado.
96 Mas você tem sentido como, na medida em
que faz do Meu Ensinamento o seu, você está
gradualmente caindo de elo em elo na cadeia
que o forja para o mundo (56, 26- 27)
97 Vivem sempre vigilantes, porque à sua
maneira haverá alguns que dizem que me
pertencem; mas não acreditem neles desde o
primeiro momento, acreditem pelo que
mostram em humildade, em sabedoria e amor
98 Outros lhe dirão que estão em contato
comigo enquanto são os primeiros a serem
enganados É por isso que você deve estar
sempre atento à tarefa que tem e à posição
que assume. Você deve abrir seus olhos e
ouvidos e também perdoar muito. (12, 55 56)
99 Seja ativo, não durma! Ou você quer
esperar até que as perseguições o
surpreendam dormindo? Você quer cair na
idolatria mais uma vez? Você espera até que
os ensinamentos estrangeiros prevaleçam
pela força ou pelo medo?
100 Esteja acordado, pois os falsos profetas
virão do oriente e farão as nações ficarem
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confusas. Unam-se para que sua voz possa
ressoar por todo o globo e possam alarmar a
humanidade a tempo. (61, 25)
101 Grandes aflições esperam a humanidade;
permanecer vigilante e orante em cada dor e
catástrofe Muitos sofrimentos serão aliviados,
outros não ocorrerão porque serão
interrompidos em seu caminho por aqueles
que rezam.
102 Quando os seguidores de outras
denominações e seitas virem que grandes
multidões seguem este povo, aqueles que o
perseguem romperão com estas
denominações. Mas não temais, pois se
permanecerdes presos, o Espírito Santo porá
palavras de luz em vossos lábios que
silenciarão aqueles que vos caluniam.
103 Não vos dou a espada da matança para
vos defenderdes, dou-vos a espada do amor
cada um de seus flashes de luz será uma
virtude que emanará dele
104 Quanta graça encontrarás com o Pai
quando superares as multidões dos
perseguidores do meu trabalho através de
tuas palavras e os trouxeres a Mim
convertidos através de tuas obras de amor
105 Este é o ensinamento que lhe dei na
Segunda Era e que você já tinha esquecido
106 A mente humana ficará perturbada ao
tentar compreender o ensinamento espiritual
trinitário-mariano. Pois o homem
materializado é desajeitado para o espiritual.
(55, 58 -63)
107 Quantos deixaram na minha mesa a
comida que lhes ofereci com tanto amor sem
sequer tocá-los quando eles voltarão a viver
um tempo de graça como o atual, em que
estavam destinados a vir à Terra para ouvir
Minha Palavra?
108 São rochas duras, que precisam de
tempestades e tempo para se desgastar Sua
herança lhes será negada até que saibam
como guardá-la e apreciá-la. mas eles a
possuirão novamente, pois eu lhes disse que o
que o Pai dá a seus filhos nunca lhes será
tirado, mas guardado para eles. (48, 8)
109 Alguns de vocês serão trocados e
preparados pelo meu ensino, para que
possam ir em busca daqueles que estão
perdidos no deserto. pois é assim que eu vejo
a vida humana - como um deserto alguns se
sentem sozinhos entre milhões de almas e

definham em sede sem ninguém para lhes dar
um pouco de água; lá enviarei meus novos
apóstolos.
110 Quero que meu nome seja pronunciado
novamente com amor por alguns e que seja
ouvido com emoção por outros Quero que
seja conhecido por aqueles que não o
conhecem. Há pessoas - idosos, mulheres e
crianças - que nada sabem de minha
existência. Quero que todos Me conheçam e
saibam que têm em Mim o Pai mais amoroso que todos Me ouçam e Me amem. (50, 3)
111 Minha palavra chegou ao seu egoísmo. é
por isso que eu lhe disse que o que lhe estou
entregando, você, por sua vez, deve trazer ao
conhecimento de seus semelhantes Mas vocês
só querem se refrescar nas minhas
manifestações sem assumir deveres para com
os outros.
112 Mas o Mestre não o chamou para ensinarlhe ensinamentos inúteis; Ele lhe disse para
aprender esta lição divina para que mais tarde
em sua vida você possa usá-la aplicando-a ao
seu próximo
113 Eu lhe revelo neste momento que seu
espírito tem uma dívida antiga para com todos
aqueles que vêm até você com um
sofrimento, com uma necessidade ou um
pedido. Considere com que amor eu os coloco
em seu caminho de vida para que você possa
cumprir sua reparação fazendo deles o objeto
de sua caridade ativa. (76, 20)
114 Preencha, para que você não tenha que
voltar à terra em tempos de dor para colher o
fruto de suas falhas ou de seu egoísmo
Cumpram sua missão; então vocês também
voltarão, mas será em um tempo de paz para
se refrescarem aos cuidados da semente que
deixaram no início Agora Moisés não o levará
a libertá-lo como fez nos "Primeiros Tempos";
será a sua consciência que o guiará. (13. 17)
115 Aqui estão muitos daqueles que em
outros tempos foram professores de direito
ou cientistas. Agora suas mentes despertaram
para o conhecimento espiritual, e eles estão
convencidos de que não encontrarão a mais
alta verdade no conhecimento humano
limitado.
116 Aqui estão aqueles que em outros tempos
foram poderosos e ricos na terra e que agora
conheceram a pobreza e a humildade. Eu os
abençôo por sua rendição e por seu desejo de
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perfeição. Esta é uma prova de minha justiça
amorosa, pois os deixei vir à terra novamente
para mostrar-lhes outra página do Livro da
Sabedoria Eterna. (96, 16 - 17)
117 O mundo lhe dá muitas alegrias, algumas
das quais são concedidas por Mim e outras
criadas pelo homem Agora você já
experimentou que não conseguiu obtê-los,
causando rebelião em alguns e tristeza em
outros.
118 Devo dizer-lhes que muitos neste tempo
não podem adormecer ou perecer nas delícias
e satisfações da "carne", porque sua tarefa é
completamente diferente.
119 Em verdade vos digo que não existe um só
espírito na humanidade que não conhecesse
todas as delícias e comesse todas as frutas
hoje seu espírito veio (à terra) para desfrutar
da liberdade de Me amar e não para ser um
novo escravo do mundo, do ouro, da luxúria
ou da idolatria (84, 47)
120 Olhe para o povo, os povos, as nações,
enquanto eles dão suas vidas por um ideal
Eles são consumidos na fogueira de suas lutas,
sonhando com as glórias do mundo, das
posses, do poder. Eles morrem pela glória
fugaz da terra.
121 Mas você, que começa a inflamar em seu
espírito um ideal divino que tem como
objetivo a obtenção de uma glória que será
eterna, não gostaria de dar, se não sua vida,
pelo menos uma parte dela para cumprir seus
deveres como semelhantes?
122 Uma batalha invisível está em curso sobre
você, da qual somente aqueles que estão
preparados podem estar cientes Todo mal,
que emana dos homens em pensamentos, em
palavras e em obras, todo pecado de séculos,
todos os homens e seres espirituais do outro
mundo que estão confusos, todas as
aberrações, injustiças, fanatismo religioso e
idolatria dos homens, os esforços tolos e
ambiciosos e a falsidade se uniram a um só
poder, que derruba, toma e penetra em tudo
para virá-lo contra mim. Este é o poder que se
opõe a Cristo. Grandes são seus exércitos,
fortes são suas armas, mas eles não são fortes
para Mim, mas para os homens.
123 Farei uma batalha contra esses exércitos
com a espada da minha justiça, e estarei na
batalha com meus exércitos, da qual vocês
farão parte de acordo com minha vontade.

124 Enquanto esta batalha preocupa aqueles
que perseguem os prazeres, vós, a quem
confiei o dom de sentir o que está
acontecendo no Além, vigiai e rezai por vossos
irmãos, pois desta forma vigiai por vós
mesmos
125 Cristo, o Princely Struggler, já
desembainhou sua espada; é necessário que o
mesmo corte o mal como uma foice com sua
raiz e crie luz no universo com seus raios
126 Ai do mundo e de você quando seus
lábios estão em silêncio! vocês são sementes
espirituais de Jacó e eu lhe prometi que
através de vocês as nações da terra seriam
salvas e abençoadas Quero unir vocês como
uma família para que possam ser fortes. (84,
55 - 57)
127 Sei que grandes obras foram realizadas no
seio deste povo, mas é suficiente que eu
saiba, mesmo que seus nomes sejam
desconhecidos no mundo
128 Só eu sei o verdadeiro mérito ou o
verdadeiro valor de suas obras, porque nem
mesmo vocês mesmos podem julgá-las. às
vezes um pequeno trabalho lhe parecerá
muito grande, e outros nem se darão conta de
que seu mérito chegou até mim. (106, 49 -50)
129 Vocês, multidões de pessoas que me
ouviram - quando sairão de seu reclusão e de
sua escuridão você está deliberadamente
atrasando seu armamento por medo do
(então iminente) confronto? Em verdade vos
digo que só quem não se preparou
espiritualmente tem medo, pois quem
conhece Minha Palavra e ama seu Senhor e
seu próximo não tem nada a temer e, em vez
de evitar os homens, procura o encontro com
eles para deixá-los compartilhar do que
recebeu. Depois de ter estudado e sondado
meu ensino, ele o coloca em prática. (107,41)
130 Esta mensagem tem luz para todas as
religiões, para todas as seitas e comunidades
de fé, e para as diferentes maneiras de liderar
as pessoas. Mas o que vocês fizeram com
minhas palavras, discípulos? Você quer fazer a
árvore florescer desta maneira? Permitam que
floresça, pois eles anunciarão que dará frutos
mais tarde.
131 Por que você esconde estas mensagens e
não traz para o mundo com esta Boa Nova a
surpresa desta nova época Por que vocês não
ousam dizer ao mundo que a voz de Cristo
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ressoa entre vocês? Fale e testemunhe meu
ensinamento através de suas obras de amor;
pois se alguns fecharem seus ouvidos para não
ouvi-lo, outros os abrirão e sua voz será para
eles tão doce e melodiosa como a canção do
rouxinol. (114, 46)
132 A humanidade aguarda meus novos
discípulos; mas se vocês, que são meus
trabalhadores, por medo da opinião do
mundo, abandonarem a semente e as
ferramentas do campo, o que será desta
humanidade? Você não sentiu a
responsabilidade por sua missão?
133 Sua consciência nunca o engana, e ela
sempre lhe dirá se você cumpriu seu dever A
inquietação que você sente é um sinal de que
não obedeceu às minhas instruções. (133, 10)
134 Você às vezes reclama que o número de
seguidores da minha Palavra está aumentando
apenas lentamente. Mas eu lhes digo que
vocês devem reclamar de vocês mesmos
porque sua tarefa é multiplicar e multiplicar as
multidões que formam esta comunidade. Mas
quando falta fé em seus corações, quando
seus dons espirituais não estão desdobrados,
quando falta a luz do conhecimento espiritual
em sua mente - como então você convencerá
o descrente? Como você o moverá para
dentro de si com sua fé e amor se essas
virtudes não forem desdobradas no coração?
135 Quem não compreende não pode levar à
compreensão; quem não sente não
despertará nenhum sentimento Entenda
agora porque seus lábios gaguejaram e
gaguejaram quando você foi confrontado com
a necessidade de testemunhar minhas
palavras.
136 Aquele que ama não precisa gaguejar,
aquele que acredita que não tem medo
Aquele que sente tem muitas possibilidades
para provar sua sinceridade e veracidade.
(172, 24 - 26)
137 Hoje vocês querem explicar porque são
Israel, e não têm argumentos; querem explicar
porque são espiritualistas, e lhes faltam
palavras. Você tenta explicar quais são seus
dons espirituais, e lhe falta a prova e o
desenvolvimento espiritual para explicá-los de
forma convincente. Mas quando seu
desenvolvimento ascendente se tornar
realidade, as palavras necessárias virão até
você, como você explicará com suas obras de

amor quem você é, quem lhe ensinou e para
onde você vai. (72, 27)
138 A você eu digo: o que você está
esperando para transmitir a Boa Nova? Você
quer profetizar sobre os escombros? Eu lhe
conto e revelo tudo para que você possa ter
sempre uma resposta sábia a cada pergunta
que seus semelhantes lhe fazem. Lembre-se
de que você será atacado com argumentos
graves que enchem de medo aquele que não
está preparado.
139 Imprima Minha Palavra em você e não se
esqueça das grandes maravilhas que lhe
concedi para que cada um de vocês seja um
testemunho vivo de Minha Verdade então,
aquele que o investiga e pondera Minha
Palavra saberá que isso não contradiz nada do
que eu lhe disse e profetizei nos tempos
passados
140 A batalha será grande - tão grande que
alguns que foram meus discípulos ficarão
cheios de medo e Me negarão, afirmando que
nunca Me ouviram
141 Cobrirei aqueles que permanecem fiéis
aos Meus Mandamentos e enfrentarei a luta
com um manto sob o qual se defenderão e
sobreviverão ilesos a todas as situações
críticas.
142 Quem semeia mal esta semente, ou quem
profana a pureza deste trabalho, a cada hora é
julgado, perseguido e inquietado Deixe que
todos conheçam a árvore que ele cultivou
pelo sabor de seus frutos.
143 Tenho grandes milagres guardados para a
época da guerra espiritual do meu povo milagres e obras que surpreenderão
estudiosos e cientistas. Nunca deixarei você
com seus próprios poderes. Não fique
inquieto quando as pessoas zombarem de
você; não esqueça que na "Segunda" vez a
multidão também zombou de seu Mestre. (63,
42 - 44)
144 Em verdade, eu lhes digo, o mundo está
contra vocês e estou preparando-os para isso,
para que saibam defender a causa de sua fé
com as armas do amor e da misericórdia Digolhes que vocês sairão vitoriosos, mesmo que
sua vitória não seja conhecida.
145 Agora seu sacrifício não será um sacrifício
de sangue, mas você ainda terá calúnia e
desprezo Mas o Mestre estará lá para
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defendê-lo e confortá-lo, pois nenhum
discípulo será abandonado. (148, 17)
146 Pessoas, não se acostumem mais à
maldade, lutem contra ela sem ostentação de
pureza, nem se indignem com as
transgressões de seus semelhantes Seja
prudente, preciso e benevolente em seu
discurso e em suas ações, e o mundo o
escutará e prestará atenção às suas palavras
de ensino. É necessário que eu lhe diga mais
uma vez que antes de transmitir este
ensinamento, você deve vivê-lo? (89, 66)
147 É necessário que Meu povo apareça entre
as nações e seja um exemplo de fraternidade,
harmonia, caridade e compreensão, como um
soldado da paz entre aqueles que mais uma
vez usam mal os ensinamentos divinos para
brigar, ferir uns aos outros e tirar a vida (131,
58)
148 Entendam finalmente que todos amam o
mesmo Deus e não discutam por causa da
diferença da forma em que um ou outro
realizou esse amor
149 Você deve aprender a entender que
existem seres nos quais as crenças, as
tradições e os costumes têm raízes tão
profundas que não será fácil para você
desenraizá-los no primeiro momento em que
os ensinar. Seja paciente e, ao longo dos anos,
você o conseguirá. (141, 9)
150 Quando o ano 1950 terminar, haverá
incerteza e dúvida entre muitos de vocês.
151 Por que alguns duvidam das Minhas
revelações que gozam de uma inteligência
maior do que aqueles que acreditam nos
Meus anúncios? Porque não é o
conhecimento humano, nem o intelecto, que
pode julgar minha verdade, e quando o
homem compreende isto, é tomado pelo
medo contra todas as coisas novas, contra
tudo o que lhe é desconhecido, para rejeitá-lo
inconscientemente.
152 Mas vocês, os fracos, os incultos, que não
podem alcançar a altura dos homens
reconhecidos por sua inteligência, são aqueles
que acreditam, e são capazes de mergulhar
nos mistérios do espiritual Por quê? Porque é
o espírito que revela à mente a vida eterna e
suas maravilhas.
153 A inteligência humana representa um
poder com o qual você agora assumirá a luta,
e através dela o homem criou idéias e

concepções do espiritual, que não lhe foram
reveladas através do espírito
154 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 deixará vencer na luta. (249, 44 - 46)
155 Não tenha medo quando for chamado de
errar - alcance a todos Lembre-se que este
trabalho, que é verdadeiro para você, pode
parecer falso aos outros porque lhes falta aos
olhos a consagração que as religiões
receberam para serem reconhecidas.
156 Se você acredita em mim, se você acredita
que eu me faço conhecido na palavra destas
vozes, não tema o julgamento de seus
semelhantes Pois meu ensino é tão eloqüente,
e minha mensagem contém tantas verdades,
que se você souber usar bem estas armas,
dificilmente poderá ser derrotado.
157 Ninguém poderá condená-lo por procurar
com zelo a verdade, o perfeito Para isso todos
vocês têm um direito sagrado, e para isso lhes
foi dada a liberdade de buscar a luz. (297, 51 53)
158 Quando começarem a cumprir sua missão
e forem às nações, aos povos mais distantes,
mesmo às florestas primitivas, encontrarão
seres humanos e os farão compreender que
são todos irmãos, dar-lhes-ão testemunho de
meu ensinamento espiritual Você ficará então
maravilhado com as provas de amor que eu
lhe darei.
159 Ali, entre aqueles que estão desligados da
civilização, mas também muito longe da
corrupção humana, vocês descobrirão grandes
seres espirituais que multiplicarão as fileiras
do povo de Israel
160 Os doentes receberão o bálsamo em seu
caminho e se recuperarão; os aflitos chorarão
pela última vez, mas suas lágrimas serão
lágrimas de alegria.
161 Tendo em vista as provas que você deve
dar, as multidões de pessoas abençoarão o
Senhor e seus discípulos; você será
ovacionado, como foi no dia em que seu
Mestre entrou em Jerusalém
162 Mas mesmo entre aqueles que te dão
alegria haverá homens e mulheres que estão
cheios dos dons do Espírito que possuis. Entre
alguns, seu dom de profecia irá surpreendê-lo;
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entre outros, meu bálsamo curativo será
inesgotável; entre outros ainda, minha palavra
brotará como água cristalina. Assim, vocês
verão os dons do Espírito Santo aparecerem
entre seus irmãos e irmãs como uma
semeadura inesgotável. (311, 38 - 40)
163 Pessoas, uma falsa paz reina agora nas
nações, mas vocês não devem proclamar que
a paz chegou. Feche seus lábios. A verdadeira
paz não pode ser construída sobre bases de
medo ou conforto material. A paz deve vir do
amor, da irmandade.
164 As pessoas estão atualmente construindo
sobre areia e não sobre rocha, e quando as
ondas se levantarem novamente e baterem
contra essas paredes, o edifício entrará em
colapso. (141,70 - 71)
165 Desde os "primeiros tempos" eu vos falei
através de meus profetas para guiar-vos, mas
não para obrigar-vos a cumprir minha lei
166 Mas o tempo passou e o espírito humano
se desenvolveu, atingiu a maturidade e agora
pode entender sua missão como espírito A
humanidade, que está tão perto do abismo,
da ruína, precisa de ajuda espiritual da sua
parte.
167 É a luta, a última luta, a mais terrível e
terrível entre a escuridão e a luz Todos os
espíritos das trevas estão atualmente se
unindo, e todos os espíritos da luz devem
enfrentar esse poder.
168 Vocês que Me ouviram, vocês que levam
a luz do Espírito Santo dentro de vocês,
despertem! não perder mais tempo com
prazeres terrenos, com objetivos temporais
Lutar pela humanidade, lutar para que o Reino
do Pai venha a este mundo. É a missão que eu
dou a todos, dos menos aos mais instruídos.
169 O mundo espiritual está convosco, e
sobretudo o Pai está cheio de amor, cheio de
misericórdia - o Pai que vê com infinita dor o
sofrimento que os homens infligem uns aos
outros.
170 Esta é a luta da luz contra a escuridão, e
cada um de vocês deve lutar até que a vitória
seja obtida (358, 20-23)

1 Alegrai-vos na minha presença, povo amado,
fazei uma festa em vosso coração, alegrai-vos
de alegria, porque finalmente
experimentastes o "Dia do Senhor".
2 Você tinha medo da chegada deste dia, pois
ainda pensava como os antigos, pensando que
o coração de seu pai era vingativo, que Ele
estava ressentido por causa dos insultos
recebidos, e que por esta razão Ele mantinha
pronta a foice, o flagelo e o cálice do
sofrimento, para se vingar daqueles que O
haviam insultado tanto e tantas vezes
3 Mas grande foi sua surpresa quando viu que
no Espírito de Deus não pode haver ira, fúria
ou repugnância. Mesmo que o mundo esteja
soluçando e lamentando como nunca antes, a
razão não é que o Pai lhe tenha dado este
fruto para comer e este copo para beber, mas
que esta é a colheita que a humanidade está
agora colhendo em virtude de suas obras.
4 Embora todos os eventos malignos que
foram desencadeados neste momento
tenham sido anunciados a você com
antecedência Mas como eles foram
anunciados a você, não pense que seu Senhor
está enviando-os a você como castigo. pelo
contrário, sempre os avisei do mal, das
tentações e ajudei a ressuscitá-los de suas
quedas Também lhe forneci todos os meios
necessários para que você fosse salvo. Mas
você também tem que reconhecer que
sempre foi surdo e incrédulo em relação às
minhas chamadas. (160, 40 - 41)
5 Ai daqueles que não fazem um esforço para
acender sua lâmpada neste momento, pois se
desviarão. Veja como as sombras ainda
reinam em toda parte, embora este seja o
tempo da luz!
6 Você sabe por Minha Palavra que escolhi
esta nação [México] para me revelar nela em
Minha "Terceira Vinda", mas você não sabe a
razão pela qual. O Mestre, que não quer ter
segredos de seus discípulos, tem sido um
segredo para você. Ele está vindo para lhe
revelar tudo o que você deve saber para que
você possa responder corretamente àqueles
que o questionam.
7 Vi que os habitantes deste canto da terra
sempre Me procuraram e Me amaram, e
embora sua adoração nem sempre tenha sido
perfeita, aceitei sua intenção e seu amor
como uma flor de inocência, sacrifício e dor

Capítulo 63 - Instrução para as igrejas
e todos os discípulos de Cristo
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No altar de Minha Divindade, esta flor
perfumada sempre esteve presente.
8 Você foi preparado para cumprir esta grande
missão na "Terceira Era".
9 Hoje vocês sabem que eu reencarnei o povo
de Israel entre vocês porque eu os revelei a
vocês você sabe que a semente que vive em
seu ser e a luz interior que o guia é a mesma
que eu derramei sobre a casa de Jacob no
"First Times".
10 Vocês são israelitas no espírito; vocês têm
espiritualmente a semente de Abraão e Isaac
e Jacó. Vocês são ramos daquela árvore
abençoada, que dará sombra e frutos para a
humanidade.
11 Esta é a razão pela qual eu os chamo de
primogênitos, e por que os procurei neste
tempo para dar a conhecer ao mundo, através
de vocês, minha Terceira Revelação
12 É minha vontade que o "povo de Israel" se
levante espiritualmente entre a humanidade,
para que eles possam ver a verdadeira
"ressurreição na carne". (183, 33 - 35)
13 Você pensava que eu daria minha palavra a
todos os povos da Terra? Não! também nisto,
minha nova revelação é semelhante à dos
tempos em que eu me revelava a um povo, e
este povo tinha então a tarefa de expor e
espalhar a Boa Nova e semear a semente que
receberam em Minha Mensagem (185, 20)
14 Deixem que outras nações sejam
despertadas para o novo tempo, quando
virem que a terra é desperdiçada por
enchentes de água, que as nações são
destruídas pela guerra, e que as pragas
destroem a vida. Estes povos - altivos em suas
ciências e eutanizados pelo esplendor de suas
igrejas - não reconhecerão minha palavra
nesta forma pouco impressionante, nem
sentirão minha revelação no espírito.
Portanto, a terra deve ser sacudida primeiro, e
a natureza dirá aos homens: O tempo está
cumprido, e o Senhor chegou até vós.
15 Para que a humanidade desperte, abra
seus olhos e afirme que sou eu quem veio, o
poder e a arrogância do homem devem ser
primeiramente afligidos Mas sua tarefa é
observar, rezar e se preparar. (62, 53)
16 Eu vos prometi uma vez voltar à
humanidade e aqui estou para cumprir essa
promessa, embora muitos séculos tenham
passado; estou aqui para cumprir essa

promessa seu espírito ansiava por Minha
Presença em seu desejo de paz, em sua fome
de verdade, em seu anseio de conhecimento e
Meu Espírito desceu para lhe dar um
ensinamento de acordo com os tempos em
que você vive Como as pessoas podem querer
continuar a viver uma vida como têm feito até
agora? Não é mais o momento de permanecer
na estagnação espiritual ou na preguiça
espiritual na prática dos ritos e tradições. (77,
19)
17 Muitas pessoas de reconhecida bolsa de
estudos no mundo não serão capazes de Me
reconhecer nesta forma e Me negar mas não
se surpreenda com isso, pois já o anunciei há
muito tempo quando lhe disse: "Seja bendito,
Pai, que você revelou sua verdade às crianças
e a escondeu dos sábios e prudentes"; sou o
primeiro a lhe dizer isso
18 Mas isto não é porque escondo minha
verdade de ninguém, mas sim porque aqueles
cuja mente está livre pode Me sentir melhor
em sua pobreza [espiritual] ou insignificância,
enquanto os dotados, cuja mente está cheia
de teorias, filosofias e doutrinas, não podem
Me entender nem Me sentir Mas a verdade,
que é para todos, chegará a todos na hora
marcada. (50, 45)
19 Aquele que conhece minha lei, e a
esconde, não pode chamar-se meu discípulo.
aquele que transmite minha verdade somente
com seus lábios e não com seu coração, não
me toma como exemplo Aquele que fala de
amor e prova o contrário com suas obras é um
traidor aos meus ensinamentos.
20 Quem nega a pureza e a perfeição de Maria
é tolo, porque em sua ignorância está
desafiando a Deus e negando seu poder.
Quem não reconhece minha verdade na
"Terceira Era" e nega a imortalidade do
Espírito ainda está dormindo e não dá ouvidos
às profecias dos tempos passados que
anunciavam a revelação que a humanidade
está experimentando neste tempo. (73,28 29)
21 Eles virão e Me colocarão à prova porque
querem provar que você está cometendo um
erro. se eu não lhes disser meu nome, eles
dirão que eu não sou eu, e se eu responder
suas perguntas mal intencionadas, eles me
negarão com ainda maior zelo
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22 Então eu lhes direi: quem quiser entrar no
reino da luz deve buscá-lo com o coração mas
aquele que quer viver sem Me reconhecer
terá ocultado o conhecimento divino de seu
próprio espírito e assim fazer com que tudo o
que é claro e leve revelação seja mistério e
enigma para ele (90, 49 - 50)
23 Agora estou com vocês apenas
temporariamente, como já fui já se aproxima
o momento em que eu não falo mais com
você, mas a humanidade não sentiu minha
presença
24 Da "montanha" da qual vos envio minha
palavra e contemplando-vos, na véspera de
minha partida terei de gritar: "humanidade,
humanidade que não soube quem estava
convosco! Como na "Segunda vez", pouco
antes de minha morte, de uma montanha,
olhei para a cidade e gritei com lágrimas:
"Jerusalém, Jerusalém, tu que não conhecias o
bem que estava contigo".
25 Não era o mundo por cuja causa Ele
chorou, era pelo espírito dos homens que
ainda estavam sem luz e que ainda tinham
que derramar muitas lágrimas para alcançar a
verdade. (274, 68 – 69)
26 Muitos séculos se passaram desde o dia em
que vos dei minha palavra e minhas últimas
admoestações por meio de Jesus; mas hoje
apareço convosco como Espírito Santo para
cumprir minha promessa a vós
27 Eu não me tornei homem, venho no
espírito, e somente aqueles que estão
armados Me verão.
28 Enquanto vocês têm fé em minha palavra e
me seguem, outros não aceitam minha
manifestação e a negam. Tive que dar-lhes
grandes provas, e graças a elas tenho
gradualmente superado sua descrença.
29 O amor e a paciência que sempre te
mostrei te fazem compreender que só teu Pai
pode te amar e te instruir desta maneira Estou
de olho em você e fazendo sua cruz acender
para que você não tropece. Deixei-o sentir
minha paz para que você possa seguir seu
caminho cheio de confiança em Mim. (32, 4)
30 Minha palavra, meu ensinamento, está
hoje aparentemente destinada somente a vós;
na verdade, porém, está destinada a todos,
pois sua sabedoria e amor abrange todo o
universo, unindo todos os mundos, todos os
seres espirituais encarnados e desencarnados

Venha até mim quando precisar de mim;
procure-me quando se sentir perdido.
31 Eu sou vosso Pai que conhece vossos
sofrimentos e que vos dá conforto. Eu infundo
em vocês o amor de que tanto precisam - por
vocês mesmos e para espalhá-lo em seu
entorno.
32 Se na verdade vocês reconhecem minha
presença na sabedoria que estou revelando
através destes porta-vozes, reconhecem
também que chegou a hora de começar o
trabalho de construção do caminho espiritual.
33 Ah, se ao menos todos aqueles que foram
chamados se apresentassem; na verdade, eu
vos digo, a mesa do Senhor estaria cheia de
discípulos, e todos eles estariam comendo a
mesma comida! Mas nem todos os convidados
vieram, eles estabeleceram várias ocupações,
colocando assim o Chamado Divino em
segundo lugar.
34 Bem-aventurados os que vieram
apressados, pois receberam sua recompensa
(12, 76 - 80)
35 Nem todos aqui me escutam, que
receberam dons espirituais neste tempo. Veja
quantos lugares vazios há na mesa porque
muitos de meus filhos pequenos, após
receberem um benefício, foram embora e
evitaram as responsabilidades e tarefas. Ah, se
eles ainda soubessem aqui na Terra os votos
que todo espírito me deu antes de vir à Terra!
(86, 43)
36 Atualmente estou legando a você o
terceiro testamento, mas você ainda não
entendeu os dois primeiros. Se você tivesse
sido preparado neste momento, não teria sido
necessário que minha palavra fosse ouvida
materialmente, pois então eu falaria
espiritualmente e você me responderia com
seu amor. (86, 49)
37 Esta é a luz da "Terceira Era". Mas ponha à
prova aquele que diz que não é Deus que fala
com você, mas este homem aqui. Em verdade
vos digo que, enquanto meu raio divino não
iluminar sua mente, vocês não poderão extrair
dele palavras de valor espiritual e verdade,
mesmo que o ameacem de morte.
38 Não é estranho que, assim como o Espírito
usa seu corpo para falar e se fazer conhecer,
ele se separa dele por um curto período de
tempo para tornar possível que o Pai de todos
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os espíritos se faça conhecido em seu lugar:
Deus.
39 Venho a vós porque não sabeis vir a Mim e
ensino que a oração mais agradável que
chegou ao Pai é aquela que se eleva em
silêncio de vosso espírito. é esta oração que
atrai Meu Raio através da qual você me ouve
Não são as canções e as palavras que
encantam minha divindade. (59, 57 - 59)
40 você não pode dizer que minha palavra não
é clara, ou que ela contém imperfeições,
porque nenhuma ambiguidade pode vir de
mim Se você encontrar algum erro, atribua-o à
má transmissão da voz ou à sua má
compreensão, mas nunca ao meu ensino. Ai
do portador da voz que corrompe minha
palavra! Ai daquele que transmite mal meus
ensinamentos e os desvaloriza, pois ele
experimentará a incessante censura de sua
consciência e perderá a paz de sua mente!
(108, 51)
41 Para conhecê-lo, eu lhe digo se você não
quer que Eu use corpos pecaminosos para lhe
dar Meu amor, mostre-me um justo, um puro,
mostre-me um entre vocês que saiba amar e
eu lhe asseguro que Eu o usarei
42 Entendo que sirvo aos pecadores para
trazer os pecadores; pois não vim para salvar
os justos; eles já estão no Reino da Luz (16,
25)
43 Observe como esta semente, embora
tenha sido mal cuidada, não morre; veja como
ela superou as trevas e armadilhas, obstáculos
e provações, e continua a germinar e se
desenvolver dia após dia. Por que esta
semente não morre: Porque a verdade é
imortal, eterna.
44 Por isso, você experimentará que se este
ensinamento às vezes parece desaparecer,
será justamente quando novos e abundantes
impulsos brotarem para ajudar as pessoas a
darem mais um passo adiante no caminho da
espiritualização. (99, 20)
45 Examine meus ensinamentos e me diga se
este ensino pode ser incluído em uma de suas
religiões
46 Eu vos revelei suas características
abrangentes e seu significado universal, que
não se limita a partes da humanidade ou a
[certos] povos, mas transcende a órbita
planetária de vosso mundo para incluir o
infinito com todos os seus mundos de vida,

onde - como neste mundo - habitam os filhos
de Deus. (83, 6)
47 Saiba que minha palavra não é, nem pode
ser, uma nova religião. Este trabalho é o
caminho leve em que todas as ideologias,
credos e religiões se unirão espiritualmente
para alcançar os portões da Terra Prometida.
(310, 39)
48 Meu ensinamento, no qual seu espírito é
alimentado, o transformará em mestres, em
apóstolos fiéis do Espírito Santo. (311, 12)
49 Eu vos apresentarei ao homem como meus
servos, como os Espiritualistas TrinitáriosMarianos da Terceira Idade - Espiritualistas,
porque vocês devem ser mais espírito do que
matéria; Trinitário, porque vocês receberam
minha revelação em três tempos; Mariano,
porque vocês amam Maria, vossa Mãe
universal, que cuidou de vocês para que não
desesperem no caminho da vida. (70, 36)
50 Não somente aqueles que ouviram minha
palavra através do intelecto humano serão
chamados de filhos deste povo. Todo aquele
que tomar sua cruz - todo aquele que ama
esta lei e espalhar esta semente será chamado
operário em Minha vinha, apóstolos de Minha
obra e filhos deste povo, mesmo que não Me
tenha ouvido por meio desta proclamação.
(94, 12)
51 Como vocês podem pensar, pessoas, que
por se reunirem em diferentes lugares de
encontro, esta é uma razão para manter
distância uns dos outros? Somente a
ignorância impedirá que você tome
consciência dos laços espirituais que unem
todos os filhos do Senhor. (191, 51)
52 Quando você visita um ou outro ou
diferentes lugares de reunião e ouve a mesma
palavra através de seus eleitores, seu coração
se enche de alegria e fé, e você toma esse
ensinamento como uma verdadeira prova de
que essas comunidades estão unidas por sua
espiritualidade. Entretanto, quando você
assiste a uma pobre manifestação, você sente
que foi ferido em seu coração, e compreende
que não há unidade ou expressão de unidade
que deva estar presente neste povo. (140, 71)
53 Quero que vocês sejam meus bons e
humildes discípulos - aqueles que não
reclamam nenhum compromisso ou honra
dentro da comunidade, mas que seu ideal é
apenas alcançar a perfeição através da virtude
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e seguir minhas instruções, para que sua vida
possa se tornar um exemplo. Que uso poderia
ter para você lugares de honra, títulos ou
nomes, se você não tem méritos para possuílos corretamente? (165, 17)
54 Meu trabalho não é um de tantos
ensinamentos, não é outra seita no mundo.
esta revelação que lhes trouxe hoje é a Lei
Eterna mas quantos rituais você acrescentou
por falta de espiritualidade e compreensão,
quantas injustiças, até que você finalmente a
distorceu! Quantos atos rituais você
introduziu em Meu ensinamento, dizendo e
acreditando que tudo o que você fez foi
inspirado e ordenado por Mim. (197, 48)
55 Logo vocês se encontrarão no meio de
pessoas que estão cansadas de cultos
externos e cansadas de seu "fanatismo
religioso". é por isso que eu lhes digo que a
mensagem de espiritualização que vocês lhes
trarão chegará a seus corações como orvalho
fresco e refrescante
56 Você acha que se você chegar até eles com
cultos e práticas fanáticas contrárias à
espiritualização, o mundo poderá reconhecêlo como portador de uma mensagem divina?
Em verdade, eu lhe digo, eles o levariam para
os fanáticos de uma nova seita!
57 Dada a clareza com que estou falando com
você, existem aqueles que me dizem: "Mestre,
como é possível que devemos rejeitar muitos
dos atos rituais que Roque Rojas nos deixou
como legado?
58 Eu lhes digo que lhes dei esse exemplo da
"Segunda Era" quando fiz o povo entender
que havia esquecido a Lei, que é o essencial,
por causa da observância dos ritos,
formalidades, tradições e feriados; eu lhes
digo que lhes dei esse exemplo da "Segunda
Era" quando fiz o povo entender que havia
esquecido a Lei por causa da observância dos
ritos, formalidades, tradições e feriados
59 Lembrei a vocês este ato de seu Mestre
para que entendam que ainda hoje devem
esquecer tradições e cerimônias, mesmo que
as tenham aprendido com Roque Rojas, como
o povo de Moisés as havia herdado naquela
época.
60 Agora, não quero lhe dizer que isto lhe
ensinou nada de ruim - não. Eles só eram
forçados a recorrer a símbolos e formas de
agir que ajudassem o povo a compreender as

revelações divinas. Mas assim que este
objetivo foi atingido, foi necessário eliminar
toda forma inútil de adoração ou alegoria para
deixar brilhar a luz da verdade. (253, 29 - 32)
61 Quanta dor causaram meu coração aos
servos que não entenderam minha Lei; e
quanta dor são aqueles que, embora eu os
tenha treinado e nomeado, hoje deram abrigo
à dúvida, à insegurança, dizendo, por causa de
sua incompreensão e egoísmo, que
permanecerei entre o povo por mais um
período de tempo; que, de acordo com sua
vontade humana, enviarei meu Raio Universal
mais uma vez e continuarei a me manifestar
por muito tempo; e quanta dor são aqueles
que, embora eu os tenha treinado e nomeado,
hoje deram abrigo à dúvida, à insegurança,
dizendo, por causa de sua incompreensão e
egoísmo, que permanecerei entre o povo por
mais um período de tempo; que enviarei meu
Raio Universal mais uma vez, de acordo com
sua vontade humana, e continuarei a me
manifestar por muito tempo
62 Por isso vos disse: quando em minhas
palavras demonstrei indecisão, incerteza ou
discordância de vontade? nunca, de fato, pois
então eu não seria mais perfeito, não seria
mais seu Deus e seu Criador
63 Em Mim está a determinação, uma vontade
única e é por isso que falo tão claramente
como a luz do dia, para que todos possam Me
sentir em minha presença, minha essência e
meu poder, para que o espírito possa
conhecer a razão [subjacente] e a Palavra que
eu dei através da faculdade humana da razão
64 O Mestre lhe diz: O homem ergueu
edifícios e chamou-os de igrejas, e nestes
lugares as pessoas que entram fazem
reverências, alimentam fanatismos e
idolatrias, e adoram o que o próprio homem
criou. Isto é abominável aos meus olhos e é
por isso que removi de vocês, povo de Israel,
tudo o que vocês sabiam e ouviram no início,
para que desistissem de seu fanatismo.
65 As casas de oração do povo de Israel serão
dadas a conhecer à humanidade, e não serão
fechadas, pois darão abrigo aos fracos e aos
errados, aos cansados e aos doentes. Por seu
armamento, pela obediência a minha suprema
vontade e observância de minha lei, darei
testemunho de minha divindade nas obras dos
verdadeiros discípulos.
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66 Que não vos entristeça que apareçam
também falsos porta-vozes, falsos líderes da
igreja, falsos "obreiros", que seus lábios
blasfemos falem ao povo, afirmando que
minha Palavra e meu Raio Universal
continuarão a permanecer como instrução
entre o povo.
67 Darei a conhecer quem é um impostor,
quem não cumpre a lei segundo a Minha
vontade, quem é aquele que apenas expressa
sua própria vontade, e darei a conhecer o
trabalho que fez e a lei que criou, e serão
rejeitados e banidos.
68 Pois eu reterei a graça e o poder divinos, e
a tentação os apanhará em suas redes; e,
portanto, todo aquele que os visitar não
sentirá em seu espírito a graça de meu Espírito
Santo (363, 52 - 56)
69 Sem soar a trombeta de que sois meus
apóstolos, sereis. Mesmo que sejam Mestres,
vocês dirão que são discípulos.
70 Não levareis uma roupa que vos distinga
dos outros; não levareis um livro em vossas
mãos; não construireis casas de reunião.
71 Não tereis na terra nenhum centro ou
fundamento de minha obra, nem nenhum
homem ficará acima do homem que está em
meu lugar.
72 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.
(246,30 - 31)
73 É justo - peço a meus discípulos - que vocês
apresentem uma obra perfeita como a que
lhes revelei à humanidade, para ser julgada
como uma aberração, ou para ser considerada
como outro dos ensinamentos e teorias que
surgiram nestes tempos como frutos da
confusão espiritual que reina?
74 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?
75 Você acha que um ensino - corretamente
seguido - poderia causar tais eventos? Não,
discípulos.
76 Deixai-me falar-vos desta maneira, pois sei
por que o faço amanhã, quando eu não falarei
mais com você desta maneira, você saberá

porque falei com você desta maneira e você
dirá: "o Mestre sabia exatamente de quantas
enfermidades nós iríamos sofrer Nada escapa
a Sua sabedoria". (252,26 - 27)
77 Eu vos preparo para o tempo em que não
mais ouvirão Minha Palavra, porque então os
homens vos chamarão o povo sem Deus, o
povo sem casa de Deus, porque não tereis
esplêndidos edifícios de igreja para Me
adorar, nem celebrareis ritos solenes, nem Me
buscarão em efígies
78 Mas deixar-lhe-ei um livro como
testamento, que será sua defesa nos
julgamentos e a forma de dirigir seus passos
Estas palavras, que vocês ouvem hoje através
da voz portadora, sairão das escrituras
amanhã para que vocês possam se refrescar
novamente e serão ouvidas pelas multidões
de pessoas que virão neste momento. (129,
24)
79 Atualmente estou legando à humanidade
um novo livro, um novo testamento; minha
palavra da "terceira vez", a voz divina que
falou ao homem quando o sexto selo foi
quebrado.
80 Não é necessário que seus nomes ou suas
escrituras passem à história. Neste livro minha
palavra será como uma voz sonora e clara
falando eternamente ao coração humano, e
meu povo deixará para a posteridade o traço
de seus passos neste caminho de
espiritualização. (102, 28 - 29)
81 Os lugares de reunião em que minha
palavra foi dada a conhecer se multiplicaram,
sendo cada um deles como uma escola de
verdadeiro conhecimento, onde as pessoas
que formam meus discípulos e vêm
avidamente aprender a nova lição se reúnem.
82 Se cada uma dessas igrejas desse
testemunho de todas as coisas boas que
receberam da minha misericórdia, não haveria
fim para o testemunho desses milagres. e se
você tivesse que reunir em um livro tudo o
que falei através de todas as minhas vozes
desde a primeira até a última, seria uma obra
que você não conseguiria realizar
83 Mas enviarei à humanidade através da
mediação do meu povo "um livro" contendo a
essência da minha Palavra e o testemunho das
obras que fiz entre vós não tenha medo de
assumir esta comissão, pois eu o inspirarei
para que neste livro sejam gravados os
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ensinamentos que são indispensáveis (152, 39
- 41)
84 A essência desta Palavra nunca mudou
desde o início de sua manifestação, quando
vos falei através de Damiana Oviedo O
significado do meu ensino tem sido o mesmo.
85 Mas onde está a essência dessas palavras?
O que aconteceu com eles? Escondidos estão
os escritos daquelas mensagens divinas que
foram as primeiras neste tempo quando
minha palavra foi tão abundantemente
espalhada entre vocês.
86 É necessário que estes ensinamentos
venham à luz para que amanhã você possa
testemunhar como foi o início desta
manifestação. Assim você saberá a data do
meu primeiro ensinamento, seu conteúdo e o
do último, que o leva ao ano 1950 - o ano
designado em que este tempo de revelação
deve terminar. (127, 14 - 15)
87 É necessário que você fale com aqueles
que escondem minha palavra e que distorcem
meus ensinamentos. fale com eles com toda a
clareza; eu estarei ao seu lado para fazer sua
posição com eles Pois são os homens que são
a razão pela qual meu trabalho será criticado
amanhã e minha lei será falsificada porque
eles acrescentaram algo ao meu trabalho que
não pertence a ele. (340, 39)
88 Trouxe esta Palavra e a fiz ouvir em seu
idioma, mas estou lhe dando a comissão de
traduzi-la posteriormente para outros
idiomas, para que seja conhecida de todos
89 Desta forma você começará a construir a
verdadeira "Torre de Israel" - aquela que une
espiritualmente todas as nações em uma só,
que une todos os povos naquela lei divina,
imutável e eterna que você experimentou no
mundo da boca de Jesus quando Ele lhe disse:
"Amai-vos uns aos outros! (34, 59 - 60)

92 Este nome será conhecido novamente na
Terra, mas livre de erros, em seu verdadeiro
significado, que é espiritual.
93 Você deve conhecer a origem e o
significado deste nome; sua fé de que você é
filho deste povo deve ser absoluta, e você
deve ter pleno conhecimento de quem lhe
deu este nome e por quê, para que você possa
resistir aos ataques que lhe serão feitos
amanhã por aqueles que dão outro significado
ao nome "Israel (274, 47 - 50)
94 Eu quero a obediência de vocês, quero que
formem um povo forte por sua fé e
espiritualidade; pois assim como eu multiplicei
as gerações descendentes de Jacó - apesar das
grandes dificuldades que afligiram esse povo também eu farei com que vocês, que
carregam em seu espírito essa semente
dentro de vocês, perseverem em suas lutas
para que seu povo se multiplique mais uma
vez como as estrelas no céu e como a areia no
mar
95 Eu o fiz saber que você é espiritualmente
uma parte daquele povo de Israel, para que
você possa ter um conhecimento mais
completo de seu destino. Mas, ao mesmo
tempo, recomendei a vocês que não
proclamassem publicamente as profecias a
esse respeito até que a humanidade as
descubra por sua própria vontade.
96 Pois como o povo israelita ainda existe na
terra, o judeu depois da carne, ele lhe negará
este nome e não lhe dará, embora isto não
seja um bom motivo para uma disputa.
97 Eles ainda não sabem sobre você, mas você
sabe muito sobre eles. Eu vos revelei que este
povo, vagando na terra e sem paz de espírito,
passo a passo e sem saber, está se
aproximando do Crucificado a quem
reconhecerão como seu Senhor e a quem
pedirão perdão por causa de sua tão grande
ingratidão e dureza de coração diante de seu
amor.
98 Meu Corpo foi retirado da Cruz, mas para
aqueles que Me negaram durante séculos, eu
continuo pregado a ele e continuo esperando
o momento de seu despertar e
arrependimento para dar-lhes tudo o que lhes
dei e eles não quiseram receber (86, 11- 13)
99 Neste tempo, não sejam como o povo
judeu da "Segunda Era", que - por estarem
ligados pela tradição, conservadores e

O Israel Espiritual e o povo judeu
90 "Israel" chamei o povo que estou
atualmente reunindo em torno de minha nova
revelação, porque ninguém sabe melhor do
que eu qual Espírito habita em cada um dos
chamados desta "Terceira Era".
91 "Israel" tem um significado espiritual e eu
lhe dou este nome para que você esteja ciente
de que faz parte do povo de Deus. Pois
"Israel" não representa um povo da terra, mas
um mundo de espíritos.
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fanáticos - não podiam comer o pão do céu
que o Messias lhes trazia, o que eles
esperavam há muitos séculos. Quando chegou
a hora, eles não puderam reconhecê-lo,
porque sua materialização os impediu de ver a
luz da verdade. (255, 19)
100 De terras e nações distantes, você verá
seus irmãos chegando com desejo de
libertação de seu espírito Daquela antiga
Palestina eles também virão em massa, como
quando as tribos de Israel atravessaram o
deserto.
101 Sua peregrinação foi longa e dolorosa
desde que foi expulso de seu ventre aquele
que lhe ofereceu seu reino como uma nova
herança. Mas já está se aproximando do oásis
onde descansará e refletirá sobre minha
palavra, a fim de então, fortalecida no
conhecimento de minha lei, continuar no
caminho que lhe mostra seu desenvolvimento
que foi esquecido por tanto tempo.
102 Então você ouvirá muitos dizerem que sua
nação é a nova terra da promessa, a Nova
Jerusalém. Você lhes dirá, entretanto, que
aquela Terra Prometida está além deste
mundo, e que para alcançá-la você deve fazêlo em espírito depois de atravessar o grande
deserto de provações daquela época. Você
também lhes dirá que esta nação é apenas um
oásis no meio do deserto.
103 Mas vocês entenderão, povo, que o oásis
deve dar sombra aos caminhantes cansados, e
deve também oferecer sua água cristalina e
fresca aos lábios ressequidos de sede
daqueles que nele se refugiam.
104 O que é aquela sombra e aquela água de
que vos falo? meu ensinamento, meu povo,
minha instrução divina na atividade do amor e
em quem eu coloquei essa riqueza de graça e
bênçãos? em vocês, pessoas, para que possam
libertar cada vez mais seu coração de todo
egoísmo e mostrá-lo como um espelho puro
em cada uma de suas obras
105 Suas mentes e corações não se encheriam
de alegria se, através de seu amor, fosse
possível converter à doutrina espiritual
trinitária-mariana este povo tão apegado às
suas tradições e tão estagnado
espiritualmente? Não seria uma alegria entre
vocês se o "Velho Israel" fosse convertido
através da mediação do "Novo Israel", ou seja,

se o primeiro recebesse graça através do
segundo?
106 Nada ainda não convenceu o povo judeu
de que deve romper com as antigas tradições
para alcançar seu desenvolvimento moral e
espiritual ascendente. São as pessoas que
acreditam estar cumprindo as leis de Jeová e
Moisés, mas que na realidade ainda adoram
seu bezerro de ouro.
107 O tempo está próximo quando este povo
errante, espalhado pelo mundo, deixará de
olhar para a terra e erguerá os olhos para o
céu, em busca daquele que foi prometido ser
seu Salvador desde o início, e a quem julgaram
e mataram mal porque O achavam pobre e
não encontraram nada de bom Nele (35, 55 58)
108 Não aceito o fato de eu ter escolhido um
povo da terra entre os outros como um favor
Eu amo todos os meus filhos e as pessoas que
os formaram igualmente.
109 Todo povo traz uma missão à terra, e o
destino que "Israel" trouxe consigo é o de ser
o profeta de Deus entre os homens, o farol da
fé e o caminho para a perfeição.
110 Minhas profecias e revelações que vos dei
desde os primeiros tempos não foram
interpretadas corretamente porque ainda não
tinha chegado a hora em que a humanidade
as teria compreendido
111 No passado, "Israel" era um povo da
terra; hoje eles estão espalhados pelo mundo;
amanhã o povo de Deus consistirá de todos os
seres espirituais, que juntamente com seu Pai
formarão a Família Divina em perfeita
harmonia. (221,27 - 30)
Discipulado e Espiritualidade
112 Aprendam a amar uns aos outros, a
abençoar, a perdoar, a ser gentis e amorosos,
bons e nobres, e a compreender que, se não o
fizerem, as obras de Cristo, vosso Mestre, não
se refletirão no mínimo em sua vida
113 Falo a todos e convido a todos vocês para
que removam os erros que os atrasaram em
seu desenvolvimento durante tantos séculos
(21, 22 - 23)
114 Não esqueça que sua origem está em meu
amor Hoje seu coração é endurecido pelo
egoísmo, mas mais uma vez, quando se torna
receptivo a toda inspiração espiritual, sentirá
amor pelo próximo e sentirá a dor dos outros
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como se fosse sua própria dor. Então vocês
serão capazes de cumprir o mandamento que
lhes diz para "amarem-se uns aos outros". (80,
15)
115 Este mundo é o campo adequado para
trabalhar Nela há dor, doença, pecado em
todas as suas formas, vício, discórdia,
juventude perdida, velhice sem dignidade,
ciência abusada pelo mal, ódio, guerra e
mentiras.
116 Estes são os campos em que você deve
trabalhar e semear Mas quando essa luta que
vos espera entre os homens vos parece
gigantesca - em verdade, digo-vos, embora
seja grande, não pode ser comparada àquela
que tendes de começar por vós mesmos: a
luta do espírito, da razão e da consciência
contra as paixões da carne, seu amor próprio,
seu egoísmo, sua materialização. Mas
enquanto vocês não triunfarem sobre vocês
mesmos - como podem falar sinceramente de
amor, de obediência, de humildade e de
espiritualização a seus semelhantes? (73, 18 19)
117 A virtude tem sido desprezada e tem sido
tomada por algo prejudicial ou inútil. agora
chegou a hora de você entender que somente
a virtude lhe trará salvação, fará você se sentir
em paz e o preencherá de satisfação Mas a
virtude ainda deve sofrer muitas dificuldades
e tribulações antes de poder entrar em todos
os corações.
118 Os soldados que os defendem devem
lutar com grande esforço e grande fé. Onde
estão esses soldados da bondade, da caridade
ativa e da paz? Você acha que sim?
119 Vocês se examinam interiormente e Me
respondem que não são Por isto eu lhes digo
que todos vocês podem estar entre aqueles
soldados com boa vontade. para que então
você acha que eu vim até você? (64, 16)
120 Amor, fale quando tiver que fazê-lo - fique
em silêncio quando for apropriado, não diga a
ninguém que você é meu escolhido Evite
elogios e não dê a conhecer os benefícios que
você traz. Trabalhem em silêncio,
testemunhando com suas obras de amor a
verdade do meu ensinamento.
121 Amar é o seu destino. Amor, pois desta
forma você irá lavar suas manchas, tanto de
sua vida atual como de vidas passadas (113,
58 - 59)

122 Rejeita bajulação de você, porque é uma
arma que destruirá seus nobres sentimentos é
uma espada que pode matar a fé que inflamei
em seus corações
123 Como você pode permitir que os homens
destruam o altar que você tem na parte mais
interna de seu ser? (106, 47 - 48)
124 Não confundir humildade com má roupa.
Nem acredita que aquele que tem um
sentimento de inferioridade em si mesmo e
por esta razão é obrigado a servir aos outros e
se curvar diante deles é humilde. Eu lhes digo,
a verdadeira humildade está nele que é capaz
de julgar que é alguém, e que sabe que tem
algum conhecimento, mas que está disposto a
inclinar-se para os outros e tem prazer em
compartilhar o que tem com eles.
125 Que sentimento grato você tem quando
experimenta que um homem, respeitado
entre os homens, expressa a você afeto,
compreensão, humildade Você pode dar o
mesmo sentimento àqueles que estão entre
vocês ou que se sentem assim.
126 Saber se curvar, saber alcançar a mão sem
se sentir superior, aprender a ser
compreensivo Eu lhes digo que nestes casos
não só quem recebe a prova de afeto, o apoio
ou o consolo é feliz, mas também quem o dá,
porque sabe que acima dele há alguém que
lhe deu provas de amor e humildade, e este é
seu Deus e Senhor. (101, 60 + 62)
127 Viver puro, humilde, simples. Cumprir
tudo o que está apenas na esfera humana,
assim como tudo o que diz respeito ao seu
espírito. Retirem de sua vida o supérfluo, o
artificial, o prejudicial e, em vez disso,
refresquem-se com tudo o que é bom em sua
existência. (131, 51)
128 Não veja em ninguém um inimigo, veja
em todos os homens seus irmãos e irmãs, essa
é sua missão Se você perseverar nisto até o
fim, a justiça e o amor triunfarão na terra e
isto lhe dará a paz e a segurança que tanto
almeja. (123, 65)
129 Dê liberdade a seu coração para que ele
comece a sentir a dor dos outros Não deixe
que seja apenas ocupado e ansioso para sentir
apenas o que diz respeito à sua pessoa. Não
ficar mais indiferente às provações pelas quais
a humanidade está passando.
130 Quando seu amor será tão grande que
pode abraçar muitos semelhantes para amá307

los, como você ama aqueles que têm seu
sangue neles e são carne de sua carne
131 Se você soubesse que está mais em
espírito do que em corpo, muitos não
acreditariam Mas eu lhe digo: certamente
você é mais para o espírito do que para seu
corpo de acordo com seus irmãos e irmãs,
porque o espírito pertence à eternidade
enquanto o corpo é corruptível.
132 Considere, então, o fato de que as
famílias aqui na Terra se constituem hoje e se
dissolvem novamente amanhã, enquanto a
família espiritual existe para sempre. (290, 39
- 41)
133 Vocês que ouvem estas palavras pensam
que eu poderia semear em seus corações
aversão ou má vontade em relação aos seus
semelhantes que professam outras
denominações? nunca, discípulos, são vocês
que devem começar a dar o exemplo de
fraternidade e harmonia, olhando e amando
todos com o mesmo afeto com que olham
para aqueles que compartilham sua maneira
de pensar (297, 49)
134 Eu sei que quanto maior for seu
conhecimento, maior será seu amor por Mim
quando eu lhe digo: "me ame", você sabe o
que estou lhe dizendo? amar a verdade, amar
o bem, amar a luz, amar uns aos outros, amar
a verdadeira vida (297, 57 - 58)
135 Saibam, discípulos, que o objetivo de sua
luta é aquele estado de espírito que não
alcança mais a dor, e este objetivo é
alcançado por méritos, lutas, provações,
sacrifícios e renúncias
136 Observe os casos de paciência, fé,
humildade e devoção que às vezes você
encontra em alguns de seus semelhantes Eles
são seres espirituais enviados por Mim para
dar um exemplo de virtude entre a
humanidade. Aparentemente o destino dessas
criaturas é triste, mas elas sabem em sua fé
que vieram para cumprir uma missão.
137 Grandes exemplos de meus mensageiros
e discípulos que vocês receberam em sua
história - nomes que são conhecidos por
vocês; mas não julguem mal, portanto, os
pequenos exemplos que vocês encontram em
seu caminho de vida (298, 30 - 32)
138 Não acredite que havia profetas,
pioneiros e espíritos da luz somente no seio
do povo de Israel Enviei alguns deles para

outras nações também, mas as pessoas os
tomaram por deuses e não por emissários e
criaram religiões e cultos a partir de seus
ensinamentos. (135, 15)
139 Sempre vejam primeiro o "feixe" que
vocês têm em seus olhos, discípulos, para ter
o direito de ver a "lasca" que seu irmão tem
140 Com isto quero dizer que você não deve
usar meus ensinamentos para condenar as
ações de seus semelhantes dentro de suas
diferentes denominações
141 Em verdade, em todos esses caminhos há
corações que Me buscam através de uma vida
nobre, cheia de sacrifícios.
142 Ainda assim o discípulo me pergunta uma
e outra vez porque eu permito essa diferença
de visões de mundo que às vezes se
contradizem, criam diferenças e causam
inimizades entre os homens.
143 A isto vos diz o Mestre: foi admitido
porque não há dois seres espirituais que
tenham exatamente a mesma compreensão, a
mesma luz, a mesma fé, e porque, além disso,
foi-vos dada liberdade de vontade para
escolher o vosso caminho Você nunca foi
obrigado a percorrer o caminho da lei, mas foi
convidado a fazê-lo, mantendo assim a
liberdade de adquirir o verdadeiro mérito no
desejo da verdade. (297, 23 - 24)
144 Eu quero que você aprenda a não ser
descuidado em seus julgamentos, nem a ser
determinado apressadamente pela primeira
impressão
145 Dou-lhe este conselho para que quando
interpretar minha palavra, e mesmo que
tenha que julgar doutrinas, religiões, filosofias,
cultos, revelações espirituais ou ciências, você
possa reconhecer 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 é revelada aqui de uma
maneira, mas que pode ser revelada de
muitas outras maneiras desconhecidas para
você (266, 33)
146 Respeitem as crenças religiosas de seus
semelhantes e, quando entrarem em suas
igrejas, exponham suas cabeças em sincera
devoção, sabendo que estou presente em
cada culto
147 Não neguem o mundo a Me seguir, nem
se separem de Mim sob o pretexto de que
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vocês têm deveres no mundo Aprenda a
fundir as duas leis em uma só. (51, 53)
148 Eu não abençoo toda a humanidade sem
favorecer ninguém? Esse "manto" de bênção
envolve tanto os bons e mansos quanto os
altivos e criminosos. Por que você não me
toma como seu modelo? Você sente repulsa
pelas ações dos outros?
149 Não esqueçam que fazem parte da
humanidade, que a amam e a perdoam, mas
não a rejeitam, porque isso seria como sentir
repugnância por vocês mesmos Tudo o que
você vê em seu próximo, você mesmo tem,
em maior ou menor grau.
150 É por isso que quero que você aprenda a
sondar seu ser interior para que você possa
conhecer sua face espiritual e moral Desta
forma, vocês poderão julgar a si mesmos e ter
o direito de olhar para os outros também.
151 Não procure falhas em seus semelhantes;
com aqueles que você tem é suficiente (286,
41 - 42)
152 Vocês pensam que cumprem meu
mandamento de amar uns aos outros quando
egoisticamente limitam seu amor à sua
família? As comunidades religiosas acreditam
que cumprem esse mandamento supremo
quando só reconhecem seus crentes e
rejeitam aqueles que pertencem a outra
denominação?
153 Os grandes povos do mundo, que se
vangloriam de civilização e progresso - eles
podem, por exemplo, afirmar ter alcançado
progresso espiritual e ter obedecido a essa
instrução de Jesus, quando toda sua aspiração
é se preparar para uma guerra fratricida?
154 Oh vocês, homens, nunca apreciaram o
valor da minha palavra, nem quiseram sentarse à mesa do Senhor, porque Ele lhes pareceu
muito humilde No entanto, minha mesa
continua esperando por você com o pão e o
vinho da vida para seu espírito. (98, 50 - 51)
155 Não consideram meu trabalho como um
fardo e não dizem que o cumprimento da bela
tarefa de amar o Pai e seus semelhantes é
difícil para seu espírito O que é realmente
difícil é a cruz da sua própria maldade e da
maldade dos outros, por cuja causa você deve
chorar, sangrar e até morrer. A ingratidão, a
falta de compreensão, o egoísmo e a calúnia
serão como um fardo para você se você lhes
der abrigo.

156 Para o homem recalcitrante, o
cumprimento de minha lei pode parecer difícil
e difícil porque é perfeita e não favorece nem
a maldade nem a mentira Para o obediente,
porém, a lei é sua defesa, seu apoio e sua
salvação. (6, 16 - 17)
157 Também eu lhes digo: Os homens devem
acreditar nos homens, devem ter fé e
confiança uns nos outros porque devem
chegar à convicção de que todos vocês na
Terra precisam uns dos outros.
158 Não pense que me agrada quando você
diz que acredita em mim, sabendo que duvida
em todo o mundo Pois o que espero de vocês
é que Me amem através do amor que
demonstram para com o próximo e perdoem
aqueles que os ofendem; que se mantenham
amorosamente ao lado dos mais pobres, dos
menores ou dos mais fracos, amem seus
semelhantes sem distinção e deixem que a
maior abnegação e veracidade prevaleça em
todas as suas obras.
159 Aprenda comigo, porque eu nunca
duvidei de você, acredite em sua salvação e
confie que você se levantará para alcançar a
verdadeira vida (167, 5 - 7)
160 Amai vosso Pai, tende piedade de vosso
próximo, separai-vos de tudo o que é
prejudicial à vossa vida humana ou ao vosso
espírito Meu ensino lhe ensina isto. Onde você
vê as dificuldades e as impossibilidades?
161 Não, querido povo, não é impossível
obedecer à minha palavra: não é isso que é
difícil, mas seu aperfeiçoamento, renovação e
espiritualização, porque lhe faltam
sentimentos generosos e altas aspirações Mas
como sei que todas as suas dúvidas,
ignorância e indecisão devem desaparecer,
continuarei a lhe ensinar porque para mim
não há nada impossível. Posso transformar
pedras em pão de vida eterna e deixar jorrar
água cristalina das rochas. (149, 63 - 64)
162 Lembro-vos da Lei - aquela que não pode
ser apagada de vossa consciência, nem
esquecida por vosso coração, nem posta em
questão porque foi ditada pela Sábia
Inteligência, a Inteligência Universal, para que
cada homem possuísse interiormente a Luz
que o conduz no caminho para Deus.
163 É necessário ter um conhecimento
profundo da lei para que todas as ações da
vida sejam baseadas na verdade e na justiça.
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Sem o conhecimento da lei, você
inevitavelmente cometerá muitos erros. Mas
eu pergunto a vocês: Sua consciência nunca o
trouxe à luz do conhecimento? Na verdade, eu
lhes digo, a consciência nunca foi ociosa ou
indiferente. É seu coração, é também sua
mente que rejeita a luz interior, fascinada pelo
brilho da luz exterior, ou seja, o conhecimento
do mundo. (306, 13 - 14)
164 Hoje, ao dar uma explicação detalhada de
meus ensinamentos, tenho que fazer com que
vocês entendam que tudo o que fazem fora
das leis que governam o espírito ou o corpo é
em detrimento de ambos
165 A consciência, a intuição e o
conhecimento são os guias que lhe mostrarão
o caminho certo 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
gritarão: "Pai, tua semente redentora brotou
em meu ser, e tua Palavra finalmente
floresceu em minha vida". (256, 37 - 38)
166 Eu vim para dar grandeza ao seu espírito uma grandeza baseada no cumprimento da
minha lei, que é o meu amor Mas vocês
devem provar ser dignos desta grandeza,
cumprindo sua missão de seguir seu Mestre.
(343, 29)
167 Sempre lhe direi: faça uso das satisfações
que seu mundo pode lhe dar, mas aproveiteas de acordo com minha lei e você será
perfeito.
168 Você ouve repetidamente a censura da
consciência, e isto porque não harmonizou
corpo e espírito através da lei dada por mim.
169 Muitas vezes você continua a pecar
porque acredita que não será perdoado. Esta
é uma opinião equivocada, porque meu
coração é uma porta sempre aberta para
aquele que se arrepende.
170 Não há mais esperança em você que o
encoraje a esperar por um futuro melhor?
Não deixe que a melancolia e o desespero se
apoderem de você. Pense no meu amor que
está sempre com você. Procure comigo a
resposta para suas dúvidas e logo se sentirá
iluminado por uma nova revelação. A luz da fé
e da esperança se acenderá no fundo de seu
espírito. Então, você será uma força defensiva
dos fracos. (155, 50 - 53)

171 Viva sempre espiritualmente vigilante
para que você possa perdoar do coração
aqueles que lhe fizeram mal pensar de
antemão que quem magoa seu semelhante só
o faz porque lhe falta luz espiritual; mas eu
lhes digo que o perdão é a única coisa que
pode trazer luz a esses corações O
ressentimento ou a vingança aumenta a
escuridão e traz sofrimento. (99, 53)
172 Sua consciência, que exige e espera de
você obras perfeitas, não o deixará sozinho
até que você conceda o verdadeiro perdão a
seus semelhantes
173 Por que você deveria odiar aqueles que o
ofendem quando eles são apenas passos para
chegar até Mim? Quando você perdoar,
ganhará méritos, e quando estiver no Reino
dos Céus, reconhecerá na Terra aqueles que o
ajudaram em sua ascensão espiritual. Então
você pedirá ao Pai que eles também
encontrem os meios de serem salvos e
venham ao seu Senhor, e sua intercessão os
levará a obter esta graça. (44, 44 - 45)
174 Não se afaste daqueles que em seu
desespero blasfemam contra Mim ou contra
você Eu lhes dou uma gota do meu bálsamo.
175 Esteja pronto para perdoar a todos que
lhe fizerem mal no que lhe é mais querido em
verdade, eu lhes digo, cada vez que vocês
concederem perdão sincero e verdadeiro em
uma dessas provas, será mais uma etapa que
vocês alcançarão em seu caminho espiritual
de desenvolvimento
176 Portanto, você vai sentir ressentimento e
recusar o perdão àqueles que o ajudam a se
aproximar de Mim? você vai renunciar ao
prazer espiritual de Me tomar como modelo e
permitir que a violência escureça seu cérebro
para devolver cada golpe?
177 Em verdade, eu lhes digo, esta
humanidade ainda não conhece o poder do
perdão e os milagres que ele realiza Uma vez
que ela tenha fé em minha palavra, estará
convencida desta verdade. (111, 64 - 67)
178 Pessoas queridas: una-se a seus irmãos
para que, quando estiver em diálogo comigo,
através do amor que lhe inspirei, perdoe até
os insultos mais graves por que você não
deveria perdoar a quem não sabe o que está
fazendo? Ele não sabe porque não percebe
que está fazendo este mal a si mesmo. (359,
25)
310

179 Perdoe com a freqüência com que você se
ofender Não considere sequer o número de
casos em que você tem que perdoar. Seu
destino é tão alto que você não deve ficar
preso a estes passos do caminho; pois tarefas
muito grandes o esperam mais adiante.
180 Seu espírito deve estar sempre pronto
para o amor, a compreensão e a bondade,
para que você possa ascender a níveis mais
altos
181 Assim como em tempos passados muitos
de seus irmãos e irmãs escreveram belas
páginas no Eterno Livro do Espírito com suas
obras, assim em sua sucessão você deve
continuar essa história, como exemplo e para
a alegria das novas gerações que virão à terra
(322, 52)
182 Cultivar a paz, amá-la e espalhá-la por
toda parte, porque o quanto a humanidade
precisa dela
183 Não se perturbe com a mudança dos
destinos da vida, para que você possa
permanecer sempre forte e pronto para dar o
que tem
184 Que a paz, que é a herança de todo
espírito, escapou neste tempo e deu lugar à
guerra e martirizou nações, destruiu
instituições e destruiu seres espirituais
185 A razão é que o mal tomou posse do
coração humano O ódio, a ambição excessiva,
a ganância desenfreada se espalhou e causou
danos. Mas quão curto será o seu reinado...
186 Por sua alegria e tranquilidade anuncio
que sua libertação já está próxima, que muitas
pessoas estão trabalhando para este objetivo,
que anseiam respirar em uma atmosfera de
fraternidade, pureza e saúde (335, 18)
187 Você deve praticar a caridade ao longo de
sua vida; esta é sua tarefa Você tem muitos
dons para dar uma ajuda abnegada de várias
maneiras. Se vocês souberem como se
preparar, realizarão o que chamam de
impossível. 188 A atividade de amor que você
faz com uma moeda - embora seja também
uma atividade de amor - será a menos
elevada.
189 Você deve levar amor, perdão e paz ao
coração de seus semelhantes
190 Não quero mais fariseus e hipócritas
protegidos em minha lei. Eu quero discípulos
que sintam a dor de seus semelhantes. A
todos aqueles que se arrependerem, eu

perdoarei, não importa qual seita ou igreja
professem, e lhes mostrarei o verdadeiro
caminho muito claramente. (10, 104 - 107)
191 Escutai-me: sede humildes no mundo e
semeiai nele coisas boas, para que possais
colher os seus frutos no céu Se não lhe agrada
ter testemunhas quando você faz o mal, por
que é agradável para você ter testemunhas
quando você faz obras boas? Do que você
pode se gabar quando só cumpriu seu dever?
192 Entenda que o elogio é prejudicial ao seu
espírito, já que você é tão inexperiente e
humano
193 Por que, imediatamente após ter feito um
bom trabalho, você espera que seu pai lhe dê
a recompensa por ele? Aquele que pensa
assim não age altruisticamente e, portanto,
sua caridade é falsa e seu amor está longe de
ser verdadeiro.
194 Deixe o mundo ver que você está fazendo
boas obras, mas não com a intenção de
receber honras, mas apenas para dar bons
exemplos e ensinamentos e testemunhar a
Minha Verdade (139, 56 - 58)
195 Quando seu espírito se encontrar no "vale
espiritual" para dar conta de sua estada e de
suas obras na Terra, que o que eu lhe peço
acima de tudo será tudo o que você pediu e
fez para o benefício de seus semelhantes.
Então, você se lembrará de minhas palavras
neste dia. (36,17)
196 Na "segunda vez" a humanidade me deu
uma cruz de madeira, a cujo martírio fui
condenado pelo povo. Mas em meu espírito
carreguei outro, mais pesado e mais
sangrento: o de suas imperfeições e o de sua
ingratidão.
197 Você seria capaz de carregar sobre seus
ombros uma cruz de amor e sacrifício pelo
próximo e assim entrar em minha presença eis
que foi para isto que eu o enviei à Terra; é por
isso que seu retorno acontecerá quando você
vier diante de Mim com a missão cumprida
Esta cruz será a chave que abrirá os portões
do Reino prometido para você. (67,17 - 18)
198 Eu não exijo de vocês que deixem tudo
para trás como eu exigia daqueles que me
seguiram na "Segunda Era Entre eles alguns
deixaram seus pais, outro seu companheiro;
deixaram sua casa, suas costas, seu barco de
pesca e suas redes; deixaram tudo isso para
seguir Jesus. Tampouco lhe digo que é
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necessário que você derrame seu sangue
neste momento. (80, 13)
199 Entenda que você deve mudar espiritual e
fisicamente, que muitos de seus costumes e
tradições - uma herança de seus antepassados
- devem desaparecer de sua vida para dar
lugar à espiritualização (63, 15)
200 No momento, vocês não entendem todos
o que significa "espiritualização", nem
entendem porque eu os convido a alcançar
esta elevação interior. Você pode estar
disposto e obediente aos meus mandamentos
quando você nem percebe o que estou lhe
pedindo para fazer?
201 Mas alguns entendem o ideal que o
Mestre inspira seus discípulos, e eles se
apressarão a seguir suas instruções. (261,38)
202 Se você realmente tem o desejo de
tornar-se mestre na espiritualização, você
deve ser persistente, paciente, ávido por
aprender e atento, porque então você terá a
oportunidade de colher pouco a pouco o fruto
de suas obras, através do qual você acumulará
experiência, que é luz, que é o conhecimento
da verdadeira vida (172, 9)
203 Trago uma nova lição através da qual você
aprenderá a viver espiritualmente na Terra,
que é a verdadeira vida que Deus deu ao
homem.
204 Já lhes disse que "espiritualização" não
significa fanatismo, nem fanatismo religioso
ou práticas sobrenaturais. Espiritualização
significa harmonia do espírito com o corpo,
observância das leis divinas e humanas,
simplicidade e pureza na vida, fé absoluta e
profunda no Pai, confiança e alegria em servir
a Deus no próximo, ideais de perfeição da
moralidade e do espírito. (279, 65 - 66)
205 Você se pergunta qual é o significado dos
"sete degraus da escada do céu" e seu Mestre
lhe diz com certeza: o número sete significa
espiritualidade, é a espiritualidade que eu
quero ver em meu povo escolhido Israel
206 Você deve vir até Mim com todas as suas
virtudes e habilidades desenvolvidas No
sétimo estágio ou etapa de seu
desenvolvimento você chegará a Mim e verá
que o Céu abre seus portões para recebê-lo.
(340, 6)
207 Entenda, antes de mais nada, que
enquanto as pessoas não alcançarem a
espiritualização completa, elas precisarão de

igrejas materiais e colocarão diante de seus
olhos esculturas ou imagens que as façam
sentir minha presença
208 Você pode medir o grau de
espiritualização ou "materialismo" das
pessoas pela natureza de seu culto religioso. o
materialista Me procura nas coisas da terra e
se ele não Me vê de acordo com seus desejos,
ele Me representa de alguma forma para
sentir que Me tem diante de si
209 Que Me entende como Espírito, Me sente
em si mesmo, fora de si e em tudo o que o
cerca, porque ele se tornou meu próprio
templo (125, 49 - 51)
210 Oferecem-me devoção espiritual e não
são como aqueles que constroem igrejas e
altares cobertos de ouro e pedras preciosas,
como aqueles que fazem longas
peregrinações, se castigam com açoites cruéis
e cruéis, ajoelhando-se de joelhos sob orações
labiais e litanias de oração, e ainda não foram
capazes de me dar seu coração Eu vos
admoestei por consciência e é por isso que
vos digo: quem fala e fala do que fez e o
esbate, não tem nenhum mérito para com o
Pai Celestial. (115, 9)
211 Para cumprir minha lei você deve rezar,
sempre elevando seu espírito a seu Pai
212 Já vi que para rezar você prefere a solidão
e o silêncio, e você se sai bem se procura
inspiração através da oração ou se quer Me
agradecer mas também lhe digo para rezar,
qualquer que seja sua situação, para que nos
momentos mais difíceis de sua vida você
possa saber como pedir minha ajuda sem
perder a equanimidade, o autocontrole, a fé
em minha presença e a confiança em você (40,
34 - 35)
213 Digam-me em silêncio o vosso sofrimento,
confiem-me os vossos desejos Embora eu
saiba tudo, quero que você aprenda pouco a
pouco a formular sua própria oração até que
esteja pronto para exercer o diálogo perfeito
de seu espírito com o Pai. (110, 31)
214 Você se tornou consciente do efeito que a
oração tem e compreendeu o poder
imensurável que é inerente ao seu envio tanto para evitar um sofrimento espiritual
como para pedir a resolução de uma
necessidade material.
215 Lembrar que muitas vezes bastava
pronunciar a palavra "Pai" para fazer tremer
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todo seu ser e fazer seu coração sentir que
está inundado pelo consolo que seu amor dá
216 Saiba que sempre que seu coração me
chama com intimidade, também meu espírito
treme de alegria
217 Quando você me chama de "Pai", quando
este nome irrompe de dentro de você, sua voz
é ouvida no céu e você rouba algum segredo
da Sabedoria Divina (166, 49 - 51)
218 É necessário que você aprenda a pedir,
esperar e receber, e que você nunca se
esqueça de passar o que eu lhe concedo, no
que é o maior mérito Ore por aqueles que
morrem dia após dia na guerra. Concederei
àqueles que rezam com um coração puro que,
mesmo antes de 1950, todos os que caíram na
guerra subirão espiritualmente à luz. (84, 53)
219 Hoje vocês ainda são estudantes e nem
sempre são capazes de entender minha lição
Mas por enquanto, fale a Deus com seu
coração, com seus pensamentos, e Ele lhe
responderá nas profundezas de seu ser. Sua
mensagem, que falará em sua consciência,
será uma voz clara, sábia, amorosa, que você
descobrirá pouco a pouco e à qual se
acostumará mais tarde. (205, 47)
220 Não fiquem surpresos nem indignados
quando lhes digo que todo esplendor, poder e
pompa de suas comunidades religiosas têm
que desaparecer e que - quando isso
acontecer - já a mesa espiritual será posta
onde as multidões de pessoas famintas por
amor e verdade se alimentarão.
221 Muitas pessoas negarão - quando
ouvirem estas palavras - que elas são minhas
Mas então vou perguntar-lhes por que estão
indignados e o que estão realmente
defendendo? Suas vidas? É isso que eu estou
defendendo. Minha lei? Isso é o que também
estou vigiando.
222 Não tenha medo, pois ninguém morrerá
defendendo minha causa; somente o mal
morrerá, porque o bem, a verdade e a justiça
durarão para sempre (125, 54 - 56)
223 Você acha incrível que este mundo
científico e materialista sinta mais uma vez
inclinação para a espiritualização? Eu lhes digo
que nada é incrível, porque meu poder é
ilimitado. Elevação interior, fé, luz e bondade
são uma necessidade mais convincente para o
espírito do que comer, beber e dormir é para
seu corpo.

224 Mesmo que os dons, habilidades e
qualidades do espírito tenham estado
adormecidos por muito tempo, eles
despertarão ao meu chamado e farão com
que a espiritualização retorne aos homens
com todas as suas maravilhas e revelações,
que serão maiores do que as dos tempos
passados, porque agora você está mais apto a
compreendê-las (159, 7 – 8)
Desenvolvimento
225 Como você vê o corpo do homem se
desenvolver, assim nele o espírito também se
desenvolve Mas o corpo encontra um limite
em seu desenvolvimento, enquanto o espírito
precisa de muitos corpos e eternidade para
alcançar sua perfeição. Essa é a razão de sua
reencarnação.
226 Você nasceu como uma semente do
espírito paternal e maternal criativo de Deus,
puro, simples e puro. Mas não se enganem,
pois não é a mesma coisa ser puro e simples
que ser grande e perfeito.
227 Você pode compará-lo a uma criança que
acaba de nascer e a uma pessoa experiente
que ensina crianças
228 Este será seu destino durante todas as
etapas de sua vida, uma vez que seu espírito
esteja desenvolvido Mas como sua mente
avança lentamente! (212, 57 – 60)
229 Estudar, refletir profundamente; para
alguns estão confusos no pensamento como é
possível - se seu espírito é uma partícula da
minha divindade - que ele sofra? E se a luz do
Espírito é uma centelha da luz do Espírito
Santo - como ele pode se ver
temporariamente envolto em escuridão?
230 Reconheça que este caminho de
desenvolvimento serve para adquirir méritos
suficientes em relação a Deus, pelo qual você
pode transformar seu espírito de um espírito
ignorante e não desenvolvido em um grande
espírito de luz à direita do Pai. (231, 12)
231 Eu quero que você seja bom, e além disso
é meu desejo que você se torne perfeito Pois
embora você seja aparentemente
insignificante, você é maior do que as coisas
materiais e o mundo, porque você tem vida
eterna, é uma faísca da minha luz.
232 Vocês são seres espirituais. É preciso
reconhecer o que é o espírito para que se
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possa entender por que o chamo no caminho
da perfeição. (174,60 u.)
233 Você está sujeito à lei da evolução, esta é
a razão de suas reencarnações Somente meu
espírito não precisa se desenvolver: Eu sou
imutável.
234 Desde o início eu vos mostrei o escadote
sobre o qual os seres espirituais têm que subir
para chegar até mim Hoje você não sabe em
que plano de ser você está; mas quando você
tira seu disfarce, você reconhecerá seu grau
de desenvolvimento. Não pare, pois você seria
um obstáculo para aqueles que vêm atrás de
você.
235 Estar unidos em espírito, mesmo se você
habitar diferentes níveis, e um dia você estará
unido e desfrutará do meu amor no sétimo
nível, o mais alto (8, 25 - 27)
236 Eu lhe disse que você não veio à Terra
apenas uma vez, mas que seu espírito tomou
bainhas corporais tantas vezes quanto foi
necessário para seu desenvolvimento e
perfeição Agora devo acrescentar que
também depende de você se o tempo é mais
curto ou mais longo para alcançar o objetivo,
de acordo com seu desejo. (97, 61)
237 Qual de vocês pode provar que ele não
existia antes desta vida? Qual daqueles que
estão absolutamente seguros de que estão
passando por uma nova encarnação pode
provar que sua conta com o Pai está acertada
e que ainda têm mérito do seu lado "tem"?
238 Ninguém sabe o nível de perfeição em
que ele se encontra Portanto, lutar, amar e
perseverar até o fim. (46, 58 - 59)
239 Para que eu pudesse dar-lhe estas novas
revelações, era necessário que, no período de
tempo entre minha manifestação à
humanidade como homem e minha vinda em
espírito neste momento, você passasse por
muitas reencarnações na Terra para que seu
espírito soubesse como responder quando eu
lhe pedisse a lição passada e quando eu lhe
desse novas revelações, ele fosse capaz de
compreendê-las (13, 52)
240 Quantas vezes você terá que voltar à terra
para ter um corpo através do qual a
mensagem que você dá ao mundo seja
revelada com cada vez mais clareza?
241 Deixe seu espírito, como uma cotovia,
nesta vida experimentar sua primavera e se
alegrar nela, e deixar que encontre em sua

peregrinação a experiência necessária para
retornar a Mim
242 Enquanto os ricos estão acumulando
tesouros que são apenas muito perecíveis,
você deve acumular experiência, verdadeiro
conhecimento (142, 72)
243 Neste tempo, você lutará contra a
ignorância de uma humanidade que, embora
materializada em todos os campos, é menos
cruel e mais desenvolvida pelas experiências
que ganhou em suas encarnações passadas.
244 Hoje em dia, se você conhece alguém que
não entende e expressa sua devoção a Deus
da forma como as maiorias o fazem - embora
isso o afaste e o ofenda - você não mais clama
que ele deve ser queimado vivo (14, 21 - 22)
245 Você tem medo de falar com seus
semelhantes sobre a reencarnação do
Espírito? Você não está convencido da justiça
amorosa que ela contém?
246 Compara esta forma de expiação com a
do castigo eterno no fogo sem fim do inferno um conceito que a humanidade usa para
intimidar o espírito dos homens. Diga-me qual
destes dois tipos lhe dá a idéia de uma justiça
divina, perfeita e misericordiosa.
247 Um revela crueldade, ressentimento sem
limites, vingança; o outro contém apenas
perdão, amor paternal, esperança de obter a
vida eterna Quão grande é a distorção que
meus ensinamentos sofreram como resultado
de más interpretações!
248 Eu os preparo para a luta porque sei que
vocês serão combatidos por causa do que
ensinarão Mas se seus semelhantes que lutam
contra você neste momento, a morte o
surpreenderia e eu lhes perguntaria - quando
morrem em pecado - o que preferem: o fogo
eterno em que acreditam ou a oportunidade
de se purificarem em uma nova vida - em
verdade, digo-lhe, eles prefeririam a segunda
solução, mesmo que a tivessem lutado em sua
vida, cegos pelo fanatismo. (120, 15 - 17)
249 Basta saber - como já vos disse em minha
palavra - que a reencarnação do Espírito é
verdade, e já uma luz se acendeu em vossos
corações e vós admirais ainda mais minha
amorosa retidão
250 Compare as teorias e diferentes
interpretações que as denominações deram a
estes ensinamentos e decida por aquele que
contém mais justiça e tem mais razão.
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251 Mas, na verdade, esta é uma das
revelações que mais animarão o espírito neste
momento em que o conhecimento interior
desta grande verdade está despertando. (63,
76)
252 Vocês devem confirmar que a
reencarnação do Espírito é uma das grandes
verdades que a humanidade deve conhecer e
acreditar
253 Alguns suspeitam deles, os aceitam e
acreditam neles por intuição, como algo que
não poderia faltar em minha amorosa justiça
para com os homens Mas também haverá
muitos que chamarão vocês de blasfemos e
mentirosos.
254 Não se preocupem, o mesmo aconteceu
com meus apóstolos quando pregaram a
ressurreição dos mortos, como Jesus lhes
ensinou Os sacerdotes e juízes os jogaram na
prisão por pregar tais ensinamentos.
255 Mais tarde o mundo aceitou essa
revelação, embora eu possa assegurar-vos que
ela não poderia captar todo o significado
desse ensinamento, então é necessário que eu
venha neste momento e vos ensine que a
"ressurreição da carne" só pode se referir à
reencarnação do Espírito, já que esta é a
essência e a razão da vida - aquilo que é na
verdade eterno Com que finalidade os corpos
mortos devem ser ressuscitados, já que eram
apenas as vestes perecíveis do Espírito?
256 A carne se afunda na terra e se mistura
com ela Lá ele é limpo, transformado e
continuamente surge para uma nova vida,
enquanto o espírito continua a se desenvolver
para cima, continua a se aproximar da
perfeição, e quando ele volta à terra é para
ele uma ressurreição para a vida humana, e
também para seu novo corpo é uma
ressurreição em união com o espírito.
257 Mas o material não é de natureza
imperecível, mas o espiritual está bem, e é por
isso que volto a dizer-vos que é o vosso
espírito, a quem procuro, a quem ensino e a
quem quero ter comigo. (151,56 - 58)
258 Seu espírito está arrastando
laboriosamente uma corrente atrás dela,
criada pelas vidas que lhe dei como uma
oportunidade para sua perfeição e que você
não utilizou Toda existência forma um elo em
cadeia. Mas se você alinhar sua vida de acordo

com meus ensinamentos, se você cumprir a
lei, não mais virá a este mundo para sofrer.
259 Se você deixar passar o tempo sem
estudar minha palavra, eu, que sou o tempo,
vou surpreendê-lo Estudar para que você
possa ocupar o lugar no meu trabalho que lhe
é devido.
260 Quero que a incompreensão e as
diferentes opiniões sobre minha divindade
cheguem ao fim. Entendam que todos vocês
saíram de um só Deus. (181, 63 - 65)
261 Considerar o universo e apreciá-lo em
toda sua perfeição e beleza Ela foi criada para
que os filhos do Senhor se inspirassem nela e
vissem nela uma imagem do Pai. Se você
entender a criação desta maneira, você
elevará seu pensamento à minha divindade.
(169, 44)
262 A luz desta época rasga o véu escuro que
envolveu o espírito dos homens; rompe as
correntes que o tinham amarrado e o
impediram de alcançar o verdadeiro caminho
263 Em verdade, eu vos digo Não pense que
meu ensino proíbe o estudo de todos os
campos do conhecimento, pois sou eu quem
desperta seu interesse, sua admiração e sua
curiosidade. Por isso, dei a vocês a capacidade
de pensar para que se mova sem obstáculos
na direção para onde quer ir.
264 Eu lhe dei a luz da inteligência para que
você possa entender o que vê no seu caminho
Portanto, eu lhe digo: descubra, pesquise, mas
tenha cuidado para que sua maneira de
penetrar em Meus segredos seja respeitosa e
humilde, pois então será verdadeiramente
permissível.
265 Eu não vos proibi de conhecer os livros
que os homens escreveram; mas vocês devem
ser treinados para não tropeçarem e caírem
em erro Então você saberá como o homem
começou sua vida e sua luta e até onde ele
chegou.
266 Quando estiverem prontos, vocês devem
se voltar para minha fonte de ensinamentos e
revelações para que eu lhes mostre o futuro e
o objetivo que os espera. (179, 22 - 23)
267 Garanto-lhe: Se você se comprometer a
penetrar no significado destes ensinamentos
com interesse e amor, você descobrirá a cada
vez verdadeiras maravilhas de sabedoria
espiritual, amor perfeito e justiça divina. Mas
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se você for indiferente a estas revelações, não
saberá o que elas contêm.
268 Não passem por minha manifestação
como muitos de vocês passam pela vida:
vendo sem olhar; ouvindo sem ouvir; e
pensando sem entender (333,11 - 12)
269 Não quero que você examine meu espírito
ou qualquer coisa que pertença ao espiritual
como se fossem objetos materiais Não quero
que vocês me estudem à maneira dos
cientistas, porque vocês seriam vítimas de
grandes e deploráveis erros. (276, 17)
270 Todo o Meu Ensinamento tem o propósito
de conscientizá-lo de tudo o que seu ser
contém, pois desse conhecimento nasce a Luz
para encontrar o caminho que conduz ao
Eterno, ao Perfeito, a Deus (262, 43)

276 Se eu tivesse querido, você teria sido
puro. Mas que mérito haveria se fosse eu
quem o purificasse? Todos devem reparar
suas transgressões contra minha lei, isto é
mérito. Pois então você saberá como evitar as
quedas e os erros no futuro, pois a dor o
lembrará disso.
277 Se for estabelecido um arrependimento
sincero entre a transgressão cometida e suas
conseqüências naturais, a dor não chegará até
você, porque então você já será forte o
suficiente para suportar o julgamento com a
rendição
278 O mundo bebe um copo muito amargo;
mas eu não os castiguei Mas depois de sua
dor, ela virá até Mim que a chama. Então,
aqueles que foram ingratos saberão como
agradecer a Ele que só banhou sua existência
com boas ações. (33, 30 - 31)
279 Ponha de lado o amor excessivo por seu
corpo e tenha piedade de seu espírito e ajudeo a ser purificado e erguido Quando você tiver
conseguido isto, experimentará como será
forte em espírito e corpo.
280 Lembre-se, se o espírito está doente,
como poderia haver paz no coração? E se há
remorso no espírito - será que ele pode
desfrutar de paz lá? (91, 72 - 73)
281 Se esta terra vos desse tudo o que
desejais, se não houvesse as grandes provas
espirituais sobre ela - qual de vós teria então o
desejo de entrar no meu reino?
282 Nem blasfemar ou amaldiçoar a dor,
porque você a criou com suas transgressões
Carregue-o com paciência e ele o purificará e
o ajudará a se aproximar de Mim.
283 Você sabe quão fortes são suas raízes nas
glórias e satisfações deste mundo? Bem,
chegará o momento em que o desejo de se
afastar dele será muito forte.
284 Quem for capaz de passar por suas provas
pela elevação espiritual experimenta a paz
nesta superação Aquele que caminha sobre a
terra com seu olhar voltado para o céu não
tropeça, nem lhe doem os pés nos espinhos
em seu caminho de expiação. (48, 53 - 55 o)
285 Cumprir seu destino! Não tenha o desejo
de voltar para mim sem antes ter percorrido o
caminho que lhe mostrei, porque você estaria
em dor para ver manchas em seu espírito que
ele ainda não lavou, porque não chegou ao
fim de sua expiação.

Aperfeiçoamento e perfeição
271 Hoje você me apresenta seus sofrimentos
para que eu os alivie e na verdade eu lhe digo
que esta é minha tarefa, que eu vim para isso
porque eu sou o Médico Divino
272 Mas antes que meu bálsamo curativo faça
efeito em suas feridas, antes que minha
carícia chegue até você, concentre-se em você
mesmo e teste sua dor, investigue, pense bem
o tempo todo que for necessário para isso,
para que a partir desta contemplação você
possa extrair o ensinamento que contém este
teste, assim como o conhecimento que está
escondido nele e que você deve conhecer Este
conhecimento será experiência, será fé, será
um olhar para a face da verdade, será a
explicação para muitos de vocês julgamentos
e lições mal compreendidas.
273 Explore a dor como se fosse algo tangível,
e você descobrirá nela a bela semente da
experiência, o grande ensinamento de seu ser,
porque a dor se tornou o professor em sua
vida
274 Aquele que considera a dor como um
professor e segue com doçura suas
exortações, que ele faz para a renovação,
arrependimento e correção, conhecerá mais
tarde a felicidade, a paz e a saúde
275 Examinem-se cuidadosamente e
experimentarão os benefícios que obterão
com isso Você reconhecerá suas falhas e
imperfeições, as corrigirá e, portanto, deixará
de ser juiz de outros. (8, 50 - 53)
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286 As reencarnações passaram por cima de
vocês, mas muitos de vocês não apreciaram a
infinita graça e amor que o Pai lhes deu
287 Lembre-se: quanto maior o número de
oportunidades, maior é sua responsabilidade,
e se essas oportunidades não forem
aproveitadas, com cada uma delas o fardo da
expiação e da justiça compensatória se
tornará maior Este é o fardo cujo fardo
insuportável muitos seres não podem
compreender e que somente meus
ensinamentos podem revelar a vocês. (67, 46)
288 Essas provações em que os homens vivem
são os frutos que eles agora colhem são o
resultado de sua própria semente - uma
colheita que às vezes é a conseqüência da
semente que eles semearam no ano anterior,
e em outros casos o fruto do que eles
semearam anos antes ou em outras
encarnações (178, 2)
289 Não pense que as conseqüências da
desobediência são imediatamente
perceptíveis - não Mas o que lhe digo é o
seguinte: mais cedo ou mais tarde você terá
que responder por suas obras; mesmo que às
vezes lhe pareça que sua transgressão não
teve conseqüências, considerando que o
tempo passou e Minha retidão não deu
nenhum sinal.
290 Mas você já sabe por minha palavra que
sou implacável como juiz, e que quando seu
julgamento chegar, você abrirá seus olhos
para a luz da consciência (298, 48)
291 Ó seres espirituais, vós que Me ouvis, não
permitais que os problemas da vida terrena
deixem sua marca em vós, e menos ainda que
eles vos dobrem Procure a luz que contém
todas as provas para que isto o ajude a se
tornar forte e moderado.
292 Se o espírito não conseguir subjugar o
corpo [alma], ele o dobrará e o dominará; por
esta razão, os seres espirituais tornam-se
fracos e acreditam que eles morrem com a
carne. (89, 11 - 12)
293 Você já experimentou em sua vida alguma
paixão física que tomou conta de todo seu ser
e lhe impossibilitou de ouvir a voz da
consciência, da moral e da razão
294 Isso aconteceu quando o espírito afundou
mais profundamente, porque então as
tentações e o poder da besta do mal, que
habita na carne, o venceram.

295 E não é verdade que vocês
experimentaram uma profunda felicidade e
uma paz profunda quando conseguiram se
libertar dessa paixão e superaram sua
influência?
296 Esta paz e alegria são devidas à vitória do
espírito sobre o corpo - uma vitória obtida
através de uma imensa luta, uma batalha
interna "sangrenta". Mas foi o suficiente para
que o espírito atraísse novas forças e se
erguesse, estimulado e aconselhado pela
consciência, e depois superasse os impulsos
da carne [alma] e se libertasse de ser atraído
ainda mais para a destruição.
297 Nesta luta livre, nesta renúncia, nesta
batalha contra vocês mesmos, vocês viram
morrer algo que habitava dentro de vocês,
sem ser sua vida Foi apenas uma paixão sem
sentido. (186,18 - 19)
298 Saiba que você tem o inimigo mais
poderoso dentro de si Quando você o tiver
derrotado, verá o "dragão com sete cabeças",
do qual o apóstolo João falou com você, sob
seus pés. Só então você poderá dizer em
verdade: "Eu posso levantar meu rosto ao
meu Senhor para dizer a Ele: 'Senhor, eu Te
seguirei'". Pois então não serão apenas os
lábios que o dirão, mas o espírito. (73, 20)
299 Logo vocês perceberão que não a vida é
cruel para vocês seres humanos, mas que
vocês são cruéis com vocês mesmos. Você
sofre e deixa as pessoas ao seu redor sofrerem
por falta de compreensão. Você se sente
sozinho, vê que ninguém o ama e se torna
egoísta e de coração duro. (272,34)
300 Entendem que todos os sofrimentos desta
vida que você está vivendo são conseqüências
de fracassos humanos, porque eu, que o amo,
não poderia lhe oferecer um copo tão amargo
301 Eu vos revelei, desde os primeiros
tempos, a lei como uma forma de salvar-vos
das quedas, da destruição e da "morte (215,
65)
302 Hoje você ainda não é capaz de entender
o significado de suas provas Você os considera
desnecessários, injustos e irracionais. Mas eu
ainda lhe direi quanta justiça e senso de
proporção havia em cada um deles quando
você envelheceu e em outros quando cruzou
os limites deste mundo e habitou as regiões
espirituais. (301,44)
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303 Volto a lhes dizer que percebo cada
pensamento e cada pedido, enquanto "o
mundo" não é capaz de receber minha
inspiração, nem se preparou para deixar meus
pensamentos divinos brilharem em sua
mente, nem ouve minha voz quando respondo
a seu chamado.
304 Mas tenho confiança em ti, acredito em ti
porque te criei e te dotei de um espírito que é
uma centelha de mim e de uma consciência
que é minha imagem
305 Se eu lhes dissesse que não espero que
vocês se aperfeiçoem, seria como se eu
declarasse que falhei na maior obra que saiu
de minha vontade divina, e isto não pode ser
306 Eu sei que você vive no tempo em que seu
espírito sairá vitorioso de todas as tentações
que encontra em seu caminho Depois disso,
ela se elevará cheia de luz para uma nova
existência. (238, 52 - 54)

para com aqueles que foram seus pais, irmãos
e irmãs ou filhos
312 Entende que pelo amor, pelo dever, pelos
sentimentos, em uma palavra: pois o espírito
morte não existe (70, 14 - 19)
313 Trabalhe com grande zelo para que,
quando a morte chegar e você fechar os olhos
do seu corpo para esta vida, seu espírito possa
se sentir elevado por si mesmo até chegar ao
lar que alcançou por seus méritos
314 Os discípulos deste trabalho, na entrada
da morte física, experimentarão quão
facilmente os laços que ligam o espírito ao
corpo são quebrados. Não haverá dor nele,
porque ele terá que deixar o conforto da
terra. O espírito não se erra como uma
sombra entre os homens, batendo de porta
em porta, de coração em coração, no desejo
de luz, de amor e de paz. (133, 61 - 62)
315 Levante seu espírito, para que você só
tenha prazer no eterno, belo e bom Caso
contrário, seu espírito - materializado pela
vida que você viveu - sofrerá muito para se
desprender de seu corpo e de tudo o que ele
deixa para trás; e vagará na confusão e na dor
amarga nos espaços [espirituais] por um
tempo até chegar à sua purificação.
316 Viva em minha lei, então você não precisa
temer a morte Mas não o chamem ou
desejem antes do tempo. Deixe-o vir, pois ele
sempre obedece às minhas ordens. Assegurese de que ele o encontre preparado, então
você entrará no mundo espiritual como filhos
da luz. (56, 43 - 44)
317 Vivam em paz em suas casas, façam deles
um santuário, para que quando os seres
invisíveis entrarem, que vagueiam confusos no
"vale espiritual", possam encontrar em seu ser
a luz e a paz que buscam, e possam ascender
no além (41, 50)
318 A vocês que vivem no espírito e ainda se
dedicam aos objetivos materiais, eu digo:
afastem-se do que já não lhes pertence
Porque quando a terra não é o lar eterno para
o homem, é ainda menos para o espírito.
Além disso, no "vale espiritual", uma vida
cheia de luz o espera, à qual você chegará
passo a passo no caminho do bem.
319 Para aqueles que Me escutam como seres
humanos, digo que enquanto possuírem este
corpo que os acompanha em sua jornada
terrestre de vida, devem cuidar dele e mantê-

Neste lado e além do terreno
307 Trabalhem em vocês mesmos, não
esperem até que a morte os surpreenda
despreparados O que você preparou para o
momento em que retornar à vida espiritual?
Você quer se surpreender enquanto ainda
está preso com correntes à matéria, às
paixões e aos bens terrenos? Você quer entrar
no além com os olhos fechados, sem
encontrar o caminho, levando consigo o
cansaço desta vida impressa no espírito?
Preparem-se, discípulos, então vocês não
temerão a chegada da morte física.
308 Não suspires porque tens que sair deste
vale terrestre porque mesmo que reconheças
que nele existem milagres e glórias, digo-te
em verdade que estes são apenas um reflexo
das belezas da vida espiritual
309 Se você não acordar - o que fará quando
estiver no início de um novo caminho,
iluminado por uma luz que lhe parece
desconhecida
310 Partir deste mundo sem lágrimas, sem
deixar a dor no coração de seus entes
queridos Separe quando chegar o momento e
deixe no rosto de seu corpo um sorriso de paz
que fale da libertação de seu espírito
311 A morte de seu corpo não o separa dos
seres que lhe foram confiados, nem o liberta
da responsabilidade espiritual que você tem
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lo até o último momento Porque é o pessoal
sobre o qual repousa o espírito e a ferramenta
para lutar. Através de seus olhos materiais o
Espírito olha para esta vida, e através de sua
boca ele fala e pode confortar seus irmãos.
(57, 3)
320 Agora o Mestre lhe pergunta: Onde estão
seus mortos, e por que você chora pelo
desaparecimento dos seres que você ama? em
verdade, eu lhes digo, aos meus olhos
ninguém morreu, pois eu dei a vida eterna a
todos Todos eles vivem; aqueles que você
pensava que estavam perdidos estão comigo.
Onde você pensa que vê a morte, há a vida;
onde você vê o fim, há o começo. Onde você
pensa que tudo é mistério e mistério
insondável, há a luz, brilhando como um
amanhecer eterno. Onde você pensa que isto
não é nada é tudo, e onde você suspeita que o
grande silêncio é um "concerto". (164, 6)
321 Sempre que a morte termina a existência
de seu corpo, é como um descanso para o
espírito, que, quando encarna novamente,
retorna com novos poderes e maior luz,
continuando o estudo dessa lição divina que
não tinha terminado Desta forma, através dos
tempos, o trigo que é seu espírito amadurece.
322 Eu lhe revelei muitas coisas com relação à
vida espiritual, mas lhe digo que você ainda
não tem que saber tudo, mas apenas o que é
essencial para sua vinda à pátria eterna Aí eu
lhes direi a todos que o que está destinado a
ser conhecido por vocês. (99, 32)
323 Você consegue imaginar a felicidade
daquele que retorna à vida espiritual e
cumpriu na Terra o destino que seu Pai lhe
traçou? Sua satisfação e paz são infinitamente
maiores do que todas as satisfações que o
espírito pode colher na vida humana.
324 E esta oportunidade vos ofereço para que
possais pertencer àqueles que terão alegria
quando retornarem ao seu reino e não
àqueles que sofrem e choram em sua
profunda consternação ou remorso (93, 31 32)
325 Já o fim desta demonstração está próximo
de retomá-la de uma forma superior através
do início do diálogo de espírito a espírito com
seu criador, que os seres espirituais superiores
usam, que habitam comigo (157,33)
326 Quando vos falo de meu mundo
espiritual, refiro-me àquelas hostes de seres

espirituais obedientes, que como verdadeiros
servos só fazem o que a vontade de seu
Senhor lhes ordena
327 Estes eu lhes enviei para que sejam
conselheiros, protetores, médicos e
verdadeiros irmãos e irmãs para todos os
homens Eles não reclamam porque têm paz
em si mesmos. Eles não fazem perguntas
porque a luz de seu desenvolvimento e sua
experiência sobre os longos caminhos lhes
deu o direito de iluminar a mente dos
homens. Eles estão prontos e humildes para
responder a cada pedido de ajuda e a cada
necessidade.
328 Fui eu quem os ordenou que se dessem a
conhecer entre vós, para que eles vos dêem as
suas instruções, o seu testemunho e o seu
encorajamento. Eles vão diante de você,
purificando o caminho e dando-lhe seu apoio,
para que você não perca a coragem.
329 Amanhã vocês também pertencerão a
este exército de luz, que trabalha no mundo
infinito dos seres espirituais apenas por amor
a seus irmãos e irmãs humanos, sabendo que,
ao fazê-lo, glorifica e ama seu Pai
330 Se você quer ser como eles, consagre seu
ser ao bem Compartilhe sua paz e seu pão,
receba os necessitados com amor, visite os
doentes e o prisioneiro Traga luz sobre o
caminho de seus semelhantes que estão
tateando em busca do verdadeiro caminho.
Encha o infinito de pensamentos nobres reze
por aqueles que estão ausentes, então a
oração os aproximará de você.
331 Então, quando a morte parar o batimento
de seu coração e a luz em seus olhos se
apagar, você despertará para um mundo
maravilhoso por sua harmonia, sua ordem e
sua justiça Lá você começará a entender que o
amor de Deus pode compensar você por todas
as suas obras, provações e sofrimentos.
332 Quando um espírito chega àquele Lar, ele
se sente cada vez mais penetrado por uma paz
infinita Imediatamente ele se lembra daqueles
que ainda vivem longe daquela felicidade, e
em seu impulso, seu desejo de que aqueles a
quem ele ama também recebam aquele dom
divino, ele se une às hostes espirituais que
lutam e trabalham pela salvação, bem-estar e
paz de seus irmãos e irmãs terrenos. (170, 43 48)
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333 Quem já imaginou as batalhas que estas
legiões da Luz travam contra as invasões de
seres confusos que constantemente o
ameaçam? Não há olho humano que tenha
descoberto esta batalha que os dois estão
lutando incessantemente um contra o outro,
sem que você tenha notado isso. (334, 77)
334 Veja aqui a continuação de meu trabalho,
minha vinda na "terceira vez" como um
espírito de consolo, cercado por minhas
grandes hostes de anjos, como está escrito
335 Esses seres espirituais em minha comitiva
representam uma parte desse consolo que
lhes prometi e em seus conselhos salutares e
exemplos de virtude que já receberam provas
de sua misericórdia e paz Através deles eu lhe
concedi benefícios e eles têm sido
intermediários entre você e Meu Espírito.
336 Quando você percebeu os dons de graça e
humildade próprios deles, sentiu-se inspirado
a fazer trabalhos tão sinceros quanto aqueles
que eles fizeram em sua vida Quando eles
visitaram sua casa, você se sentiu honrado
com a presença espiritual deles.
337 Seja abençoado se você tiver reconhecido
sua generosidade Mas o Mestre lhe diz: Você
acha que eles sempre foram seres virtuosos?
Você não sabe que um grande número deles
habitou a terra e conheceu fraquezas e
transgressões graves?
338 Mas agora olhe para eles: não têm mais
manchas em si mesmos, porque escutaram a
voz da consciência, despertaram para o amor
e se arrependeram de suas transgressões
anteriores Naquele caldeirão eles se
purificaram para se erguerem dignamente e
hoje eles Me servem servindo à humanidade.
339 Seu espírito, por amor, assumiu a tarefa
de ajudar seus vizinhos a compensar tudo o
que eles negligenciaram quando habitavam a
terra, e como um dom divino, eles
aproveitaram a oportunidade para semear a
semente que não tinham semeado antes e
eliminar todo trabalho imperfeito que eles
fizeram
340 Por isso agora você experimenta com
espanto sua humildade, sua paciência e sua
gentileza, e ocasionalmente você os viu sofrer
por sua reparação Mas seu amor e seu
conhecimento, que são maiores que os
obstáculos que encontram, superam tudo, e

estão prontos para ir ao ponto de sacrifício.
(354, 14 -15)
341 Você suspeita do lar espiritual que você
deixou para vir à terra? "Não, mestre", diz-me
você, "não suspeitamos de nada, nem nos
lembramos de nada".
342 Sim, gente, faz tanto tempo que você se
afastou da pureza e da inocência que você não
pode sequer imaginar que estando em paz,
esse estado de bem-estar
343 Mas agora que você está treinado para
ouvir a voz da consciência e receber dela suas
revelações, o caminho é alcançável para você,
o que leva aqueles que se voltam para mim
para o Reino Prometido
344 Não é aquele paraíso de paz do qual
partiu o "primeiro", mas aquele mundo
infinito do espírito, o mundo da sabedoria, o
paraíso da verdadeira felicidade espiritual, os
céus do amor e da perfeição. (287, 14 - 15)
Revelações do Divino
345 O Pai de todos os seres fala a você nestes
momentos O amor que o criou se faz sentir
em cada um que ouve esta palavra. (102, 17)
346 O único Deus que existe vos fala, a quem
chamastes Jeová quando Ele vos mostrou Seu
poder e vos revelou a Lei no Monte Sinai; a
quem chamastes Jesus, porque Nele estava
Minha Palavra; e a quem hoje chamais Espírito
Santo, porque Eu sou o Espírito da Verdade.
(51, 63)
347 Quando eu vos falo como Pai, o livro da lei
abre diante de vós quando falo a você como
Mestre, é o Livro do Amor que mostro aos
meus discípulos Quando falo a vocês como
Espírito Santo, é o Livro da Sabedoria que os
ilumina através de meus ensinamentos. Estes
formam um só ensinamento porque vêm de
um só Deus. (141, 19)
348 Deus é luz, amor, justiça Todos que
revelarem estas qualidades em sua vida,
representarão e honrarão seu Senhor. (290,1)
349 Não digam que sou o Deus da pobreza ou
da tristeza, porque consideram que Jesus
sempre foi seguido por multidões de doentes
e aflitos Embora busque os doentes, os de luto
e os pobres, faço-o para enchê-los de alegria,
saúde e esperança porque sou o Deus da
alegria, da vida, da paz e da luz. (113, 60)
350 Sim, povo, eu sou o começo e o fim de
vocês, eu sou o Alfa e o Ômega, embora ainda
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não esteja comunicando ou revelando a vocês
todos os ensinamentos que tenho guardados
para seu espírito e que vocês só
experimentarão quando já estiverem muito
distantes deste mundo
351 Muitas lições novas que vos revelarei no
tempo presente, mas vos darei o que podeis
possuir sem pensar muito em vós mesmos ou
mostrar-se aos homens com superioridade
orgulhosa Você sabe que aquele que tem
orgulho de suas obras as destrói por esse
mesmo orgulho. É por isso que vos ensinei a
trabalhar em silêncio para que vossos
trabalhos produzam um fruto de amor. (106,
46)
352 Nem é capaz de compreender muitas das
revelações que estão destinadas a fazer parte
de seu conhecimento, e das quais os homens
pensaram que seu conhecimento pertence
somente a Deus Assim que qualquer homem
expressa seu desejo de interpretá-los, ou
procura penetrá-los, ele é imediatamente
chamado de blasfemo ou considerado
presunçoso. (165, 10)
353 Você ainda tem muito a aprender para ser
receptivo a minhas inspirações e minhas
chamadas Quantas vezes você percebe as
vibrações do espiritual sem ser capaz de
entender quem está lhe chamando! Essa
"linguagem" é tão confusa para você que você
não consegue entendê-la e acaba atribuindo
as manifestações espirituais a alucinações ou
causas materiais. (249, 24)
354 Não se surpreendam que embora eu seja
o Senhor de tudo o que é criado, eu apareço
entre vocês e peço por amor Eu sou o Deus da
mansidão e da humildade. Não me orgulho de
minha grandeza, mas escondo minha
perfeição e meu esplendor para aproximar-me
de seu coração. Se você me visse em toda a
minha glória - quanto você choraria por suas
transgressões! (63, 48)
355 Me sinta muito próximo de você; provas
disso lhe dou nos momentos difíceis de sua
vida Era Meu desejo que vocês preparassem
Minha casa de seus corações para sentir
Minha presença nela.
356 Como é que você não pode me sentir,
embora eu esteja em você? alguns Me vêem
na natureza, outros Me sentem apenas além
de toda matéria, mas na verdade, digo-vos,
estou em tudo e em todos os lugares por que

você sempre Me procura fora de você quando
eu também estou em você? (1, 47 - 48)
357 Mesmo que não houvesse religiões no
mundo, bastaria concentrá-lo até o fundo do
seu ser para encontrar minha presença em
seu templo interior
358 Também lhe digo que bastaria observar
tudo o que a vida lhe oferece para descobrir
nele o Livro da Sabedoria que lhe mostra
constantemente suas mais belas páginas e
seus mais profundos ensinamentos
359 Você entenderá então que não é correto
o mundo se desviar enquanto carrega o
caminho certo em seu coração, nem vagar na
escuridão da ignorância, embora viva no meio
de tanta luz (131, 31 - 32)
360 Hoje minha linguagem universal se faz
ouvir por todos para dizer-lhes: embora eu
esteja em cada um de vocês, que ninguém
diga que Deus só existe no homem, porque
são os seres e tudo o que é criado que está
dentro de Deus
361 Eu sou o Senhor, vós suas criaturas. Não
vos chamarei servos, mas filhos; mas saibam
que estou acima de tudo. Ame minha vontade
e observe minha lei, esteja ciente de que em
meus decretos não é possível nenhuma
imperfeição ou erro. (136, 71 - 72)
362 Eu te criei para te amar e para te sentir
amado Você precisa de mim como eu preciso
de você. Aquele que diz que não preciso de
você não está dizendo a verdade. Se o tivesse
feito, não o teria criado nem me teria tornado
homem para salvá-lo através daquele
sacrifício que foi uma grande prova de amor;
eu o teria deixado perecer.
363 Mas deveis compreender que, quando vos
alimentais do meu amor, é justo que ofereçais
o mesmo a vosso Pai, porque vos digo
repetidamente: "Tenho sede, tenho sede de
vosso amor"; sou o único que pode dar-vos
amor (146, 3)
364 Como você pode acreditar que eu amo
menos quem sofre mais? como você pode
tomar sua dor como um sinal de que eu não a
amo? quando você entende que eu vim até
você precisamente por amor! não lhe disse
que o homem justo já está salvo e que o
homem saudável não precisa de um médico?
Se você se sente doente e em seu auto-exame
à luz de sua consciência se reconhecem como
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pecadores, tenha certeza de que são vocês
que estão procurando que eu vim.
365 Se você pensa que Deus derramou
lágrimas às vezes, certamente não foi por
causa daqueles que desfrutam de Seu Reino
Celestial, mas por aqueles que estão confusos
ou choram (100, 50 - 51)
366 A casa de meu pai está preparada para
você Quando você chegar a ele, você o
desfrutará na verdade. Como poderia um pai
viver em uma câmara real e saborear uma
comida deliciosa quando sabe que seus
próprios filhos estão às portas de sua própria
casa como mendigos? (73, 37)
367 Conheça a lei, ame o que é bom, deixe o
amor e a misericórdia se tornarem ação,
conceda a seu espírito a santa liberdade de se
elevar à sua pátria e você me amará
368 Você quer um exemplo perfeito de como
você tem que agir e como você tem que ser
para Me alcançar? tome Jesus como seu
modelo, me ame nele, Me busque através
dele, venha a Mim em seu caminho divino
369 Mas não me amais em sua forma corporal
ou em sua imagem, nem mesmo para
substituir a prática de seus ensinamentos por
ritos ou formas externas, pois de outra forma
permanecereis eternamente em vossas
diferenças, em vossa inimizade e fanatismo
370 amai-me em Jesus, mas em seu espírito,
em seu ensinamento, e cumprireis a lei
eterna; pois em Cristo a justiça, o amor e a
sabedoria estão unidos em unidade, com os
quais fiz conhecer à humanidade a existência
e a onipotência de seu Espírito (1, 71 - 72)

desde que seu coração bata. Visto que vosso
espírito vem de minha divindade, visto que é
um sopro do Pai Celestial, visto que é a
encarnação de um átomo de meu espírito,
visto que vosso corpo também foi formado de
acordo com minhas leis e eu o confiei a vós
como um instrumento de vosso espírito, nada
vos pertence, filhos amados. Todas as coisas
criadas pertencem ao Pai, e Ele fez de vocês
temporariamente os proprietários delas.
Lembre-se de que sua vida material é apenas
um passo na eternidade; é um raio de luz no
infinito e, portanto, você deve prestar atenção
ao que é eterno, ao que nunca morre, e que é
espírito. (147, 8)
373 O espírito guiará a mente, e a mente,
guiada apenas por um coração [alma] que
anseia pela grandeza humana, não governará
sua vida.
374 Considere o seguinte: se você quer ser
determinado pelo que seu cérebro comanda,
você o sobrecarregará e não irá além do que
suas pequenas forças lhe permitem
375 Eu lhe digo: se você quer saber porque se
sentiu inspirado a fazer o bem e porque seu
coração está inflamado pela caridade, permita
que seu coração e seus poderes de mente
sejam guiados pelo Espírito Então você ficará
maravilhado com o poder de seu Pai. (286, 7)
376 A coisa certa é quando o espírito revela
sabedoria à mente humana [alma] e não a
mente dá "luz" ao espírito.
377 Muitos não entenderão o que estou lhe
dizendo aqui, e isto porque você está errado
na ordem de sua vida há muito tempo. (295,
48)
378 Conheça os discípulos que a
espiritualização permite que a consciência se
manifeste com maior clareza, e quem ouvir
esta voz sábia não será enganado.
379 Familiarizem-se com a consciência, é uma
voz amiga, é a luz pela qual o Senhor deixa
brilhar sua luz, seja como pai, como mestre,
ou como juiz (293, 73 - 74)
380 Seja incansável na leitura repetida da
minha palavra Como um cinzel invisível, ele
assumirá a tarefa de suavizar as arestas vivas
de seu caráter até que você esteja preparado
para lidar até mesmo com os problemas mais
difíceis de seus semelhantes.
381 Você descobrirá sofrimentos, expiações e
deveres de reparação com eles, cujas causas

O homem e seu propósito
371 Já há muito tempo vocês não se guardam
para Mim, vocês não sabem mais o que
realmente são porque permitiram que em seu
ser muitas qualidades, habilidades e dons que
seu Criador colocou em vocês, adormecessem
ociosamente Você dorme em relação ao
espírito e à consciência, e exatamente em
suas qualidades espirituais está a verdadeira
grandeza do homem. Vocês vivem como os
seres que são deste mundo, porque eles
surgem e morrem nele. (85, 57)
372 O Mestre vos pergunta, ó discípulos
amados, o que é vosso neste mundo? Tudo o
que você possui, o Pai lhe deu para que você
possa usá-lo em sua caminhada na terra,
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podem ser muito diferentes Alguns não têm
uma origem particularmente difícil, mas
haverá outros que você só poderá iluminar
com intuição, revelação e clarividência para
libertar seus semelhantes de um pesado
fardo.
382 Estes dons do Espírito só farão esse
milagre se aquele que os opera for inspirado
pelo amor ao próximo. (149,88)
383 Por que os homens falam de
"sobrenatural" quando tudo em mim e no
meu trabalho é natural? Não são antes as
obras más e imperfeitas dos homens
"sobrenaturais", já que o natural seria que
eles sempre agissem bem em vista d'Aquele
de quem saíram e das qualidades que
possuem e carregam dentro de si? Em mim
tudo tem uma explicação simples e profunda,
nada permanece na escuridão.
384 Você chama tudo isso de "sobrenatural"
que você não entende ou que você vê envolto
em mistério Mas tão logo seu espírito, através
do mérito, tenha alcançado sua elevação e
veja e descubra o que antes não podia ver,
descobrirá que tudo na criação é natural.
385 Se há alguns séculos os progressos e
descobertas que o homem faria no tempo
presente tivessem sido anunciados à
humanidade, até os cientistas teriam
duvidado e considerado maravilhas tais como
sobrenaturais. Mas hoje, como você evoluiu e
acompanhou passo a passo o progresso da
ciência humana, você as considera como
obras naturais, mesmo que as admire. (198,
11 - 12)
386 Devo dizer-lhes: não acreditem que o
espírito precisa necessariamente do corpo
humano e da vida no mundo para poder
desenvolver Mas as lições que ele recebe
neste mundo são de grande benefício para sua
perfeição.
387 O assunto ajuda o espírito em seu
desenvolvimento, em suas experiências, em
suas expiações e em suas lutas Esta é a tarefa
que lhe é dada e que você pode encontrar
confirmada nesta manifestação de minha
divindade pelo homem, onde eu faço uso de
seu cérebro e o uso como um dispositivo
receptor para transmitir minha mensagem.
Entenda que não apenas o espírito é
destinado ao espiritual, mas que mesmo a

menor coisa dentro do material foi criada para
fins espirituais.
388 Dirijo um impulso de reflexão e um
chamado ao seu espírito para que ele supere a
influência do material que o domina, dando
sua luz ao coração e à mente, usando o dom
da intuição
389 esta minha luz significa para seu espírito o
caminho para sua libertação, este meu
ensinamento lhe oferece os meios para
elevar-se acima da vida humana e ser guia de
todas as suas obras, mestre de seus
sentimentos e não escravo das baixas paixões,
nem vítima de fraquezas e necessidades (78,
12 - 15)
390 Quem, senão eu, é capaz de governar nos
seres espirituais e de determinar seu destino?
Ninguém. Quem, portanto, tentou tomar o
lugar de seu senhor no desejo de governar,
cria para si mesmo um reino que corresponde
às suas inclinações, caprichos, desejo de poder
e vaidade - um reino de matéria, paixões de
base e sentimentos de base.
391 Não se pode oprimir a consciência,
porque nela há a retidão perfeita. No Espírito,
somente a pureza tem poder sobre
sentimentos nobres, somente a bondade o
move - em uma palavra: o Espírito se alimenta
somente do que é verdadeiro e bom. (184, 49
- 50)
392 Desde que criei tudo na terra para o
refresco do homem, use-o sempre para o seu
bem Mas não esqueça que há uma voz em
você que lhe aponta os limites dentro dos
quais você tem permissão para fazer uso de
tudo o que a natureza lhe oferece, e você
deve obedecer a essa voz interior.
393 Ao lutar por seu corpo por um lar, por
proteção, manutenção e satisfação para
tornar sua existência mais agradável, você
deve conceder ao espírito o que ele precisa
para seu bem-estar e seu desenvolvimento
ascendente
394 Se ele se sente atraído pelas regiões mais
altas onde está seu verdadeiro lar, deixe-o
subir Não o mantenha cativo, pois ele me
procura para me alimentar e me fortalecer. Eu
lhe digo: toda vez que você permitir que ele se
liberte desta forma, ele voltará felizmente
para sua carapaça corporal. (125, 30)
395 O espírito quer viver, busca sua
imortalidade, quer ser lavado e purificado,
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tem fome de conhecimento e sede de amor
Deixe-o pensar, sentir e agir, conceda-lhe que
ele possa usar uma parte do tempo que você
tem à sua disposição para si mesmo, para que
ele possa se dar a conhecer nele e se refrescar
em sua liberdade.
396 De tudo o que você está aqui no mundo,
depois desta vida somente o seu espírito
permanecerá Que acumule virtudes e méritos
e os mantenha dentro de si, para que quando
chegar a hora de sua libertação, não seja uma
"pobre alma" às portas da Terra Prometida.
(111, 74 - 75)
397 Não quero mais expiação ou dor para vós;
quero que os espíritos de todos os meus
filhos, enquanto as estrelas embelezam o
firmamento, iluminem meu reino com sua luz
e encham o coração de vosso Pai de alegria
(171, 67)
398 Minha Palavra reconciliará o espírito com
o corpo [alma], pois há muito tempo existe
inimizade entre os dois, para que você possa
aprender que seu corpo, que você considerou
como um obstáculo e uma tentação para o
caminho de desenvolvimento do espírito,
pode ser a melhor ferramenta para o
cumprimento de suas tarefas na Terra (138,
51)
399 Certifique-se de que haja harmonia entre
o espírito e o corpo, para que você possa
facilmente cumprir minhas instruções Faça o
corpo flexível de uma forma amorosa, aplique
rigor quando necessário. Tenha cuidado,
porém, para que o fanatismo não o cegue,
para que você não aja cruelmente sobre ele.
Formar de seu ser um único testamento. (57,
65)
400 Eu lhe digo não apenas para purificar seu
espírito, mas também para fortalecer seu
corpo para que as novas gerações que saem
de você possam estar saudáveis e seu espírito
possa cumprir sua difícil missão (51, 59)
401 Quero que vocês criem lares que
acreditam no Único Deus - lares que são
templos onde as pessoas praticam o amor, a
paciência e a abnegação
402 Neles você deve ser professor das
crianças que você deve rodear com ternura e
compreensão, sobre as quais você deve vigiar,
seguindo todos os seus passos com compaixão
403 Dê seu amor tanto àqueles que estão
cobertos de beleza quanto àqueles que

parecem ser feios Um rosto bonito nem
sempre é o reflexo de um espírito igualmente
belo. Por outro lado, por trás dessas criaturas
de aparente fealdade pode estar escondido
um espírito cheio de virtudes que você deve
acalentar. (142, 73)
404 Pense seriamente nas gerações que virão
depois de você, pense em seus filhos Como
você lhes deu o ser físico, também tem o
dever de lhes dar vida espiritual - aquilo que é
fé, virtude e espiritualização. (138, 61)
405 Cuidado com a virtude de suas famílias e a
paz de seus lares Veja como até mesmo os
mais pobres podem ser donos deste tesouro.
406 Reconhecer que a família humana é uma
encarnação da Família Espiritual: nela o
homem se torna Pai, tendo assim uma
semelhança real com seu Pai Celestial A
mulher com seu coração materno cheio de
ternura é a imagem do amor da Mãe Divina, e
a família que eles formam juntos é uma
encarnação da Família Espiritual do Criador.
407 A casa é o templo onde você pode
aprender melhor a cumprir minhas leis se os
pais estiverem dispostos a trabalhar por conta
própria.
408 O destino dos pais e dos filhos está em
Mim Mas a um como ao outro cabe a eles
ajudar uns aos outros em suas tarefas e seus
deveres de expiação.
409 Quão leve seria a cruz e suportável a
existência se todos os pais e filhos se
amassem As provas mais difíceis seriam
facilitadas pelo amor e pela compreensão. Sua
rendição à vontade divina os veria
recompensados com a paz. (199, 72 - 74)
410 Estudar os seres espirituais que o cercam
e aqueles que cruzam seu caminho de vida,
para que você possa aprender a apreciar suas
virtudes, receber a mensagem que eles lhe
trazem ou dar-lhes o que eles devem receber
de você
411 Por que você desprezou seu vizinho que o
destino colocou em seu caminho? Você
fechou a porta do seu coração para eles, sem
aprender o ensinamento que eles deveriam
trazer para você.
412 Muitas vezes você acaba de manter longe
de você aquele que trouxe uma mensagem de
paz e conforto ao seu espírito, e então você
reclama quando você encheu seu copo de
amargura
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413 A vida traz mudanças e surpresas
inesperadas, e o que você fará quando
amanhã você tiver que procurar por muito
tempo aquela que hoje você rejeita
arrogantemente
414 Lembre-se que é possível que amanhã
você tenha que buscar os rejeitados e
desprezados de hoje, mas que muitas vezes
será tarde demais (11, 26 - 30)
415 Que belo exemplo de harmonia o cosmos
lhe oferece Estrelas brilhantes, balançando
cheias de vida no espaço, em torno das quais
outras estrelas circulam. Eu sou a estrela
radiante e divina que dá vida e calor aos seres
espirituais; mas quão poucos se movem na
órbita que foram marcados, e quão
numerosos são aqueles que circulam longe de
sua órbita!
416 Você poderia me dizer que os corpos
celestes materiais não têm liberdade de
vontade e que, por outro lado, exatamente
essa liberdade deixa os homens se desviarem
do caminho. É por isso que eu lhes digo: como
a luta será meritória para cada espírito, pois
ele soube se subordinar à lei da harmonia com
seu criador apesar do dom da liberdade de
vontade. (84,58)
417 Ninguém que se intitula discípulo deste
ensinamento espiritual se queixa ao Pai por
ser pobre em sua vida material e sem muitos
dos confortos que outros têm em abundância,
ou por sofrer de carência e privação Estas
reclamações nascem da natureza material,
que, como você sabe, tem apenas uma
existência.
418 Seu espírito não tem o direito de falar de
tal maneira a seu pai, nem de ficar
descontente ou brigar com seu próprio
destino, porque todos os seres espirituais
passaram por toda a escada de experiências,
alegrias e satisfações humanas em sua longa
jornada evolutiva sobre a Terra
419 Desde há muito tempo a espiritualização
dos seres espirituais começou; para isso, a dor
e a pobreza que seu coração está resistindo a
suportar e a sofrer estão lhe ajudando Todo
bem espiritual e material tem um significado
que você deve reconhecer para que não
negue o valor de um ou de outro. (87, 26 – 27)
420 Todo homem, toda criatura tem um lugar
designado, do qual não deve desistir; mas

também não deve tomar o lugar que não é
seu devido (109, 22)
421 Por que você teme o futuro? Você quer
deixar sem uso toda a experiência que sua
mente acumulou no passado? Você quer
abandonar a semente sem trazer a colheita?
Não, discípulos. Lembre-se que ninguém pode
mudar seu destino, mas ele pode atrasar a
hora de sua vitória e aumentar o sofrimento
que existe em todos os sentidos. (267, 14)
422 O reino do Pai é a herança de todos os
filhos, esta graça só pode ser obtida por
grandes méritos do Espírito Quero que você
não considere impossível obter a graça que o
aproxima de Mim.
423 Não fique triste quando ouvir em minhas
palavras que só com muito esforço e trabalho
você pode alcançar a "Terra Prometida".
Alegre-se, porque quem direciona sua vida
para este objetivo não sofrerá decepção, nem
se verá enganado. Ele não será como muitos
que lutam pela glória do mundo e ainda não o
alcançam depois de muito esforço, ou que,
embora o alcancem, logo experimentarão o
sofrimento de vê-lo desmoronar até que nada
reste dele. (100, 42 - 43)
424 Eu lhe dou a chave para abrir as portas
para sua felicidade eterna Esta chave é o
amor, do qual brotam misericórdia, perdão,
compreensão, humildade e paz, com o qual
você passará pela vida.
425 Quão grande é a felicidade de seu espírito
quando ele tem domínio sobre a matéria e
goza da luz do Espírito Santo! (340, 56 – 57)
426 Esta terra, que sempre enviou uma
colheita de seres espirituais doentes,
cansados, perturbados e confusos para o além
ou com pouca maturidade, logo oferecerá
frutos dignos do meu amor.
427 Doenças e dores desaparecerão cada vez
mais de sua vida se você viver uma existência
saudável e edificante Quando a morte chegar,
então ele o encontrará preparado para a
viagem para o lar espiritual. (117, 24 - 25)
428 Não desesperes, ó seres espirituais, a
quem eu dirijo minha palavra em particular
Permaneça firme em meu caminho e você
conhecerá a paz. Em verdade vos digo, 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.
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429 Mas não se esqueça: para que sua
felicidade seja perfeita, é necessário que você
traga seus méritos passo a passo, para que seu
espírito se sinta digno dessa recompensa
divina
430 Saiba que estou com você,
acompanhando-o em todo o caminho Tenha
plena confiança em Mim, sabendo que minha
tarefa está unida à sua, e meu destino ao seu!
(272, 61)

e gentileza? Se você entende que muitos
daqueles que se extraviaram
temporariamente no mundo por causa desta
ofensa estão hoje no mundo espiritual
purificados! (54, 47 - 48)
439 Também não tente descobrir os
sentimentos ocultos de seu próximo, porque
em cada ser há um segredo que só eu posso
conhecer. Mas se você descobrir que - já que
pertence apenas a seu irmão - deve ser santo
para você, não o torne conhecido, não rasgue
este véu, mas o torne mais grosso.
440 Quantas vezes já vi homens penetrarem
no coração de seu irmão até descobrirem sua
nudez moral ou espiritual, para se deleitarem
com ela e a darem a conhecer imediatamente
441 Nenhum daqueles que profanaram assim
a vida privada de um companheiro deveria se
surpreender se alguém o expuser e zombar
dele em sua vida Ele não deve então dizer que
é a bitola da justiça que o mede, pois será a
bitola da injustiça com a qual ele mediu seus
semelhantes.
442 Respeite os outros, cubra com seu manto
de misericórdia os expostos e defenda os
fracos contra os mexericos dos homens (44,
46 - 48)
443 Nem todos aqueles que "andam nas ruas
e vielas" e falam dos acontecimentos de
tempos passados e interpretam profecias ou
explicam revelações são meus mensageiros;
pois muitos abusaram dessas mensagens por
vaidade, amargura ou interesse próprio
humano, para insultar e julgar, para humilhar
ou ferir, e até mesmo para "matar". (116, 21)
444 Abra-se, humanidade, descubra o
caminho, descubra a razão da vida Unam-se,
pessoas com pessoas, amem-se uns aos
outros! Quão fina é a parede divisória que
separa uma casa da outra, e ainda - quão
distantes estão seus habitantes uns dos
outros! E nas fronteiras de seus países quantas condições são necessárias para deixar
o estrangeiro passar! Se você faz isso mesmo
entre irmãos de homens, o que você fez com
aqueles que estão em outra vida? Vocês
baixaram uma cortina entre eles e vocês
mesmos - se não a de seu esquecimento,
então a de sua ignorância, que é como um
denso nevoeiro. (167, 31)
445 Você vê aquelas pessoas que vivem
apenas para satisfazer uma sede excessiva de

vícios, transgressões, aberrações
431 Entenda meus ensinamentos para que
você não cometa mais erros em sua vida; pois
cada ofensa que você infligir a seus
semelhantes, seja por palavras ou por obras,
será uma memória indelével em sua
consciência, que o censurará de forma
irreconciliável
432 Eu vos digo mais uma vez que todos vocês
são necessários para que o plano divino seja
cumprido e para que a tão grande miséria
espiritual entre os homens chegue ao fim
433 Enquanto o egoísmo existir, também a
dor existirá Transforme sua indiferença, seu
egoísmo e seu desprezo em amor, em
compaixão, e você experimentará como logo a
paz chegará até você. (11, 38 - 40)
434 Busquem seu progresso dentro da vida
humana, mas nunca se deixem dominar por
ambição excessiva; pois então perderão sua
liberdade e o materialismo os escravizará (51,
52)
435 Eu perdoo suas transgressões, mas ao
mesmo tempo o corrijo para que você expulse
de seu coração o egoísmo, pois é uma das
fraquezas que puxa o espírito para o mais
profundo
436 Eu te toco pela consciência para que te
lembres de teus deveres entre irmãos e irmãs
e semees obras de amor e perdão à tua
maneira, como eu te ensinei na "Segunda Era
(300, 29)
437 Hoje, o poder da matéria e a influência do
mundo o tornaram egoísta. Mas a matéria não
é eterna, nem o mundo e sua influência, e eu
sou o juiz paciente cuja justiça é Senhor da
vida e do tempo. Você não está autorizado a
julgar aqueles que me negam porque então eu
o acharei mais culpado do que eles.
438 Eu levantei minha voz para condenar
meus algozes? Eu não os abençoei com amor
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poder, ignorando a vida do próximo sem
respeitar os direitos que eu, seu Criador, lhes
concedi? Você vê como suas obras falam
apenas de inveja, ódio e ganância? Portanto, é
preciso rezar mais por eles do que por outros
que não são tão necessitados da Luz.
446 Perdoe a estes homens toda a dor que
eles lhe causam e ajude-os a raciocinar com
seus pensamentos puros Não faça o nevoeiro
que os cerca ainda mais denso ao seu redor;
porque quando eles tiverem que responder
por seus atos, eu também chamarei para
prestar contas àqueles que, em vez de rezar
por eles, só lhes enviaram trevas com seus
maus pensamentos. (113, 30)
447 Lembre-se de que lhe foi dito na lei: "Não
terás outros deuses além de Mim. No entanto,
há muitos deuses que a ambição humana
criou para adorá-los, para prestar-lhes tributo,
até mesmo para sacrificar suas vidas.
448 Entenda que minha lei não está
ultrapassada, e que ela, sem você estar
consciente, fala com você continuamente
através da consciência; mas os homens
continuam a ser pagãos e idólatras.
449 Eles amam seu corpo, lisonjeando suas
vaidades e cedendo a suas fraquezas; amam
os tesouros da terra aos quais oferecem sua
paz e seu futuro espiritual Eles prestam
homenagem à carne, às vezes atingindo o
ponto de degeneração e até mesmo
encontrando a morte no desejo de prazeres.
450 Convença-se de que você amou mais as
coisas do mundo do que seu pai. Quando
vocês se sacrificaram por mim, amando-me no
próximo e servindo-me? Quando você
sacrificou seu sono ou colocou sua saúde em
perigo para dar ajuda e aliviar os sofrimentos
que afligem seus semelhantes? E quando você
chegou perto da morte por um dos nobres
ideais que inspiram meu ensino?
451 Reconheça que o culto que você pratica
com a vida material vem para você antes da
adoração da vida espiritual É por isso que eu
lhes disse que vocês têm outros deuses a
quem adoram e servem mais do que o
verdadeiro Deus. (118, 24 - 26)
452 Você está tão acostumado a pecar que
sua vida lhe parece ser a mais natural, normal
e aceitável, e ainda assim parece que Sodoma
e Gomorra, Babilônia e Roma transmitiram

todo seu vício e pecado a esta humanidade
(275, 49)
453 Hoje você vive em uma época de
confusão espiritual, na qual você chama o mal
de bem, na qual você pensa que vê a luz onde
há escuridão, na qual você prefere o supérfluo
ao essencial Mas minha sempre pronta e útil
misericórdia intervirá a tempo para salvá-lo e
mostrar-lhe o caminho da verdade - o
caminho do qual você se desviou. (358, 30)
454 Para poder triunfar em todas as provas,
faça o que o Mestre lhe ensinou: observe e
reze para que seus olhos estejam sempre
alerta e você não seja vencido pela tentação
Lembre-se de que o mal tem uma grande
intuição para tentar, para tentar derrubá-lo,
para derrotá-lo e para tirar proveito de sua
fraqueza. Seja perspicaz para que você possa
descobri-lo quando ele estiver esperando por
você. (327,10 o.)
455 Em verdade, eu lhes digo, destas trevas a
humanidade encontrará o caminho para a luz
Mas este passo vai acontecer lentamente. O
que seria dos homens se entendessem em um
instante todo o mal que eles causaram?
Alguns perderiam a cabeça, outros tirariam
suas próprias vidas. (61, 52)
Purificação e espiritualização da humanidade
456 Vocês esqueceram a lei e esperaram até
que as forças da natureza lhes recordassem
minha retidão: furacões, cursos de água
transbordando, terremotos, secas, enchentes
são chamados que os sacodem e lhes falam de
minha retidão
457 Que outras frutas a humanidade pode me
oferecer neste tempo, além da discórdia e do
materialismo? Este povo, que escutou meus
ensinamentos durante anos, também não
pode me oferecer uma boa colheita. (69, 54 55)
458 Você não ouve os gritos de justiça? Você
não vê as forças da natureza, como elas
afligem uma região após a outra? Você acha
que se você vivesse uma vida virtuosa, haveria
necessidade de que minha justiça fosse
sentida dessa maneira? Em verdade, eu lhe
digo, não haveria necessidade de purificá-lo se
eu o tivesse encontrado puro. (69, 11)
459 Embora atualmente pareça impossível
para você fazer a paz na humanidade, eu lhe
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digo que a paz virá, e ainda mais: que o
homem viverá na espiritualidade
460 O mundo sofrerá muita desgraça antes da
chegada deste tempo Mas esses sofrimentos
serão para o bem da humanidade, tanto no
terreno como no espiritual. Será como um
"até agora e não mais" para o curso
desenfreado das más ações, do egoísmo e da
busca do prazer do homem.
461 Desta forma, será estabelecido um
equilíbrio, pois as forças do mal não poderão
mais superar as forças do bem.
462 Esta purificação, porque sempre diz
respeito aos mais delicados e amados, tem a
aparência de punição sem ser ela Pois na
realidade é um meio de salvação para aqueles
seres espirituais que se desviaram do caminho
ou o perderam.
463 Aquele que julga terreno não pode
descobrir nada útil na dor; mas aquele que
considera que tem um espírito que viverá
eternamente, da mesma dor ele ganha luz,
firmeza e renovação
464 Se você pensa espiritualmente - como
pode acreditar que a dor é um mal para a
humanidade quando vem de um Deus que é
todo amor?
465 O tempo passa e chegará um momento
em que essas grandes provações começarão a
aparecer e até o último remanescente da paz
escapará do mundo, que não retornará até
que a humanidade encontre o caminho da
minha lei e eles escutem aquela voz interior
que lhes dirá incessantemente Deus vive!
Deus está em você! Conheçam-no, sintam-no,
reconciliem-se com ele!
466 Então seu modo de vida mudará O
egoísmo desaparecerá e cada um será útil
para os outros. As pessoas serão inspiradas
por minha justiça para fazer novas leis e
governar as nações com amor. (232,43 - 47)
467 No mundo material você também
experimentará a transformação: os rios serão
ricos em água, os campos estéreis serão
férteis, as forças da natureza voltarão aos seus
caminhos habituais, porque haverá harmonia
entre o homem e Deus, entre o homem e as
obras divinas, entre o homem e as leis ditadas
pelo Criador da vida (352, 65)
468 Não se preocupem, queridas
testemunhas. Anuncio a vocês que esta
humanidade materialista, que por tanto

tempo acreditou apenas no que toca, vê e
compreende com seu intelecto limitado e no
que prova com sua ciência, se tornará
espiritual e capaz de Me ver com seu olhar
espiritual e buscar a verdade. (307, 56)
469 Se você estivesse espiritualmente
preparado, poderia ver no infinito as
multidões de seres espirituais, que se
assemelhariam a uma imensamente grande
nuvem branca diante de seus olhos, e quando
os mensageiros ou emissários se separassem
dela, você os veria vir em sua direção como
faíscas de luz
470 sua visão espiritual ainda não é
penetrante, e é por isso que tenho que falar
com você sobre o além, de tudo o que você
ainda não é capaz de ver Mas eu lhes digo que
chegará o momento em que todos vocês
serão videntes e desfrutarão daquela vida
maravilhosa, que atualmente vocês sentem
longe de vocês, mas que na realidade está
balançando perto de vocês, cercando-os e
iluminando-os, inspirando-os e batendo à sua
porta incessantemente. (71, 37 - 38)
471 Sensibilidade, intuição, revelação,
profecia, inspiração, visão, dom de cura,
palavra interior - todos estes e outros dons
surgirão do Espírito, e através deles os
homens confirmarão que um novo tempo
amanheceu para os homens
472 Hoje você duvida que esses dons
espirituais existam, porque alguns os
escondem do mundo, temendo sua opinião;
amanhã será o mais natural e belo possuí-los
473 Venho até você nesta "terceira vez"
porque você está doente de corpo e espírito O
homem saudável não precisa de um médico,
nem os justos precisam de purificação. (80, 5 6)
474 Hoje você ainda precisa de padres, juízes
e professores Mas uma vez que sua condição
espiritual e moral esteja elevada, você não
precisará mais desses suportes, nem dessas
vozes. Em cada homem haverá um juiz, um
pastor, um professor e um altar. (208,41)
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XVI. Profecias e Parábolas, Conforto
e Promessas

reconhecerão e descobrirão nele grandes
revelações, cuja exatidão e perfeição
surpreenderão os cientistas. (216, 13)

Capítulo 64 - Profecias

Grande Profecia das Nações de 10 de janeiro
de 1945, perto do fim da Segunda Guerra
Mundial
11 Neste momento, estou falando às nações
da Terra. todos têm Minha Luz; com ela,
deixem-nos refletir que se atreveram a dispor
da vida como se fossem donos dela
12 Em verdade vos digo que vossa destruição
e vossa dor causaram profundo remorso entre
muitos e trouxeram à luz milhões de pessoas
que Me buscam e Me invocam, e deles me
surge um grito de lamento perguntando: Pai, a
guerra de 1945 possivelmente não terminará
e Vós não secareis nossas lágrimas e não nos
trareis paz?
13 Aqui estou presente entre vós, ó sete
nações! sete cabeças vocês que se levantaram
diante de Mim no mundo!
14 INGLATERRA: Eu vos esclareço, minha
justiça ainda vos afligirá severamente; mas eu
vos dou força, toco vosso coração e vos digo:
vossas pretensões ao poder cairão, vossas
riquezas serão tiradas de vós e não serão
dadas a ninguém.
15 ALEMANHA: Neste momento, estou
procurando seu orgulho e lhe digo: Preparese, pois sua semente não perecerá. Vocês me
pediram novas terras, mas os homens
interferiram nos meus altos conselhos. Curvo
seu pescoço e lhe digo: tome meu poder e
confie que eu o salvarei.
16 Mas se não confiardes em Mim e não vos
entregardes ao vosso orgulho, ficareis sós e
escravos do mundo mas esta não é minha
vontade porque agora é a hora de derrubar os
senhores e libertar os escravos e cativos
Pegue minha luz e endireite-se novamente.
17 RÚSSIA: Meu espírito vê tudo. O mundo
não será seu. Serei eu quem governarei sobre
todos vocês. Você não poderá apagar meu
nome, pois Cristo que fala com você reinará
sobre todos os homens. Libertem-se do
materialismo e preparem-se para uma nova
vida, pois se isso não acontecer, eu quebrarei
seu orgulho. Eu lhe dou minha luz.
18 ITÁLIA: Você não é mais o Senhor, como
nos velhos tempos; hoje você foi morto por
escárnio, servidão e guerra. Por causa de sua

O cumprimento de antigas e novas profecias
1 O que os profetas disseram acontecerá
neste tempo. Minha nova palavra chegará aos
filósofos e teólogos, muitos zombarão dela e
outros ficarão indignados. Mas enquanto isso
acontece, seus olhos atônitos verão o
cumprimento das profecias que eu agora lhes
anunciei. (151, 75)
2 Aqueles profetas de outrora não receberam
nenhum poder ou autoridade legal na Terra,
não foram obrigados a submeter-se a
nenhuma autoridade, e concentraram-se
apenas em obedecer às ordens de seu Senhor,
que pôs sua palavra nos lábios daqueles
escolhidos por Ele.
3 Cheios de fé e coragem, nada os afastou de
sua tarefa de ensinar minha lei ao povo e
dissuadi-los do fanatismo religioso, tornandoos conscientes da indiferença e dos erros dos
sacerdotes. (162, 7 – 8)
4 A humanidade, a dor, a miséria e o caos que
a rodeia neste tempo lhe parece imprevisível?
5 Se vocês estão surpresos, é porque não
estão interessados em Minhas profecias e não
se prepararam
6 Todas as coisas foram previstas, e todas as
coisas foram anunciadas, mas você estava sem
fé, e agora como resultado disso você bebe
um copo muito amargo.
7 Também hoje eu profetizo através do
intelecto humano. Algumas profecias logo se
tornarão realidade, outras apenas em tempos
distantes.
8 Este povo que os ouve tem uma grande
responsabilidade de torná-los conhecidos da
humanidade. Pois eles contêm luz que faz as
pessoas entenderem a realidade em que
vivem, para que possam parar em sua corrida
frenética em direção ao abismo. (276, 41 - 42)
9 Muito do que vos falei neste tempo é
profecia, às vezes referindo-se aos tempos
vindouros, às vezes aos tempos vindouros é
por isso que muitas pessoas não querem dar
importância a esta mensagem divina
10 Mas esta palavra se elevará cheia de luz
entre os homens dos próximos tempos, que
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degeneração, você está passando por uma
grande purificação. Mas eu vos digo: renovaivos, eliminai vosso fanatismo e idolatria e
reconhecei-me como o Senhor Supremo.
Lançarei novas inspirações e luzes sobre
vocês. Tomem meu bálsamo de cura e
perdoem-se uns aos outros.
19 FRANÇA: Você traz sua dor diante de Mim.
Seu pranto chega ao meu trono alto. Eu o
recebo. Antes de você se levantar para o
Senhor, agora você me mostra apenas as
correntes que você carrega consigo.
20 Você não observou ou rezou. Vocês se
entregaram aos prazeres da carne, e o dragão
os tomou como presas.
21 Mas eu vos salvarei, porque as
lamentações de vossas esposas e o pranto dos
filhos virão até Mim. vocês se salvarão e eu
lhes darei Minha Mão mas, em verdade vos
digo: vigiai, orai e perdoai
22 ESTADOS UNIDOS: Neste momento eu
também os recebo. Eu olho para seu coração não é de pedra, mas de metal, de ouro. Eu
vejo seu cérebro de metal endurecido. Eu não
encontro amor com você, não descubro
espiritualidade. Eu vejo apenas megalomania,
ambição e ganância.
23 "Continue assim", mas eu lhe pergunto:
quando minha semente levará raízes
profundas com você? quando você vai
derrubar seu "Bezerro de Ouro" e sua "Torre
de Babel" para erguer o verdadeiro templo do
Senhor em seu lugar?
24 Eu toco sua consciência do primeiro ao
último e lhe perdoo. Eu os esclareço para que
na hora mais difícil, quando a visita atingir seu
clímax, sua mente não fique enevoada, mas
pense claramente e lembre que eu estou
acima de você
25 Eu lhe dou luz, poder e autoridade. Não
interfiram com meus altos conselhos, pois se
não obedecerem às minhas instruções ou
cruzarem a linha que estou desenhando, dor,
destruição, fogo, peste e morte virão sobre
vocês.
26 JAPÃO: Eu o recebo e falo com você. Entrei
em seu santuário e olhei para tudo. Você não
quer ser o último, você sempre quis ser o
primeiro. Mas em verdade vos digo: esta
semente não é agradável diante de Mim.
27 É necessário esvaziar o copo do sofrimento,
para que seu coração seja purificado. É

necessário que seu "idioma" se misture com
outros "idiomas". É necessário que o mundo
se aproxime de você. Quando o mundo estiver
preparado e purificado, ele lhe trará a
semente que eu lhe darei. Pois não vejo
ninguém preparado. Eu não vejo com vocês a
semente espiritual de Minha Divindade. Mas
eu vou abrir o caminho.
28 Em breve haverá um caos de visões do
mundo em todo o mundo, uma confusão de
ciências e teorias. Mas depois deste caos, a luz
virá até você. Eu os preparo a todos e lhes
perdoo e vejo que tomem o caminho certo.
29 Quando chegar a hora e a paz chegar às
nações, não sejam resistentes, não interfiram
com meus altos conselhos, nem se oponham à
minha vontade. quando as nações tiverem
feito a paz, não as apunhale pelas costas, pois
então trarei Meu julgamento sobre você
30 Sete nações! Sete cabeças! O Pai o
recebeu. Antes de você, sob seu comando,
está o mundo. Você é responsável para mim
por isso.
31 Que a luz do "Livro dos Sete Selos" esteja
em todas as nações, para que os homens
possam estar prontos, pois é minha vontade.
Minha paz esteja com vocês! (127, 50 - 65)
Guerras e desastres naturais - sinais no céu
32 O mesmo mundo que você está habitando
atualmente é, há muito tempo, um campo de
batalha. Mas o homem não ficou satisfeito
com a enorme experiência que lhe foi legada
por seus antepassados - uma experiência
amarga e dolorosa que está diante do povo
daquela época, como um livro aberto pela
consciência.
33 Mas o coração dos homens é muito difícil
de receber aquele fruto de experiência que é
como um legado de luz. A única coisa que
herdaram de seus antepassados foi o ódio, o
orgulho, o ressentimento, a ganância, a
arrogância e a vingança que lhes foi
transmitida com sangue. (271, 65)
34 Lembrai-vos que é hora de julgar; pois em
verdade vos digo que toda ofensa será
expiada por a própria terra exigirá contas do
mau uso que o homem fez dela e de seus
reinos naturais
35 Tudo o que foi destruído o chamará à
responsabilidade e fará os homens
reconhecerem que eles foram criados pelo
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Criador com intenções amorosas, e que
apenas esse alguém, que poderia destruí-los,
cuida deles, os protege e os abençoa. (180,
67)
36 Dou-lhes esta mensagem que vocês devem
transmitir através dos mares. Minha palavra é
cruzar o Velho Continente e chegar até
mesmo ao povo de Israel que se lançou numa
luta fratricida por um pedaço de terra sem se
dar conta da miséria de seu espírito.
37 Você não pode imaginar o julgamento pelo
qual o mundo vai passar. Todos esperam a
paz, mas ela só entrará em vigor depois que as
forças da natureza tiverem dado testemunho
de Mim. (243,52)
38 Minhas forças da natureza serão desatadas
e devastarão regiões inteiras. Os cientistas
descobrirão um novo planeta, e uma "chuva
de estrelas" iluminará seu mundo. Mas isto
não trará desastres para a humanidade;
apenas anunciará aos homens a chegada de
uma nova era. (182, 38)
- Nos evangelhos, este sinal de julgamento é
anunciado com as palavras: "As "estrelas"
cairão do céu".
39 Já vos revelei que meu povo está
espalhado por toda a Terra, ou seja, a
semente espiritual está espalhada por todo o
mundo.
40 Hoje vocês estão divididos e até têm
desprezo um pelo outro por causa de
bagatelas. Mas quando os ensinamentos
materialistas ameaçarem subjugá-los a todos,
vocês que pensam e sentem com o espírito
finalmente se tornarão um só. Quando esse
momento chegar, eu lhe darei um sinal para
que vocês possam se reconhecer - algo que
vocês possam ver e ouvir da mesma maneira.
Quando então derem testemunho um ao
outro, vocês ficarão surpresos e dirão: "É o
Senhor quem nos visitou". (156, 35 - 36)

como nos "Primeiros Tempos", o povo será
dividido
43 Falei muito com vocês, e marquei um único
caminho para todos vocês. é por isso que vos
digo: se alguns de meus filhos Me
desobedecem, o julgamento será pronunciado
sobre este povo quando chegar o dia
estabelecido pela vontade de vosso Pai para
terminar esta manifestação
44 Vim até vós neste tempo como libertador,
mostrando-vos o caminho através do deserto,
o "dia de trabalho" espiritual da luta pela
libertação e salvação, e no final vos prometi a
nova terra da promessa, que é paz, luz e
felicidade para o espírito.
45 Bem-aventurados são aqueles que se
lançaram e Me seguem nesta jornada no
desejo de libertação e espiritualização porque
nunca se sentirão abandonados nem fracos
nas provações que o vasto deserto lhes traz
46 Mas ai daqueles que vão contra a fé, que
amam mais as coisas do mundo do que as
espirituais - daqueles que continuam
agarrados a seus ídolos e suas tradições! Na
opinião de Me servir, eles serão sujeitos do
"faraó" que é "carne", materialismo, idolatria.
47 Quem quiser vir para a Terra Prometida, a
pátria do espírito, deve deixar uma marca de
bondade em sua viagem pelo mundo.
48 Venha por este caminho e não tenha
medo. Pois se você colocar sua esperança em
Mim, é impossível se perder. Se você tem
medo ou não tem confiança, então sua fé não
é absoluta e eu lhe digo que quem quiser me
seguir deve estar convencido da minha
verdade. (269, 50-51

Capítulo 65 - Parábolas, conforto e
promessa
Parábola dos mordomos maus
1 Em um desejo de misericórdia, uma
multidão de pessoas famintas, doentes e nuas
se aproximou de uma casa.
2 Os comissários de bordo da casa
continuaram a prepará-la para dar comida
àqueles que passavam à sua mesa.
3 O senhorio, proprietário e senhorio dessas
terras veio presidir o banquete.
4 O tempo passou, e os necessitados sempre
encontraram comida e abrigo na casa.

Profecia sobre a divisão das igrejas
mexicanas
41 Agora ouçam-me bem, pessoal, e
continuem fazendo minha palavra de forma
digna e verdadeira.
42 Vejo que tendes tristeza em vossos
corações porque prevêis que nem todas essas
multidões guardarão a lei que escrevi em
vossas mentes mas eu lhes digo que hoje,
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5 Um dia aquele cavalheiro viu que a água na
mesa estava turva, que a comida não estava
sã e saborosa e que as toalhas de mesa
estavam manchadas.
6 Então ele chamou os responsáveis pela
preparação da mesa e lhes disse: "Vocês viram
os lençóis, provaram a comida e beberam a
água?
7 "Sim, Senhor", eles responderam.
8 "Então, antes de dar comida a estes
famintos, deixe seus filhos comerem primeiro,
e se eles gostarem da comida, dê-a a estes
convidados.
9 As crianças tiraram do pão, da fruta e do que
estava na mesa: mas o sabor era nojento, e
havia descontentamento e tumulto contra ele,
e eles reclamavam violentamente.
10 Então o proprietário disse àqueles que
ainda estavam esperando: "Venham para
debaixo de uma árvore, pois eu lhes
oferecerei os frutos do meu jardim e comida
de bom gosto".
11 Mas aos criados ele disse o seguinte:
"Limpem os sujos, tirem o mau gosto dos
lábios daqueles a quem decepcionaram Não
tenho nenhum favor para você, pois lhe
ordenei que recebesse todos os famintos e
sedentos, que lhes oferecesse a melhor
comida e água pura, e você não obedeceu.
Seu trabalho não é agradável para mim".
12 O próprio Senhor daquelas terras fez o
banquete: o pão estava cheio, o fruto
saudável e maduro, a água fresca e
refrescante. Então ele convidou aqueles que
estavam esperando por ela - mendigos,
doentes e leprosos - e todos se saciaram, e
sua alegria foi grande. Logo eles estavam
saudáveis e livres de sofrimento, e decidiram
permanecer na propriedade.
13 Eles começaram a cultivar os campos,
tornando-se mãos de campo, mas eram fracos
e não eram capazes de cumprir as ordens
daquele Senhor. Eles misturaram diferentes
tipos de sementes, e a cultura degenerou, o
trigo foi sufocado por ervas daninhas.
14 Quando chegou o momento da colheita, o
proprietário veio e disse-lhes: "O que vocês
estão fazendo lá, quando eu lhes dei apenas a
administração da casa para receber os
hóspedes? A semente que você semeou não é
boa; outras são designadas para cultivar os
campos. Vá e limpe a terra de cardos e ervas

daninhas e depois administre a casa
novamente. O poço está seco, o pão não é
forte e a fruta é amarga. Faça ao pacer o que
eu fiz com você. Quando você tiver
alimentado e curado aqueles que se voltam
para você, quando você tiver removido a dor
de seu vizinho, então eu o deixarei descansar
em minha casa". (196, 47 - 49)
Parábola da travessia do deserto até a
Grande Cidade
15 Dois vagabundos foram com passos lentos
através de um amplo deserto, seus pés
doendo pela areia quente. Eles estavam
caminhando em direção a uma cidade
distante, e apenas a esperança de chegar ao
seu destino os animava em sua difícil jornada;
pois o pão e a água estavam se esgotando aos
poucos. O mais novo dos dois começou a se
cansar e pediu a seu companheiro que
continuasse a viagem sozinho, pois sua força
estava falhando.
16 O vagabundo idoso tentou incutir nova
coragem no jovem, dizendo-lhe que logo
poderiam encontrar um oásis onde
recuperariam suas forças perdidas; mas ele
não tomou coragem.
17 O ancião não tinha a intenção de
abandoná-lo naquele deserto e, embora ele
também estivesse cansado, carregou o
companheiro cansado nas costas e continuou
a viagem com dificuldade.
18 Quando o jovem estava descansado, e ele
havia considerado o problema que lhe havia
causado que o carregava sobre seus ombros,
ele tirou o pescoço e o pegou pela mão, e
assim eles seguiram seu caminho.
19 O coração do velho vagabundo estava
cheio de fé imensurável, o que lhe dava forças
para superar seu cansaço.
20 Como ele havia previsto, um oásis
apareceu no horizonte, sob cuja sombra a
frieza de uma fonte os esperava. Finalmente
eles chegaram a ela e beberam daquela água
refrescante até terem se embriagado
completamente.
21 Eles caíram num sono descansado, e
quando acordaram sentiram que o cansaço
havia desaparecido, nem tinham fome nem
sede. Eles sentiram a paz em seus corações e a
força para alcançar a cidade que procuravam.
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22 Eles não queriam realmente sair daquele
lugar, mas a viagem tinha que continuar. Eles
encheram suas embarcações com aquela água
cristalina e pura e retomaram sua viagem.
23 O velho vagabundo, que tinha sido o apoio
do jovem, disse: "Vamos fazer uso da água
que levamos conosco apenas com moderação.
É possível que encontremos alguns peregrinos
pelo caminho que, esmagados pela exaustão,
estão com sede ou doentes, e então será
necessário oferecer-lhes o que levamos
conosco".
24 O jovem discordou, dizendo que não era
razoável dar do que talvez nem fosse
suficiente para si mesmo; que em tal caso eles
poderiam vendê-lo ao preço que quisessem, já
que lhes custou tanto esforço para obter
aquele precioso elemento.
25 O velho não ficou satisfeito com esta
resposta, e lhe respondeu que se tivessem paz
em suas mentes, teriam que compartilhar a
água com os necessitados.
26 Sullenly, o jovem disse que preferia esgotar
a água de sua embarcação sozinho, antes de
compartilhá-la com alguém que se encontraria
no caminho.
27 Novamente a idéia do velho se tornou
realidade, porque eles viram diante deles uma
caravana de homens, mulheres e crianças,
perdidos no terreno baldio, perto da
destruição.
28 E o bom velho se apressou em ir ter com
aquelas pessoas e lhes deu de beber. Os
cansados se sentiram imediatamente
fortalecidos, os doentes abriram os olhos para
agradecer aquele viajante, e as crianças
pararam de chorar de sede. A caravana se
levantou e continuou sua viagem.
29 A paz estava no coração do nobre viajante,
enquanto o outro, vendo seu vaso vazio,
estava ansioso e disse a seu companheiro que
deveriam voltar para trás e ir para a fonte
para substituir a água que haviam consumido
30 "Não devemos voltar atrás", disse o bom
caminhante, "se tivermos fé, encontraremos
novos oásis mais adiante".
31 Mas o jovem estava em dúvida, e tinha
medo, e preferiu se despedir de seu
companheiro no local, e voltar com vontade
de ir até a fonte. Eles, que tinham sido
companheiros no sofrimento, se separaram.
Enquanto um continuou no caminho,

inspirado pela fé em seu destino, o outro
correu para a primavera com a obsessão da
morte em seu coração, pensando que poderia
perecer no deserto.
32 Finalmente ele chegou ofegante e exausto.
Mas satisfeito, ele bebeu sua dose,
esquecendo seu companheiro, a quem deixou
ir sozinho, e também a cidade à qual havia
renunciado, e decidiu viver no deserto a partir
de então.
33 Não demorou muito para que uma
caravana de homens e mulheres exaustos e
sedentos passasse por perto. Eles se
aproximaram avidamente para beber da água
daquela fonte.
34 Mas de repente eles viram aparecer um
homem, que lhes deu ordens para não beber
e descansar, se eles não lhe pagassem esses
benefícios. Foi o jovem vagabundo que tomou
posse do oásis e se fez dono do deserto.
35 Aqueles homens lhe deram uma audiência
triste, porque eram pobres e não podiam
comprar aquele precioso tesouro que saciaria
sua sede. Finalmente eles se separaram do
pouco que levavam consigo, compraram um
pouco de água para matar a sede ardente e
continuaram o seu caminho.
36 Logo aquele homem deixou de ser Senhor
para ser Rei, porque nem sempre eram os
pobres que passavam por ali; havia também
homens poderosos que podiam dar uma
fortuna por um copo de água.
37 Este homem não se lembrava da cidade do
outro lado do deserto e muito menos do
companheiro fraterno que o havia carregado
sobre seus ombros e o impediu de perecer
naquele terreno baldio.
38 Um dia ele viu chegar uma caravana, que ia
propositalmente em direção à grande cidade.
Mas ele observava com espanto enquanto
aqueles homens, mulheres e crianças saíam
com força e alegria, cantando seus louvores.
39 O homem não entendeu o que viu, e sua
surpresa se tornou ainda maior quando viu
que à frente da caravana estava aquele que
havia sido seu companheiro de viagem.
40 A caravana parou antes do oásis, enquanto
os dois homens estavam de frente um para o
outro, olhando um para o outro com espanto.
Finalmente, o habitante do oásis perguntou
àquele que havia sido seu companheiro:
"Diga-me, como é possível que haja pessoas
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que cruzam este deserto sem sentir sede ou
cansaço?
41 Ele fez isso porque pensou em seu coração
no que seria dele a partir do dia em que
ninguém viria até ele por água ou abrigo.
42 O bom viajante disse a seu companheiro:
"Eu vim para a grande cidade, mas não
sozinho. Ao longo do caminho encontrei os
doentes, os sedentos, os perdidos, os
exaustos, e lhes dei nova coragem através da
fé que me anima, e assim, um dia, de oásis a
oásis, chegamos aos portões da Grande
Cidade.
43 Ali fui chamado diante do Senhor daquele
reino que, ao ver que eu conhecia o deserto e
tinha compaixão dos viajantes, deu-me a
ordem de voltar a ser o guia e conselheiro dos
viajantes na tortuosa travessia do deserto.
44 E aqui você me vê liderando outra caravana
que eu tenho que levar para a Grande Cidade.
- E você? O que você está fazendo aqui",
perguntou ele àquele que tinha ficado no
oásis. - Este aqui estava envergonhado e
silencioso.
45 Então o bom viajante lhe disse: "Eu sei que
você fez deste oásis seu, que você vende água
e exige dinheiro para a sombra. Estes bens
não lhe pertencem; eles foram colocados no
deserto por um poder divino, para que aquele
que deles precisasse pudesse fazer uso.
46 Você vê essas multidões de pessoas? Eles
não têm necessidade de um oásis, porque não
sentem sede ou se cansam. Basta que eu lhes
transmita a mensagem que o Senhor da
Grande Cidade lhes envia através da minha
mediação, e eles já se dispõem e encontram
novas forças a cada passo graças ao alto
objetivo que têm: alcançar esse Reino.
47 Deixe a fonte para aqueles que estão com
sede, para que possam encontrar nela um
refresco, e aqueles que estão sofrendo as
dificuldades do deserto podem saciar sua sede
48 Seu orgulho e egoísmo o cegaram. Mas de
que lhe serviu ser dono deste pequeno oásis
quando você viveu neste terreno baldio e se
privou da oportunidade de conhecer a grande
cidade que íamos conhecer juntos? Você já
esqueceu o alto propósito que nós dois
compartilhamos"?
49 Quando aquele homem ouviu em silêncio
aquele que tinha sido um companheiro fiel e
altruísta, ele irrompeu em lágrimas, sentindo

remorso por sua má ação. Ele arrancou suas
roupas falsas e foi para o ponto de partida,
que foi onde o deserto começou, para seguir o
caminho que o levaria até a Grande Cidade.
Mas agora ele percorria seu caminho
iluminado por uma nova luz, a da fé e do amor
pelo próximo.
- Fim da parábola 50 Eu sou o Senhor da grande cidade, e Elias,
o velho da minha parábola. Ele é "a voz
daquele que grita no deserto", é aquele que
se faz conhecer novamente entre vocês em
cumprimento do Apocalipse que lhes dei na
Transfiguração no Monte Tabor. É Ele que vos
conduz na "Terceira Era" à Grande Cidade
onde vos espero para dar-vos a eterna
recompensa de Meu Amor.
51 Segue Elias, ó povo amado, e tudo será
mudado em tua vida, em tua adoração a Deus
e a teus ideais; tudo será mudado.
52 Você já acreditou que sua prática
imperfeita da religião duraria para sempre? Não, meus discípulos. Amanhã, quando seu
espírito vir a Grande Cidade no horizonte, dirá
como seu Senhor: "Meu reino não é deste
mundo" (28:18-40)
Parábola da magnanimidade de um rei
53 Era uma vez um rei que, cercado por seus
súditos, teve uma vitória sobre um povo
rebelde que havia se tornado vassalo.
54 O rei e seus homens cantaram um hino de
vitória. Então o rei disse a seu povo desta
maneira: "A força de meu braço triunfou e fez
crescer meu reino; mas os derrotados eu os
amarei como eu os amo, eu lhes darei campos
em minhas propriedades para plantar a
videira, e é minha vontade que vocês os
amem como eu os amo".
55 Com o passar do tempo, e entre aquele
povo, que havia sido conquistado pelo amor e
justiça daquele rei, veio um homem que se
rebelou contra seu amo, e tentou matá-lo
durante o sono, mas só o feriu.
56 Diante de seu crime, aquele homem fugiu
com medo de se esconder no bosque mais
escuro, enquanto o rei lamentava a ingratidão
e a ausência de seu subordinado, porque seu
coração o amava muito.
57 Aquele homem foi feito prisioneiro em seu
vôo por um povo hostil ao rei, e quando foi
acusado de ser um súdito dele cujo governo
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não lhe deram reconhecimento, o rei,
assustado, gritou no alto de sua voz que ele
era um fugitivo porque acabara de matar o
rei. Mas eles não acreditaram nele e o
condenaram a morrer na fogueira depois de
ter sido martirizado.
58 Quando ele já estava sangrando, e eles
estavam prestes a jogá-lo no fogo, aconteceu
que o rei e seus servos, que estavam
procurando o rebelde, passaram por ali, e
quando ele viu o que estava acontecendo
aqui, aquele governante levantou o braço e
disse aos servos: "O que vocês estão fazendo,
povo rebelde? E ao som da voz majestosa e
comandante do rei, os rebeldes se curvaram
diante dele.
59 O ingrato sujeito, que ainda estava deitado
em grilhões perto do fogo, esperando apenas
a execução de seu julgamento, ficou
espantado e chateado quando viu que o rei
não estava morto, e que se aproximou dele
passo a passo e o desamarrou.
60 Ele o levou para longe do fogo e tratou
suas feridas. Então ele lhe deu vinho para
beber, vestiu-o com uma roupa branca nova, e
depois de beijá-lo na testa, disse-lhe: "Meu
súdito, por que você fugiu de mim? Por que
você me machucou? Não me responda com
palavras, só quero que você saiba que eu te
amo, e te digo agora: venha e me siga".
61 As pessoas que testemunharam estas
cenas de misericórdia gritaram de maravilha e
mudaram interiormente: "Hosiannah,
Hosiannah! Eles professaram ser vassalos
obedientes daquele Rei e receberam apenas
benefícios de seu Senhor, e o súdito que uma
vez se rebelou, esmagado por tanto amor a
seu Rei, fez a resolução de retribuir aquelas
provas de afeto sem limites, amando e
adorando seu Senhor para sempre, superado
por sua ação tão perfeita.
- Fim da parábola 62 Vejam, pessoal, como minha palavra é
clara! Mas o povo luta contra Mim e perde sua
amizade comigo.
63 Que mal tenho feito aos homens? Que mal
lhes faz meu ensino e minha lei?
64 Saiba que sempre que você me machucar,
cada vez você será perdoado Mas então você
também é obrigado a perdoar seus inimigos
sempre que eles o ofenderem.

65 Eu te amo e se você der um passo longe de
mim, eu dou o mesmo passo para me
aproximar de você quando você me fechar os
portões de seu templo, baterei neles até que
você abra e eu possa entrar (100,61-70)
Bem-aventuranças e bênçãos
66 Bendito aquele que carrega seu sofrimento
com paciência, pois é em sua mansidão que
ele encontrará a força para continuar
carregando sua cruz em seu caminho de
desenvolvimento.
67 Bem-aventurado aquele que suporta a
humilhação com humildade e é capaz de
perdoar aqueles que o ofenderam, pois eu o
justificarei mas ai daqueles que julgam os atos
de seus semelhantes, porque eles serão
julgados por sua vez!
68 Abençoado é aquele que cumpre o
primeiro mandamento da lei e me ama mais
do que todas as coisas criadas
69 Abençoado é aquele que me deixa julgar
sua causa justa ou injusta. (44, 52 - 55)
70 Bendito aquele que se humilha na terra,
pois eu o perdoarei. bendito é aquele que é
caluniado, pois eu testemunharei sua
inocência bem-aventurados aqueles que dão
testemunho de Mim, pois Eu os abençoarei E
quem quer que seja mal julgado por causa da
prática do meu ensino, eu o reconhecerei.
(8,30)
71 Abençoados são aqueles que caem e
ressuscitam, aqueles que choram e Me
abençoam, aqueles que, feridos por seus
próprios irmãos, confiam em Mim no mais
profundo de seu coração estes pequenos e
aflitos, zombados, mas mansos e portanto
fortes de espírito, são na verdade meus
discípulos (22,30)
72 Bendito é aquele que abençoa a vontade
de seu Senhor, bendito é aquele que abençoa
seu próprio sofrimento, porque sabe que ele
vai lavar suas manchas. Pois ele dá a seus
passos uma base para subir a montanha
espiritual. (308, 10)
73 Todos estão esperando a luz de um novo
dia, a aurora da paz, que será o início de uma
era melhor. Os oprimidos esperam o dia de
sua libertação, a esperança doente de uma
cura que lhes devolverá saúde, força e alegria
de viver.
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74 Abençoados são aqueles que sabem
esperar até o último momento, pois o que
perderam lhes será devolvido com interesse.
Abençoo esta expectativa porque é uma prova
de fé em Mim. (286, 59 -60)
75 Abençoe os fiéis, abençoe aqueles que se
mantêm firmes até o final de suas provas.
Abençoados sejam aqueles que não
desperdiçaram a força que meus
ensinamentos lhes deram, pois sobreviverão
às vicissitudes da vida com força e luz nos
próximos tempos de amargura. (311, 10)
76 Abençoados são aqueles que Me
abençoam no altar da criação e sabem aceitar
humildemente as conseqüências de suas
transgressões sem atribuí-las a punições
divinas
77 Bem-aventurados aqueles que sabem
obedecer à minha vontade e aceitar
humildemente suas provações. todos eles me
amarão (325, 7 - 8)

a paz, que vocês podem encontrá-la em vocês
mesmos.
85 Bem-aventurados aqueles de vocês que
não se assustaram com a verdade e não se
aborreceram com ela; pois verdadeiramente,
eu lhes digo, a luz cairá como uma cachoeira
sobre seu espírito para satisfazer seu desejo
de luz para sempre (263, 2 – 6)
86 Abençoado é aquele que ouve meus
ensinamentos, os faz seus e os segue, pois
saberá viver no mundo, saberá morrer para o
mundo, e quando sua hora chegar,
ressuscitará na eternidade.
87 Bem-aventurado aquele que está imerso
em minha palavra, pois chegou a
compreender a razão da dor, o significado da
reparação e da expiação, e em vez de
desesperar ou blasfemar, o que aumentaria
sua dor, ele se levanta cheio de fé e espera
lutar para que o fardo de suas dívidas se torne
mais leve a cada dia e seu cálice de sofrimento
menos amargo.
88 Alegria e paz são próprias dos homens de
fé - aqueles que concordam com a vontade do
Pai. (283, 45 - 47)
89 Seu progresso ou desenvolvimento
ascendente lhe permitirá descobrir minha
verdade e perceber minha presença divina tanto no espiritual como em cada uma de
minhas obras Então eu lhes direi:
"Abençoados são aqueles que são capazes de
Me reconhecer em toda parte, pois são eles
que realmente Me amam. Abençoados são
aqueles que são capazes de Me sentir com o
espírito e até mesmo com o corpo, pois foram
eles que deram sensibilidade a todo o seu ser,
que se espiritualizaram verdadeiramente".
(305, 61 - 62)
90 Você sabe que desde meu "Alto Trono"
estou envolvendo o universo em minha paz e
bênçãos.
91 Tudo é abençoado por Mim a cada hora,
em cada momento
92 De Mim não é, nem jamais virá qualquer
maldição ou condenação para meus filhos
Portanto, sem ver os justos ou pecadores,
deixei que minha bênção, meu beijo de amor
e minha paz descesse sobre todos. (319,49 50)
A PAZ ESTEJA COM VOCÊ.

Encorajando o desenvolvimento para cima
78 Bem-aventurados são aqueles que com
humildade e fé Me pedem a ascensão de seu
espírito, pois receberão o que pedem de seu
Pai
79 Bem-aventurados aqueles que sabem
como esperar, pois minha misericordiosa
ajuda chegará em suas mãos no momento
certo.
80 Aprender a pedir e também a esperar sabendo que nada escapa à minha vontade de
amar Confie que minha vontade se manifesta
em cada uma de suas necessidades e em cada
uma de suas provas. (35, 1 -3)
81 Abençoados são aqueles que sonham com
um paraíso de paz e harmonia
82 Bem-aventurados aqueles que
desprezaram e consideraram com indiferença
as trivialidades, as vaidades e as paixões, que
não trazem nenhum bem ao homem, e muito
menos ao seu espírito.
83 Bem-aventurados aqueles que
abandonaram os rituais fanáticos que não
levam a lugar algum e abandonaram crenças
antigas e errôneas a fim de abraçar a verdade
absoluta, nua e pura
84 Abençoo aqueles que rejeitam a aparência
exterior para se entregarem à contemplação
espiritual, ao amor e à paz interior, porque
percebem cada vez mais que o mundo não dá
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vocês se tornarão bons administradores, e eu
lhes concederei o aumento desses bens para
que vocês permitam que seus semelhantes
participem deles. (144, 80 - 81)

O chamado de Deus
Chamada para as pessoas deste tempo:
"Pessoas, pessoas, levantem-se, o tempo urge,
e se não o fizerem neste "dia", não
despertarão nesta vida na Terra. Você quer
continuar dormindo apesar da minha
mensagem? Você quer que a morte da carne o
desperte - com o fogo consumidor do
arrependimento do seu espírito sem matéria?
Sejam sinceros, habilitem-se a estar na vida
espiritual, diante da verdade, onde nada pode
desculpar seu materialismo, onde vocês
realmente se vêem em trapos - manchados,
sujos e rasgados - que seu espírito usará como
roupa. Em verdade, eu lhes digo, ali, à vista de
sua miséria e no sentimento de tanta
vergonha, vocês sentirão o imensurável
desejo de lavar-se na água do arrependimento
mais profundo, porque sabem que só podem
ir puros à festa do espírito. Vejam-se além do
egoísmo humano com todas as suas
enfermidades, que são seu orgulho, sua
satisfação neste momento, e me digam se
sentiram a dor dos homens, se o soluço das
mulheres ou o choro das crianças ecoam em
seus corações. Então me diga: o que você tem
sido para os homens? Você tem sido vida para
eles"? (228,62 - 63)

Chamado para o Israel Espiritual
"Israel, torne-se o líder da humanidade, dê-lhe
este pão de vida eterna, mostre-lhe este
trabalho espiritual, para que as diferentes
religiões se espiritualizem em meus
ensinamentos e desta forma o Reino de Deus
possa chegar a todos os povos. (249,66)
"Escutai-me, amado Israel". Abra seus olhos
espirituais e contemple a glória de seu Pai.
Ouçam minha voz através de sua consciência,
escutem com seus ouvidos espirituais as
melodias celestiais para que seu coração e sua
mente se alegrem, para que sintam paz; pois
eu sou a paz e os convido a viver nela. Eu vos
revelo o amor que sempre senti pela
humanidade, a razão pela qual Jesus
derramou Seu Sangue mais precioso na
"Segunda Vez" para redimir-vos do pecado,
para ensinar-vos o amor e imprimir em vossa
mente e em vosso coração o verdadeiro
ensinamento". (283, 71)
"virai os olhos para Mim quando tiverdes
perdido o caminho; estai comigo hoje".
levantem seus pensamentos para Mim e falem
comigo quando uma criança fala com seu pai,
como se fala com confiança com um amigo;"
Eu sou o Pai Nosso para você e para Mim (280,
31)
"Andai sob minhas instruções, senti-vos como
pessoas novas, exercitai minhas virtudes,
então se tornará cada vez mais leve em vosso
espírito, e Cristo se manifestará em vosso
caminho. (228, 60)
"As pessoas, ide ao povo, falai-lhes como
Cristo falou a vós - com a mesma compaixão,
determinação e esperança". Deixe-os saber
que existem maneiras de desenvolvimento
ascendente que dão maiores satisfações do
que aquelas que concedem bens materiais.
Deixe-os saber que existe uma fé que leva à fé
e à esperança além do que é visível e tangível.
Diga-lhes que seu espírito viverá eternamente
e que, portanto, devem se preparar para
poder participar dessa eterna bemaventurança. (359, 94 - 95)

Apelo para os intelectuais:
"Vinde a mim, intelectuais que estão cansados
da morte e decepcionados de coração. Venha
a mim, você que está confuso e odiado em vez
de amar. Eu lhe darei descanso e lhe farei
compreender que o Espírito obediente aos
meus mandamentos nunca se cansa. Vou
apresentar-lhes uma ciência que nunca
confunde a inteligência". (282, 54)
Chamada para o labutador e carregado:
"Venham até mim, pessoas tristes, solitárias e
doentes". Vocês que arrastam consigo
correntes de pecado, humildes, famintos e
sedentos de retidão, estejam comigo; em
minha presença muitos de seus males
desaparecerão e vocês sentirão seu fardo se
tornar mais leve. Se você quiser possuir os
bens do Espírito, eu os concederei a você; se
você Me pedir bens terrenos para fazer bom
uso deles, eu os darei a você da mesma forma,
porque seu pedido é nobre e justo. Então

FIM
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