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PREFÁCIO 
 

Desde o ano de 2008 que Deus, começou a usar vários 
irmãos da nossa comunidade, “ditando-lhes” mensagens, 
que estes (de acordo com o seu testemunho pessoal) 
ouviam no seu coração e transpunham para o papel, como 
se ouvissem alguém ditar-lhes determinado texto. 

Fruto destas mensagens foram publicadas diversas 
obras, entre as quais: ‘As Novas Revelações para o Reino’, 
‘O Despertar de um Novo Dia’ e ‘O Novo Templo’, esta 
última já publicada em livro. Agora surge a compilação de 
revelações diversas, transmitidas desde o ano 2011 até 2019 
à qual demos o título ‘Recados do Pai’. 

Estas mensagens estão impregnadas de ensinos 
preciosos e conselhos vários para uma vivência cristã 
saudável e activa em prol do Reino de Deus.  

Segundo a nossa opinião a sua relevância justifica a 
sua divulgação através da Internet, pois desta forma pode 
atingir um número maior de leitores e quem sabe, possa 
ajudar a muitos no seu relacionamento com Deus. 

Nestes “ditados” foram omissas referências pessoais; 
daí que em algumas mensagens surja algum parágrafo que 
não segue rigorosamente uma linha de pensamento, 
notando-se que o mesmo foi truncado do texto, sendo o 
facto devidamente assinalado com (…); mas o que que 
ficou da revelação é de interesse geral e por esse motivo é 
publicado. 

Os primeiros três ditados são precedidos por 
revelações testemunhadas pelo irmão que foi usado pelo 
Senhor. 

* * * 
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24 de Maio de 2011 
 

Testemunho do irmão usado neste ditado: 
Na madrugada deste dia e com alguma dor física, 

subjugado pelo Senhor, tive a seguinte visão: Dois montes 
elevados eram vistos; no monte da esquerda pude ver uma 
vinha extensa, alinhada na perfeição; no monte da direita, 
todo o tipo de árvores de frutos e plantações de diversos 
vegetais; na junção destes dois montes corria um rio de 
águas cristalinas e de repente ouvi a voz do nosso Pai dizer: 
“Escreve!”. 

Busquei papel e caneta e de joelhos, comecei a 
escrever as palavras que me eram ditadas: 

 

“Olham e contemplam o que há à volta, mas não 
sabem eles que aquele rio tão pequenino é que faz 
frutificar todos esses vales e outeiros. 
Contemplam o que há à volta, mas não sabem de 
onde é a fonte. 
Eis que Eu vou fazer com que sigam o rio até onde ele 
nasce e verão que tudo o que foi frutificado procede 
daquela nascente e aí então, passarão a contemplar 
aquela nascente e não o que existe em volta. 
Vós tratai em guiá-los à nascente do rio que provém 
dos céus. 
Tenho prazer num povo e irei fazer ainda maravilhas 
com esse povo – povo do qual Eu exijo muito, mas 
porque os amo e Eu sei que eles também me amam. 
Eis que vos dei uma chave que encontrastes naquela 
nascente, mas quase nunca a usais, porque a tendes 
guardada nos bolsos. Tirai a chave dos bolsos, pois 
ela tem poder para abrir portas que de outra forma 
não conseguireis e vereis a Minha grandeza. 
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Em tudo vos digo: Não vos apresseis. Mas vos digo, 
pois: Vigiai e orai. Amém.” 

 

30 de Maio de 2011 
 

Na madrugada de hoje, o Senhor mostrou-me em 
visão muitas crianças: umas não tinham família, outras não 
tinham alimento, outras não tinham como vestir-se e 
clamavam para que as pessoas as ajudassem, e ainda outras 
tinham diversas deficiências físicas e mentais. Em paralelo, 
o Senhor mostrou-me outras crianças que tinham todo o 
conforto. 

Após esta visão, o Pai começou a falar-me: 
 

“Quando Eu digo: deixai vir a Mim esses pequeninos, 
digo isso porque neles está a pureza da Minha 
santidade.  
Muitos pais olham para as crianças menos lúcidas 
de mente e fisicamente e dizem: porque é que Deus – e 
Eu o Sou – permitiu que acontecessem estas coisas a 
estes pequeninos? 
Eles não olham aos seus próprios defeitos mentais 
que impedem a santidade e a pureza.  
Digo pois que estas crianças já estão Comigo em 
eternidades. 
Olhai duas crianças, uma sã e perfeita, e uma doente 
e demente. Assim são dois povos: um aparentemente 
é saudável no exterior, mas enfermo interiormente, e 
o outro no exterior é demente e enfermo 
aparentemente, mas são no interior. 
Eu vim para libertar e curar o interior, não o exterior; 
tudo o que existe à volta é por acréscimo. Vim para 
que haja arrependimento interior e não exterior! 
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Agora, aqueles que têm entendimento olhem para o 
Céu e não vejam o exterior, mas sim o interior, onde 
há esperança de uma eternidade. Amém.” 
 

6 de Junho de 2011 
 

Na madrugada de hoje, o Senhor começou a falar 
comigo e disse-Me: “Ergue as tuas mãos para a frente.” 

Ouvindo este pedido do Senhor, abri as minhas mãos 
e coloquei-as em posição de receberem algo do Alto. 
Depois o Senhor voltou a dizer-me: “Junta as tuas mãos. 
Junta agora os dedos da frente.” 

Fiz conforme me foi pedido pelo Senhor e de novo 
Ele me disse: “Junta agora os dedos de trás.”  

Observei então que as minhas mãos estavam como 
coladas uma à outra, e nesse momento o Senhor começou 
a ditar-me as Suas palavras de hoje. Como já estava 
munido de papel e caneta, comecei a escrever: 

 

“Eu vim para ofertar tudo de Mim, mas o povo Me 
tem manietado com os seus pecados. 
Se colocasses as tuas mãos sozinhas, tu as conhecias, 
o que era lógico, mas se as colocares junto a milhares 
de outras, conheces tu as tuas mãos? 
Assim, vos digo que Eu quero que sejam as vossas 
mãos assim. 
Porque o que elas derem junto a milhares de outras, 
vós não sabeis quais foram as mãos que deram, mas 
Eu sei de quem foram as mãos que deram. 
Eis que dei campos enormes para serem cultivados e 
terem o seu sustento, mas derribaram esses campos e 
construíram grandes avenidas, amontoaram prédios 
e esqueceram-se dos campos. 
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Digo-vos pois: não se esqueçam daquilo que Eu vos 
dei, porque Eu não esquecerei naquela hora aquilo 
que vós destes a outros. Amém.” 

 

*** 
 

A partir desta data, o nosso Pai começou a revelar o 
Seu desejo fazer connosco uma obra ligada ao trabalho da 
Caridade, levando-nos a legalizar uma Associação de 
direito privado, com a designação de – Refúgio Betânia – 

Comunidade Cristã. 
Este desejo do Senhor transparece em muitas 

revelações que estão registadas nesta obra, em diversas 
orientações, conselho ou mesmo repreensões. 

Embora os “ditados” anteriores fossem transmitidos 
a um irmão, aqueles que a seguir são mencionados, foram 
revelados a duas irmãs e outros irmãos, todos membros da 
nossa comunidade. 

   

*** 
 

26 de Dezembro de 2011 
 

“A força cósmica de todo o Universo se funde e 
concentra em Mim. Todas as forças e energias espirituais 
estão se juntando numa cordilheira que não deixa espaço 
a uma migalha, a um grão de açúcar. Não haverá alma que 
Me escape. Enquanto Lúcifer brinca com as almas e a sua 
vontade, Eu envolvo o Universo com a força do Meu Amor 
e até Lúcifer vai ter o seu momento. 

Nada mais acontecerá sem Eu me revelar a vós, mas 
antes, os sinais serão dados. O Meu povo escutará, porque 
Eu tenho apurado os seus espíritos. Os outros serão Meus, 
após eternidades de sofrimento. 



6 
 

Que a força do mar (o significado espiritual é a religião externa 

das cerimónias) e da terra (a religião interna, mais espiritual) se 
conjuguem ao troar da Minha trombeta (da Minha revelação) e 
aí vocês sentirão o Meu Amor em vós e a angústia na Terra. 
Uns subirão, outros ficarão, mas o Meu povo será invadido 
pela força do Espírito e nada lhes tocará. 

Os tempos próximos serão de contraste, de luz e de 
trevas, de amor e de ódio, de revolta e de perdão, porque 
todos serão testados. Eu andarei em todos os olhos, mentes 
e espírito do Meu povo e tudo revelarei. As igrejas se 
unirão e a força do Espírito se conjugará na união daqueles 
que já estiverem em Mim. Nessa altura, iniciar-se-á o Meu 
Julgamento, o do Espírito, e o mundo tornar-se-á o Meu 
Paraíso. Até lá, filhos Meus, atentai no trabalho; estes 
poucos dias (ou anos) já são de preparação, salpicos de Luz, 
derramarei sobre vós. Começai a sentir verdadeiramente a 
Minha Presença, porque Eu opero maravilhas e elas são 
para os Meus filhos. 

Sete, cinco, oito, a bênção da terra, será através 
destes números e eles irão revelar que por aqui se inicia a 
salvação das almas, a purificação dos corpos na plenitude 
de Deus. Estes números irão surgir de diferentes formas, 
nos vários grupos do Meu povo espalhado e todos eles vão 
perceber que todos os sinais, inclusive catástrofes, terão 
algo a ver com estes números. 

Sete, é a Missão; cinco, é o Corpo; oito, o valor 
acrescentado.  

Assim vos falei e através do Meu servo, a luz, aos 
poucos, vos irá chegar. Orem juntos. Amém!” 
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30 de Dezembro de 2011 
 

“Sobreveio sobre vós a luz do Infinito e nada vos 
retém. Aquele que em Meu Nome fizer obra, será por Mim 
acarinhado e abençoado. 

Nem que o mar se abra, rugirão outros mundos, 
porque em tudo Eu tenho mão. Tudo se eleva sobre a Minha 
mão e quando Eu baixar o Meu bastão, o mundo e a terra 
ressurgirão como o novo paraíso. 

(...) Nesta Nova Era, tudo será pensado por Mim e 
quem tiver ouvidos Me escutará. Amém.”  
 

7 de Janeiro de 2012 
 

“A humildade é a Minha marca de fogo nos vossos 
corações. Na humildade se espera, se ama, se perdoa, sem 
pressas nem ansiedades, sem réstias de raiva e sem 
vontade de voltar atrás. Na humildade um passo à frente 
não tem retorno, porque é feito no Meu caminho e ele é de 
Sabedoria e Amor. 

O Meu conhecimento não é do homem, é do Espírito 
e é leve e simples, perfeito e calculado ao milésimo do 
segundo, em perfeição. Em Mim não há erro, só 
Misericórdia. As almas têm de ser relógios perfeitos, nem 
adiantam nem atrasam o compasso Divino. É difícil 
acertar a música celestial em um espírito tentado pela 
terra; é difícil ouvir um espírito entregue a Satanás. 

Por isso toda a obra tem de ser perfeita, tem de ser 
como uma orquestra em que nenhuma nota falha. E vós 
falhais tanto!  

Por isso, a primeira coisa são as vossas almas. Vós, 
Meus servos, atentai que esta é a hora de estardes em 
comunhão Comigo. Nada mais interessa. 
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A Minha bênção está em vós; este é o momento de 
testar a vossa vontade, porque a obra precisa nascer. Ela é 
grandiosa aos vossos olhos, mas mais é aos Meus, porque 
vai salvar, e a salvação é a razão do Universo. Na 
salvação se resume a entrega e o amor. 

Muitas almas estão na escuridão e os vossos rostos 
em luz vão atraí-las. 

Fortificai-vos em Mim. Oração, meditação e 
contemplação são as vossas armas.  

Na Palavra tendes a resposta e na Minha visita, as 
ordens. Ficai em paz. Amém.” 

 

9 de Janeiro de 2012 
 

“O brilho das estrelas chegará para quem olhar no 
dia em que Eu transformar a Terra. Será vinda do interior 
da terra a força que limpará o planeta, e pelo fogo e pela 
água tudo se purifica.  

Não haverá alma que me escape e nesse dia o Meu 
povo verá a Minha força e os que de Mim se desviaram irão 
clamar misericórdia; e ela virá com eternidades de 
purificação. Tudo se assemelha a um espelho, aquilo que 
Eu Sou está lá e as almas vão olhar e ver, tudo será 
reflectido no seu interior. 

O pensamento comanda, ele é dono da vontade, do 
comportamento, das emoções, ele é o sopro do Meu 
Espírito revelado em vós. É com ele que traçais o caminho, 
é nele que se tem de operar para chegardes a Mim. Em 
primeiro lugar, tendes de tomar consciência da sua 
existência e do poder da vossa vontade, porque é por aqui 
que tudo conseguis, este é o caminho. Depois, tendes de 
moldá-lo, de trabalhá-lo e para isso tendes a Minha 
Palavra, a Verdade. No Meu livro Eu vos ensino o que deve 
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guiar o vosso comportamento, o que deveis sentir e isso só 
por acção do pensamento. 

A meditação, a contemplação, a oração são 
ferramentas de trabalho da alma para moldar o 
pensamento. 

Assim, começais a entrar em comunhão Comigo, 
percebeis o que é o Perdão, o que é o Amor, o que é a 
Humildade e vivereis o Amor em Sabedoria e Poder. 

Assim tendes de caminhar e assim tendes de ensinar 
a caminhar. Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 

O vosso barro é o pensamento, moldai-o; e os vossos 
comportamentos, as vossas acções e as vossas emoções, o 
que sentis, será do Meu Reino. Esta é a primeira regra para 
vós e para quem a vós vem. 

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Amém.” 
 

10 de Janeiro de 2012 
 

“Quando o Sol nasce, os espíritos acordam do seu 
sono. O sono é um descanso em Mim; é o recuperar das 
forças e do ânimo que vos reaviva. 

Em tudo Eu estou presente, e um corpo não teme a 
relação Comigo e adormece sem resistências e acorda sem 
cansaço. Um corpo doente tem insónias e dorme aos 
tropeços, porque a sua relação Comigo não está perfeita.  

Por isso, Meus filhos, uma segunda regra é a higiene 
do sono, a rotina do descanso, a entrega ao Meu conforto. 
Mantenham-se no Meu caminho e os Meus anjos vos 
embalarão. 

A noite foi feita para descansar, não é para vaguear, 
passear ou trabalhar. Àqueles que têm de trabalhar de 
noite, Eu os compenso. 
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O sono é a água da vida, é a comunhão Comigo. 
Preparem-se de dia para estarem em paz à noite. Eu gosto 
de disciplina no sono e no acordar. 

O Sol espanta os espíritos e dá luz às almas. 
Procurem-no. Amém.” 

 

11 de Janeiro de 2012 
 

“O Universo e toda a força cósmica dependem de 
Mim! 

 Eu sou o Equilíbrio e a Força. Eu sou a Energia e a 
Massa. Eu sou a Aceleração e a Paragem.   

Tudo o que a sabedoria do homem criou é abençoado; 
o problema, o pecado, está no uso e nos desvios que ele faz 
às suas invenções, às suas descobertas. Elas acontecem 
porque Eu permito. 

Eu amo ver os Meus filhos envoltos no saber e na 
descoberta, mas fico triste quando deturpam todo o 
significado da existência. 

Sendo assim, vos digo: tudo o que Eu vos ensino não 
tem segundas vias, nem segundos significados. Em Mim o 
que é, é!  

Não vos desvieis da Minha Palavra! Abri o vosso 
coração a Mim!  

Aos poucos vos darei Luz de forma a verdes o 
caminho. Será aos poucos, porque a Luz total vos cegaria 
os olhos e a mente. 

A simplicidade é grandiosa! O Amor, infinito! A 
Vida, eternidades! Amém.”  

 

12 de Janeiro de 2012 
 

“O núcleo da família foi por Mim criado, pois é nela 
e por ela que o Meu Amor resplandece. Pai e mãe, antes, 
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marido e mulher deixam pai e mãe para assumirem a 
criação; e a criação é a forma mais pura de Amor. Desta 
forma, os homens, sem grande esforço e pela bênção do 
Espírito dividem a sua alma e nascem filhos. Ao dividir a 
alma vai o amor agarrado e este amor dá a cada homem a 
possibilidade de entender a grandeza deste sentir, que vai 
alterar a sua existência. Cria-se dependência, criam-se 
amarras Minhas. 

Todos vós, sois Meus filhos, todos sois pedaços 
Meus. Por isso vos amo tanto! 

Com os tempos a família já não existe nesta pureza 
e casa-se sem saber porquê. 

Eu quero restituir ao mundo esta força, este núcleo 
sagrado, a fonte da criação. Primeiro existiu o homem, 
depois a mulher, depois o amor, depois a procriação e 
então o Meu Amor Divino sobre eles pousou: os filhos. 

Amai os vossos filhos, colocai-lhes correntes de 
amor e não os largueis sem lhes dares os Meus 
ensinamentos. Dai-lhes regras, disciplina, obediência, 
amor e meiguice. Dai-lhes o vosso tempo, o vosso 
trabalho, apascentai-os junto ao vosso ventre e sabei que 
neles está um pedaço de Mim. 

Amai assim e depois aprendei a olhar para os outros 
como vossos filhos, porque todos são Meus filhos. 

Amarrai os vossos casamentos com cordas de ouro e 
não separeis nenhum. Quem o fizer, a Mim me dará contas. 
Eu Sou os vossos filhos. Protegei-os do mundo. Amém.” 

 

13 de Janeiro de 2012 
 

“Vós sois como searas que precisam ser preparadas 
para se poder semear. A disciplina do Meu querer não 
agrada aos homens, por isso eles não se entregam.  
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O que se entrega é uma luz no Meu coração, é um 
filho querido no regresso a casa. 

O arado trabalha a terra, de sol a sol, as mãos 
endurecem e o espírito vagueia enquanto as pernas 
caminham. No fim a terra está revolta para ser adubada. 
Só depois se semeia e com o tempo a planta nasce. Eu faço 
o mesmo com vocês. Revolvo todo o vosso ser com 
provação, enfermidade ou um simples chamamento; só 
depois semeio. O Meu adubo, o que vos enriquece e 
fortalece, é a Palavra. 

Deixem a planta nascer! 
Esta Minha igreja conseguiu chegar aqui, mas agora 

não cuida da semente. É preciso regá-la, é preciso tirar-lhe 
as ervas e as pragas, é preciso tratar da semente e do 
terreno à volta. Façam isso, pois estais no caminho do 
Poder, o Meu Espírito quer vaguear em vós. Ele quer 
morada aí, na vossa casa. Preparem-na! Amém.” 

 

14 de Janeiro de 2012 
 

“Como uma pedra que cai nas águas serenas de um 
lago, assim é a Minha intervenção em tudo. As ondas 
suavemente se propagam e do coração se dirigem para as 
margens. Propagam-se de forma concêntrica e harmoniosa. 
Não são rudes nem rápidas. São harmoniosas e 
transmitem paz no seu percurso. 

A Minha acção em vós começa de repente como uma 
pedra que cai e às vezes magoa. Depois sentis a primeira 
onda e assim sucessivamente. Se as ondas, ou a Minha 
presença em vós, têm frutos, então as águas ficam 
límpidas; se não, o lago fica cada vez mais turvo. 

Eu disse, apacientai-vos. E é isso que Eu quero: 
perseverança, fé inabalável e contínua procura. Tereis de 



13 
 

falar Comigo sempre, todos os dias, porque a partir de 
agora as orientações serão todas Minhas.  

Já tendes linhas mestras, mas os tempos mudam a 
cada milésimo de segundo e os ajustes são Meus. Por isso, 
habituai-vos, porque irei estar em comunhão convosco em 
todas as decisões. Amém.” 

 

18 de Janeiro de 2012 
 

“Hoje tudo se sente de forma mais límpida e suave, 
as almas acalmaram e vocês viram como tudo se agita 
contra a Força do Espírito.  

Nada mais nobre do que a junção do Amor! 
O cosmos é perfeito mas a Minha obra-prima sois 

vós. Mas até o mais santo dos profetas teve momentos em 
que vacilou. Até o mais puro dos homens é tentado. 

Eu quero-vos firmes neste enlace de vida. 
Ainda não estão prontas as estruturas físicas da 

obra; o Meu Espírito paira enquanto trabalho nessas 
decisões, porque nada pode falhar. Mas enquanto procuro 
aquilo que Eu já sei, vós estais no fogo que aperfeiçoa. 
Estais a ser preparados! 

Quero um encontro vosso de oração e de leitura e de 
trabalho conjunto.  

Continuem a perseverar que os Meus olhos estão em 
vós e a orquestra se afina. Amém.” 

 

19 de Janeiro de 2012 
 

“Cinco criaturas se encontram na margem e 
observam o mar. Era inatingível o seu fim, era grande a sua 
extensão e riqueza. Essas criaturas eram crianças que na 
sua inocência e fé, tudo aceitavam.  
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Um teve a ideia de construir um barco. Juntaram-se 
mais dois e começaram. Era um bote pequeno, mas bonito, 
ligeiro e espaçoso. Os outros olhavam e acreditavam na 
obra. Um era mais velho, outro era bebé. 

O barco nasceu e eles colocaram lá formiguinhas. 
Elas não conheciam o terreno, mas sabiam trabalhar. 
Viviam em comunidade e assim queriam continuar. Até a 
formiga mestra trabalha, todos trabalham, todos se 
defendem e todos se ajudam. 

Colocaram o barco no mar e este começou a navegar, 
navegar, navegar em direcção ao infinito dos homens. 

De repente o pequenino olhou e não via um barco, 
mas uma frota de barcos.  

O idoso olhou e não via barcos, mas eternidades de 
luz.  

De repente as formiguinhas povoaram a Terra!” 
 

20 de Janeiro de 2012 
 

“A vaidade é um dos maiores erros da humanidade. 
Pela vaidade mostra-se o que se não é. Veste-se uma capa 
de ferro que não deixa ver a alma e não deixa o espírito se 
revelar. 

Pela vaidade nasce a inveja, nasce a ambição, a 
agressão e o egoísmo. Todas estas armas de Satanás 
andam juntas e se confundem. Nada disto é Meu! 

A humildade anula a vaidade. É através dela que 
chegais a Mim e ao perdão. É através dela que negais as 
atracções do mundo. É através dela que percorreis o mundo 
na Minha direcção. A humildade nada tem, a não ser a 
força do espírito. 
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Este é o primeiro valor a transmitir às crianças. Não 
devemos nem muito dar, nem o amor comprar. Devemos 
desde pequenos saber o valor da humildade. 

A humildade tem dádiva no seu seio e esta é a 
semente do Meu Amor: Dar. Dar, não importa a quem, 
porque todos são Meus e quem dá, dá a Mim. 

Eu também vos dou e quero dar mais. Eu vos 
abençoo. Amém.” 

 

21 de Janeiro de 2012 
 

“Obreiros de fogo, exaltai em Mim a força da vossa 
fé! 

Era um campo de colheita e todos se reuniam. O 
campo estava pleno, mas ninguém sabia como colher. 

Tinham carros, tinham casas, valores e muita coisa 
que nada servia e não sabiam pegar na foice. O Lavrador 
tinha semeado, mas não havia como colher. 

Se na mais pequena aflição, grito ou bramido 
desistis, então fraca é a intenção. Se sois como a rocha que 
não quebra, nem abre, que não desiste do seu lugar, então 
o terreno é vosso. Sereis duros e persistentes como a Rocha, 
mansos como o Cordeiro e amorosos à Minha Imagem. 

Eu sei que às vezes duvidais, mas há-de chegar o dia. 
Em tudo vereis a Minha marca. 
Lê bem Isaías e ponderem nesta palavra. 
Eu estou trabalhando pelos Meus filhos, pelo Meu 

povo! 
Eu gerei. Eu amarei! Amém.”  
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22 de Janeiro de 2012 
 

“Dos céus os anjos descem e vos protegem e vos 
guardam. As hostes espirituais se juntam e pela Minha 
obra se vela. Tudo será feito. Eu o digo, Eu o faço! 

(…) Elevai as vossas mãos aos céus, é tempo de luta, 
é hora de trabalho. 

Em Mim descansais! 
Vislumbra-se o nascer do Sol e o seu pôr. Tudo é 

natureza e tudo tem à sua volta. Eu lá moro porque tem 
vida e toda a Minha obra tem vida. 

Da nascente brotam as águas do mais puro e 
cristalino e vão descendo, percorrendo montes até chegar 
aos vales e encontrar o Meu rio; aí se purificam e para em 
Mim estarem, deverão subir a pulso o Meu monte, a Minha 
vereda. 

No cimo desta Rocha viva, tendes o Caminho a 
Verdade e a Vida! 

A foice é para colher e vós ides colher o bom e o mau 
e depois com o arado ides trabalhar a terra, preparar os 
homens para Mim. Eu sou a foice, Eu sou o arado. Vós sois 
as Minhas mãos. 

Breve está o dia! Amém.” 
 

23 de Janeiro de 2012 
 

“No regime em que se encontra todo o ser da 
natureza, tudo tem a sua lógica e a sua maneira 
extraordinária de procurar o seu equilíbrio 

Todos nós buscamos a nossa felicidade, a ausência 
de dor e a busca daquilo que nos dá paz. No entanto, tudo 
se desequilibra ao mais pequeno sopro de Deus e ao mais 
pequeno dos pecados. O pecado é contra a natureza do 
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homem na sua caminhada, mas ele insiste a ver e amar com 
os olhos, em vez de usar o coração.  

Tudo em nós tem uma razão, um propósito; e um dos 
quais é o mais supremo – é a Vida Eterna. O homem não 
gosta de viver condicionado, mas tudo tem uma condição 
– é a da Vida Eterna. Quem não a busca, nega a sua 
essência; quem não foge do pecado nega o Pai; quem não vê 
com o coração não está no Espírito. 

Este é o Reino dos Céus; esta é a preparação para a 
porta estreita, esta é a Minha exigência, no colo que dou 
aos Meus filhos. 

Fujam das coisas terrenas, elevem o espírito a Mim e 
tudo vos dou! Amém.” 

 

25 de Janeiro de 2012 
 

“Quando está nevoeiro cerrado não vedes; os faróis 
iluminam as águas e a terra fica escondida. O Sol se 
levanta e afasta o nevoeiro pela presença da luz que Sou 
Eu! 

Meus filhos, não vos apoquenteis se não conseguis 
ver aquilo que Eu vejo, porque aos poucos Eu vos abro o 
caminho. 

(…) Deus pensa, o homem faz, mas faz quando 
acredita! 

(…) Quando um filho compra uma casa com o seu 
dinheiro, ele vai preocupar-se em geri-la bem. Se lha 
oferecem, ele não lhe sabe dar o valor. Este é o princípio 
para tudo, é preciso procurar e lutar para dar valor. 
Amém.” 
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26 de Janeiro de 2012 
 

“Na glória tudo se encaixa como peças 
milimetricamente concebidas para um puzzle que é 
grandioso! 

Cada família é um pequeno puzzle onde encaixam 
várias peças, cada uma, um filho Meu. Cada filho Meu é 
uma realidade com vontades e ânimo próprio. Cada um 
corre por si, porque Eu lhes dei vida, cada um decide por si, 
porque Eu lhes dei a vontade. Mas as vontades criam 
movimentações e elas geram outras movimentações à sua 
volta; então temos um emaranhado de influências 
espirituais, muitas vezes complexo e que cria teias em 
famílias inteiras. Temos de pegar no novelo com nós e 
primeiro alargar os nós, ou seja, dar espaço, libertar aos 
poucos a pressão que é exercida no novelo e para isso 
temos de orar e educar. 

A Palavra é como a água quente no músculo, relaxa 
e depois massaja-se. A Palavra tira a ansiedade, dá paz, 
prepara para Eu entrar. Prepara o espírito para Me ouvir e 
agir. 

Ao abrir os nós, criamos o espaço para Eu entrar e 
então aí, é aos poucos que um a um, os nós, vão sendo 
desfeitos. Ao desfazer cada um, a influência vai-se sentir 
em todo o novelo, até que tudo fica desfeito. Temos então 
fio para trabalhar, temos linha para fazer a obra. Temos 
Matéria-prima de Deus! 

Como podeis ver Meus filhos, se Eu vos der novelos 
destes, tendes de ter muita persistência, paciência, rigor e 
amor. Não podeis desistir, tendes de estar sempre presentes 
e disponíveis, como dizem na terra: a trabalhar vinte e 
quatro horas, por dia e noite. 
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Não Quero que corrais atrás, mas tendes de estar 
sempre prontos. 

Nas vossas famílias Estou a desfazer os nós, para 
que elas sejam pilares da obra. Eu, Sou a Pedra Mestra e 
vós, as pedras base, a família, a vossa família, as paredes 
que vos cobrem. 

Eu sustento, Eu seguro, Eu vos apoio no Meu colo, 
filhos Meus! Falo-vos em colo, porque vêm aí tempos 
agitados, pequenas tempestades, mas não receeis, porque 
aí Eu vos sustentarei em Mim e vos Falarei ao ouvido. 

Tudo está previsto no livro dos Céus! 
Em Mim sereis um só, a plenitude do pensamento e 

do poder. 
Qual rio que desce pela montanha e tudo invade com 

as suas águas, assim sou Eu. Quem bebe da Minha água 
terá a vida Eterna, a fonte da vida sou Eu. 

Os cinco continentes se unirão quando Eu disser à 
terra que quero fogo. E aí tudo será limpo e purificado. O 
que é da terra, à terra volta. O que é do mar, ao mar 
retorna. O que é do céu, para o céu irá. 

No cosmos tudo que é pecado e desperdício se fundirá 
e todas as energias escuras e obscuras serão presas, 
desintegradas e aprisionadas. 

A vida foi por Mim criada, para ser límpida e pura. 
Tudo foi transformado e adulterado, até o homem é 
adúltero e são as mãos dele que tudo faz. 

Quero purificar o Meu povo. Quero voltar em glória 
e renovar o Meu Reino. Quero os Meus filhos. Quero a 
Força do Meu amor em todos vós. Abençoados sois vós, 
filhos, e Eu não vos abandonarei. Amém.” 
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29 de Janeiro de 2012 
 

“Em nada o mundo Me surpreende, porque tudo está 
escrito e previsto. 

Nas pequenas coisas, o maldito pode-Me fazer 
movimentar de um momento para o outro, para que as 
forças não intervenham na luta do Amor. No todo, aí, ele 
não vai conseguir o que quer. Ele vai caminhar, mas vai 
cair a Meu pés. No passar do tempo vereis. 

Este mundo está condenado a renovar-se. 
Nós vamos fazer a obra, porque esse é o objectivo e 

tudo faremos para Salvar. 
Observai o Meu servo Jó, ele não desistiu e Eu o 

recompensei. 
Que Me dais, para receberdes, povo Meu? Eu quero 

dar, mas quero a vossa entrega, o vosso amor. Só vos peço 
o vosso amor! Amém.” 

 

31 de Janeiro de 2012 
 

“Gostava de ver o paraíso voltar à Terra e esse dia 
está para breve. O Meu povo sempre sofreu e sofre por não 
saber escolher. As coisas de Deus são rigorosas, mas são 
mansas e leves. As da terra são atractivas, mas pesadas e 
penalizadoras; trituram a alma e não deixam crescer o 
espírito. 

Um raio de Luz entra na vida de um ser e tudo nele se 
modifica. Começa a ter outra vontade nele. Faz tudo com 
estrutura e sabe que não está só. 

A nossa casa se ergue no meio de tudo o que nós 
queremos mudar. Ninguém nos conhece, poucos nos vêem; 
mas nós estamos presentes e serenos. Assim, sem que nos 
vejam é que nós trabalhamos bem. Sem ostentação, nem 
grandezas, mas com conforto e Amor. 
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A Palavra conforta o espírito, porque Eu Sou o 
Cobertor que aquece a alma! Eu convosco estarei para vos 
cobrir. 

Se cada um de vós pudesse ver a grandeza do 
nascimento de uma flor, ficava surpreendido com toda a 
natureza. Mas a contemplação deixou de existir; todos 
andam de um lado para o outro, que mal conhecem quem 
consigo vive, quanto mais os pormenores da Terra e do 
Céu. 

Para tudo é preciso tempo e bênção! 
Para tudo é preciso Paz e Amor! Para tudo é preciso 

o Pai! Amém.” 
 

04 de Fevereiro de 2012 
 

“Existe uma ponte de luz entre vós e o outro lado do 
Atlântico que foi criada por Mim. Vós dareis recados lá e 
eles falarão para vós, através de mensagens Minhas. Os 
laços se estreitam e assim entendeis a irmandade em 
espírito. Não precisamos de ver, basta sentir. O sentir 
através do pensamento eleva-nos e tem o poder do Pai. 

Em tudo se apraz o homem que se encaminha para o 
Pai. Ele sabe que em cada passo que dá tem um retorno e 
esse retorno é de uma grandeza humanamente inatingível.  

O sofrimento não é Divino, mas é um caminho para 
chegar ao encontro da Divindade. Hoje o homem não vê e 
não ouve, só sente. Agarra-se ao prazer da carne que lhe 
causa bem-estar impuro e esquece-se do prazer do espírito. 

Vem o sofrimento, vêem os apertos da alma e o 
homem refugia-se na desgraça, ou então inicia uma busca 
incessante de paz; procura os yogas, a meditação 
transcendental, as massagens de todas as formas, os 
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banhos e os relaxamentos e a única coisa que encontra é 
relaxamento físico, temporário. A Paz só em Deus! 

A Paz é uma caminhada em terra firme e árdua, um 
passeio descalço para pés robustos e preparados para todo 
o piso. A Paz se encontra quando se tem uma primeira 
comunhão com o Pai e depois tudo se engrandece através 
da intimidade entre filho e Pai. Amém.” 

 

05 de Fevereiro de 2012 
 

“A magnificência da Terra revela a majestade de 
toda a obra Divina. A Terra vive e como qualquer ser 
quando lhe tiram algo do seu corpo, ele entra em 
desequilíbrio. Há muitos anos que os homens insistem em 
tirar fluídos da terra e ela está a ressentir-se. Em breve 
tremerá, em breve os mares se exaltarão e os ventos 
revelarão as suas forças. Os vulcões se mostrarão, 
revelando como está revolto o interior deste Meu planeta. 
Quando se ama, não se destrói e tendes de amar esta terra 
que vos dou e vos sustenta. 

Trabalhai a terra, acarinhai-a e bendizei o seu fruto; 
banhai-vos nas suas águas e purificai o vosso corpo. 
Comei a Minha palavra e alimentai o vosso espírito. 

Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida! Amém.” 
 

06 de Fevereiro de 2012 
 

“Que adianta ter fel no coração. A maior parte de vós 
tem no coração sentimentos misturados, em que não sabeis 
o que quereis e o que fazeis. Ao mais pequeno sinal gritais, 
barafustais, bateis especialmente nos pequenos e 
indefesos. Tudo isto é resultado de tudo o que tendes feito 
no mundo. 
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Eu disse que iriam chegar tempos confusos e aí os 
tendes. O próprio tempo deixou de ser passivo. No antes, o 
tempo dava para tudo e durava mais a passar. Hoje foge-
vos das mãos como areia, sem saberdes como ele passou 
por vós. O sentir o tempo é uma marca dos tempos que 
viveis. Estais à beira de uma nova dimensão, que aos 
poucos invade as vossas vidas. É a consciência espiritual.  

Um novo sentir está a desenvolver-se na Terra e os 
Meus novos filhos já vêm preparados para ver o Meu céu, 
a Minha Jerusalém de outra forma.  

Observai as crianças e a sua sensibilidade antes de 
vós as desviardes do Meu caminho: acreditam, amam, 
brincam sem preocupações. Era assim que Eu vos queria, 
mas na consciência do Pai Divino. 

Aprendei a separar as emoções e a conhecer os seus 
efeitos, para poderdes como os lavradores separar o trigo 
do joio. Deixai emoções das trevas, semeai emoções do 
Alto, emoções de Luz. Semeai amor para colher amor, 
semeai perdão para serdes perdoados, semeai o Pai para 
colherdes a Vida Eterna. 

Agarrai o Sol, Meu filhos, enquanto Ele brilha. 
Porque ai daquele que não tiver Luz no coração no dia em 
que vierem as trevas. 

Semeai a paz, porque vêm aí tempos de guerra! 
No Meu povo, Eu sempre estarei! Amém.” 

 

07 de Fevereiro de 2012 
 

“Semeai lírios na nossa casa. Eu gosto de flores, do 
verde e do campo. Gosto que vós sintais a terra nas vossas 
mãos, por isso plantai, semeai e colhei. 

No Espírito do Pai, que sou Eu, abriga-se uma 
plenitude de Amor que tudo abrange. Mas esse Amor não 
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tem retorno; desde que vós sois edificados e tendes o sopro 
do Meu Espírito, Eu fico dependente de vós, como uma mãe 
de um filho. Sois gerados de Mim e em Mim e a Mim 
tornais; no entanto, como filhos rebeldes, fugis muitas 
vezes e o Meu coração se aperta. Sois capazes das maiores 
maldades quando a vossa alma se envolve no terreno, sois 
capazes dos piores sentimentos quando o corpo prevalece. 
Por isso, Meus filhos, alimentai o espírito que Sou Eu. 
Tratai do corpo que é o vaso: limpai-o, purificai-o, 
abandonai desejos e pecados. 

Está na hora de saberdes que tudo o que vos ronda e 
atrai, vos faz sofrer, vos leva para longe de Mim e da 
salvação. Abri vossos corações ao Amor, à Verdade. Largai 
o ócio e a preguiça dos miseráveis e encaminhai-vos aos 
céus. 

O louvor intenso e franco é a maior das bênçãos que 
um filho Meu tem. Quando ele agradece, ele fá-lo a Mim, 
mas o proveito é seu. É sinal que está a crescer em Luz e a 
caminho para a eternidade de Amor. 

Por isso louvai, por isso engrandecei o Espírito, e a 
oração é o caminho. Amém.” 

 

08 de Fevereiro de 2012 
 

“Muitas doenças existem devido à falta de regra de 
orientação. Os pais têm o dever de educar e esta Palavra 
revela ensinar a viver. Para isso é preciso, desde pequenos, 
ensinar como se faz uma cama da mesma forma que se 
ensina uma conta de somar. É preciso ensinar a ter 
horários e a respeitá-los, da mesma forma que se tem horas 
para a escola. Portanto Meus filhos, em tudo é preciso 
método, disciplina e organização e não pode haver 
preguiça. A preguiça mata casamentos, mata vidas e leva 
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ao sofrimento. O trabalho é terapêutico para a alma e 
engrandece o espírito se for feito em Meu Nome. 

Ensinai às Minhas ovelhas o valor de educar e ide à 
Minha palavra e procurai. Mostrai aos Meus filhos como 
se faz. O Amor muitas vezes é duro e doloroso, porque é 
exigente e grande. 

Eu sou Misericordioso, mas gosto que Me obedeçam. 
Eu desculpo e uso os Meus filhos que por ignorância não 
moldaram o seu caminho e aí educo Eu. Eu repreendo e 
deixo na aridez os Meus filhos preguiçosos, desobedientes 
e orgulhosos da terra. 

Mas Eu, quero todos Comigo. Quero que volteis à 
Palavra. 

Quero mulheres dedicadas, quero homens 
trabalhadores, quero filhos obedientes, quero lares 
harmoniosos. Por isso, comecemos a educar, esta é uma 
prioridade Minha. Educar, curar e libertar são trabalhos 
também caritativos ao nível espiritual. Por isso preparai-
vos e organizai a vossa igreja. 

Ajudar quem precisa e que vive na miséria é a maior 
das bênçãos. Por isso, filhos, continuai neste caminho. 
Amém.” 

09 de Fevereiro de 2012 
 

“Muitas das doenças físicas que vos aparecem, 
devem-se à forma como tratais o vosso corpo. Quereis cura 
e pedis ajuda, mas não atentais que quando se agitam as 
águas vêm as tempestades. 

O vosso corpo é o vaso da alma, é corpóreo e não se 
eleva aos céus, no entanto, ele tem uma função que é de vos 
materializar nesta terra em que tudo é palpável. Só pela 
matéria se introduz provação maior ao espírito. Por isso, 
vós, Meus filhos, que vindes aqui buscar a Salvação de 
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forma especial, aproveitai a vossa estadia na terra para 
procurardes as coisas do Espírito e não da terra porque, 
pensai: para onde ides, para a terra ou para eternidades? 

Se buscais eternidades de Paz e Amor, então usai o 
corpo para vos elevardes e aperfeiçoardes o espírito e não 
para procurar prazeres mundanos. O sexo, o álcool, a 
comida excessiva, as drogas, o jogo, a luxúria, a 
maledicência, são tudo prazeres da carne que atrofiam o 
vosso espírito. 

Ninguém eleva o pensamento a Mim após sair do 
casino, ninguém eleva o pensamento aos céus depois de 
beber excessivamente, nenhum adúltero entra no Reino dos 
Céus. Por isso Meus filhos, olhai o vosso corpo e tratai 
dele. Aprendei a comer, a beber, a amar com a regra do 
espírito. Deixai tudo o resto, que é exagero e espíritos 
malignos e vereis que nada vos toca. 

Aprendei ainda a viver na Paz e sem ansiedade, 
porque ela estimula o corpo e como toda a máquina que 
trabalha acelerada, rapidamente avaria. O cancro é 
doença de ansiedade e desequilíbrios alimentares e 
corporais. As tromboses/avc’s e tudo que é do coração é 
excesso de poluição e problemas de alimentação. 
Problemas dos pulmões derivam da poluição e dos maus 
tratos que dais ao corpo, com cigarros e outros. 

Andai a pé, meditai em Mim e aprendei a ouvir as 
queixas do vosso corpo. 

Esse é meio caminho para a cura. Eu Sou o Caminho 
total! Amém.” 
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10 de Fevereiro de 2012 
 

“Se tudo se complica em vida se deslaça depois da 
morte. A vida Eterna não permite nós. Para se entrar nela 
temos de estar em Salvação e em entrega total ao Pai. 

Num bosque em pleno terreno cercado com árvores e 
vegetação, cresceu uma pequena raiz. Essa raiz era nova e 
não sabia como ia germinar. Pouca luz tinha, mas o 
terreno era bom. Tinha tudo o que era preciso para ela 
ganhar forma e força, para crescer de forma consistente e 
firme. 

As plantas têm em si o rigor da vida, não descansam! 
Essa raiz cresceu e se fortaleceu e atingiu um 

tamanho que lhe permitiu entre o verde, receber um raio de 
luz; era só um raio, mas forte, persistente e com muito 
brilho e calor. 

 A raiz então ganhou outro ânimo e o seu crescimento 
não mais parou! 

Ao fim de muitos anos aquela raiz, era árvore forte, 
com fruto, muito verde, e que albergava toda a espécie de 
pássaros e animais. Era um abrigo, até que atingiu a luz 
plena, quando ultrapassou a altura das outras e 
vislumbrou o Céu. Amém.” 

 

11 de Fevereiro de 2012 
 

“Os pássaros criam os seus filhos e os filhos dos 
outros, desde que os coloquem no seu ninho. Eles 
constroem os ninhos por instinto e essa é a sua casa, aberta 
a outras crias, mas fechada a intrusos. Hoje em dia o 
homem fecha a sua casa a outras crianças e abre-a 
continuamente a intrusos. 

Deixamos de conviver por partilha e Amor e passou-
se a conviver por interesse e por imagem. Convida-se os 
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que têm e não os que se gosta. Convida-se os que podem 
dar e não os que precisam receber. 

Tudo se encontra alterado, face aos princípios de 
Deus. Julgais estar a caminhar nas águas, quando vos 
afundais no lodo. Fazei como os pássaros, abrigai no vosso 
ninho quem precisa de Amor e tudo será mais verdadeiro. 
Aí estareis a caminhar para Mim! Amém.” 

 

12 de Fevereiro de 2012 
 

“(…) A vossa missão vai continuar. 
Aprendam a se concentrar no olhar de quem vem a 

vós. Os olhos revelam o estado da alma. Alguns são 
mansos aparentemente, mas não se deixam penetrar, 
porque no seu interior existe um potencial de raiva que por 
vezes explode. Existem outros que aparentam um olhar 
cansado e vacilento, que demonstra sofrimento e falta de 
força na caminhada. Estes pedem ajuda e os primeiros 
precisam de ajuda, mas também de repreensão, de Amor 
duro e rigoroso.  

Depois temos os olhares mansos que só precisam de 
um pouco de brilho. É só Me conhecerem! 

Existe o olhar alucinado, louco e desmedido. Esse 
precisa do Meu fogo ardente e forte, precisa de rastejar 
para Me encontrar. Esse vai e vem até vós, recebei-o 
sempre, mas com as Minhas correntes: o rigor, o amor, a 
paciência e a ordem. 

Ficai na Minha bênção e que a luz dos vossos olhos 
continue a ser a Minha! 

(…) O Grande Evangelho parou no momento certo [*], 
porque forças contrárias se levantaram para desviar o 
rumo da Minha Obra. A seu momento terá continuidade, 
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mas o que existe já vos mostra o caminho. Só um cego 
espiritual não vê. 

Divulguem a obra, esta centelha tem de ser libertada 
e espalhada agora, porque em breve, será novamente 
deturpada e ocultada pelas forças do mal.” 

 

[*] O Senhor está a referir-Se à obra em 10 volumes ‘O Grande 
Evangelho de João’ revelada por Deus ao profeta Jakob Lorber 
e que foi interrompida pela sua morte em 23 de Agosto de 
1864, antes da sua conclusão. 
  

13 de Fevereiro de 2012 
 

“Já diz o homem: na natureza nada se perde, nada se 
cria, tudo se transforma. Tudo foi criado no início, agora 
tudo se mantém, no entanto, preparamo-nos para o Fim. 

Espiritualmente, tudo terá de se concentrar em Mim, 
que sou o Pai, porque em Mim há equilíbrio e Nele há 
manutenção. No desequilíbrio tende-se para o fim, para a 
extinção; tudo que é diabólico terá o seu fim. Tudo se irá 
transformar e, em Mim, a Luz aumentará. 

Mas não há vitória sem luta e não há luta sem 
trevas! 

A Minha luz está dentro de cada um dos Meus; dos 
Meus guerreiros, porque Eu Sou o Senhor dos Exércitos e, 
espiritualmente nós somos a Luz total. 

A mentira, a astúcia, a manipulação e as maldades 
espirituais que tiram a consciente vontade a quem está do 
outro lado, também tira a força espiritual. Por isso, esse 
exército é pouco resistente, é um povo em perdição. É um 
povo a precisar da nossa Luz. Preparem-se povo Meu, a 
Minha Palavra é a vossa arma e o Amor a fonte de todas 
as vitórias. Amém.” 
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14 de Fevereiro de 2012 
 

“Um só Espírito, uma só Terra, um só Povo! 
A Comunidade de Cristo é uma centelha Minha a 

colocar nesta Terra, agora que os tempos estão a fechar um 
ciclo. Este é o momento em que Eu quero começar a reunir 
o Meu povo. Estamos em época de selecção. Estou a 
separar o trigo do joio, porque a Minha acção no mundo 
vai se tornar cada vez mais incisiva, forte e determinada. 

Algures no tempo o príncipe das trevas Me roubou 
almas de forma incorrecta e nada justa. A Minha 
misericórdia é inatingível, tudo em Mim se gere pela 
infinitude, desde o Amor ao Perdão. Ele também vai ser 
perdoado, mas será o último dos últimos. Até lá vamos 
salvar o Meu povo. Vamos, como Meus filhos que sois, 
começar a resgatar os vossos irmãos. Irmãos de luz, 
irmãos em pecado, irmãos em sofrimento, irmãos em 
abandono. Vamos tirar à Terra aquilo que é Meu, todas as 
centelhas do Meu Espírito. 

Assim, desde eternidades que Eu vos conheço e nunca 
perdi de controlo o Meu Universo. A hora chega, de vos 
começar a reunir, de juntar os Meus filhos de luta, os Meus 
filhos do Espírito. Sois vós! 

Assim como na vossa comunidade, em muitos 
lugares da Terra o mesmo se passa; pequenos núcleos que 
irão crescer, qual semente de árvore. Nos países e locais 
mais humildes a Minha Palavra se evidencia pela 
vivência. 

Os tempos de Deus voltaram para resgatarmos o que 
é de Deus e para conceder Paz e Eternidades de felicidade. 
Por isso a obra vai nascer. Vai nascer com este objectivo, 
que como vedes vos parece pequeno, mas é universal. 
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As informações que Vos vou dar são preciosas na 
feitura da obra. Em tudo o inimigo vos espreita e a luta 
será grande, mas os guardiões que vos protegem também 
são de infinito poder. Não podeis esmorecer, por isso sois 
três no início e mais virão depois. Na Trindade está a 
Força, a Sabedoria e o Amor, que é o que precisais e em 
cada um de vós existe esta parcela de forma destacada. (…) 
Cada mendigo, cada pobre é uma alma, não se esqueçam 
disto. É um irmão! Amém.” 

 

16 de Fevereiro de 2012 
 

“Entre o Céu e a Terra não há distância, mas sim a 
percepção da distância. Tudo o que Eu criei, antes de mais 
é espiritual e só depois é matéria. Este é o factor que o 
homem esquece e que comanda a sua vida. Este é o valor 
supremo, cuidar da nossa espiritualidade, construir um 
caminho para o Pai. 

Quando Eu vos digo, Eu Sou a Verdade, o Caminho e 
a Vida é porque vos Amo. Se Me amasseis e houvesse temor 
da Minha Mão de Pai, vós Meus filhos, abriríeis mais o 
vosso coração à Verdade.  

A vida na sua plenitude só pode ser vivida através de 
Mim, na força da Minha Palavra. Por isso, fugis e afastais-
vos da Verdade. Não sou Eu que vos oculto a grandeza dos 
céus ou o conhecimento dos mundos e dos espíritos. Sois 
vós, que não quereis ver e não preparais a vossa mente, o 
vosso espírito para a Minha luz. 

Buscai, Meus filhos o Meu colo como os bebés pedem 
o regaço das mães. Não Me fujais, porque caides. Venham 
a Mim que Eu vos acolho, vos perdoo e vos Amo. Amém.”   
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20 de Fevereiro de 2012 
 

“As Minhas águas tudo lavam. O dom do perdão 
insere em si a grandiosidade do amor. Muitos são os que 
dizem que perdoam, mas intrigam ou instigam à maldade 
sobre quem deveria recair o perdão. Perdoar é um acto do 
espírito; nem físico, nem psicológico, mas sim do coração. 
É olhar sem ressentimentos quem nos fez mal. É abraçar e 
integrar em nós quem de nós se afasta e ainda nos magoa. 

Dizem que amor e ódio andam de mão dada e que, 
quem muito ama pode odiar, pois esta é a maior mentira 
que o homem usa para justificar aquilo que não é amor, 
mas sentimento de posse, excesso de amor-próprio e falta 
de capacidade para sofrer. 

O amor anda, sim, de mão dada com o perdão. O ódio 
não existe no coração de um filho Meu. Quando se 
consegue atingir a capacidade de olhar para o outro com 
ternura, dedicação e entrega, começamos a aventura do 
amor. Só amo quando padeço com o sofrimento dos outros 
e me alegro com o seu bem-estar. Para chegar até aqui é 
preciso exercitar e alimentar em nós vários 
comportamentos que nos façam crescer diariamente em 
espírito: 

O silêncio interior – quando conseguimos ouvir o 
nosso silêncio interior, ou seja, parar o pensamento do 
corpo e ouvirmos a nós mesmos, sem ruídos no nosso 
cérebro e conseguimos dialogar com o nosso coração, então 
aí, estamos no caminho do Pai, na senda da Verdade. 

O amor aos outros – quando conseguimos perceber 
que o nosso amor-próprio nada vale sem a nossa 
humilhação total acontecer, sem nos destruir, ou seja, 
temos de ter consciência que o nosso valor enquanto 
pessoas só existe quando sabemos que para Deus somos 
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importantes, mas sempre na mesma medida da 
importância e da forma como nos dedicamos aos outros. 
Na humilhação cresceis. Na entrega vos fortaleceis. Na 
dádiva fortaleceis o espírito e assim nasce o amor 
verdadeiro que é Amar através de Mim e em Mim. 

Só vindo a Mim conseguis amar verdadeiramente. Só 
ausentando-vos do amor terreno conseguis sentir o amor 
verdadeiro e o amor da procriação. 

Quando se ama assim, sofre-se com os outros e esta 
dor, por si só, é uma forma de intercessão, é uma dádiva 
dos Céus para o equilíbrio da Terra. O sofrimento leva a 
querermos mudar, leva-nos a procurar o Pai em oração e a 
moldar formas de agir e sentir. Sofrer é limpar a alma! 

Só assim surge o perdão. Quando adquirimos a 
capacidade de reflectir no nosso silêncio, colocamo-nos no 
lugar do outro, vivendo as suas tentações e limitações, 
percebendo e sofrendo por essa pessoa. 

Aqui conseguimos perceber as motivações dos outros 
e aceitar o que de mal nos fizeram e devolver ao mundo o 
que é do mundo e de resgatar para os Céus o que é de Deus. 

O Filho perdoou através do Pai. Vós aprendereis a 
perdoar, se chegardes ao Pai através de Mim. Amém.”    

 

23 de Fevereiro de 2012 
 

“Em tudo o humilde é grande porque, na entrega, 
tudo faz. Vós, Meus filhos, quando vos entregais em Amor 
e em perdão a quem vos magoa e maltrata, vós estais a 
entregar-vos a Mim e Eu faço a obra. Um irmão que vos 
magoa e a quem vós vos humilhais vai sentir estranheza 
na vossa atitude e vai pensar. Este é o primeiro passo para 
mudar. Ao reflectir a razão do teu comportamento ele vai 
sentir-se mal, vai começar a ter sentimentos de culpa 
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porque em nada te pode criticar; nem na tua reacção ele se 
pode desculpar, porque ela foi de perdão e não de 
condenação. Desta forma, a emoção do Amor começa a 
mexer dentro do coração impuro e maldoso. Os maus 
querem violência de espírito e quando lhes damos a sua 
essência, o Amor, eles não sabem como reagir. 

Na perda e na desorientação tendemos a correr ao 
Pai. Por isso, ao nos humilharmos, ao perdoarmos, 
estamos a elevar o nosso espírito. Estais a perdoar e esse é 
o caminho de Deus que ajuda a salvar e, cada alma que se 
ajuda, é um passo largo vosso, para os céus. 

Quando beijas um pobre, a Mim me beijas, quando 
confortas uma criança é a Mim que embalas, quando te 
humilhas a uma alma é no Meu coração que entras e o Meu 
brilho se intensifica em ti. 

Por isso Meus filhos, quando Me humilhei naquele 
percurso de dor e dei a outra face, Eu vivi tudo aquilo que 
vós hoje sentis e por isso vos digo, nenhuma peça de ouro 
é moldada se não passar pelo fogo que a amolece e prepara. 
Eu sou o vosso fogo, Eu sou o vosso Pai! Caminhai para 
Mim na humilhação e no perdão e Eu encherei vosso 
coração de Amor. 

Em cada irmão aprendei a ver o Meu rosto e agi não 
para ele mas para Mim! 

Tudo o que Me pedis Eu concedo se estiverdes na 
bênção. O tempo Eu o defino, assim como os meios, mas 
gosto de vos fazer as vontades, desde que elas não choquem 
com o Meu Amor. Amém.”  

 

24 de Fevereiro de 2012 
 

“Quando fiz a Terra, toda a Minha vontade estava 
expressa no Amor que tenho aos Meus filhos. Fi-la no 
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Amor, na Sabedoria e com a Força do Meu Espírito. Sete 
dias, trabalhei sem descanso e Fiz o homem neste paraíso 
em que caminhávamos de mãos dadas. Em tudo 
conversávamos e tínhamos uma ligação directa entre nós. 
Hoje a mesma ligação existe para aqueles que Me buscam. 
Mas quando Eu digo: Me buscam, não são os que oram ou 
rezam, os que vão aos cultos e Me procuram no sofrimento. 
Eu falo com aqueles que dizem que Me amam todos os dias 
que o Sol nasce. Aqueles que bendizem o Meu nome a cada 
passo que dão, pois esses sim, são Meus verdadeiros filhos. 

Eu não quero clausura e orações fechadas, Eu, quero 
vida e súplicas permanentes e verdadeiras ao Pai. Quero 
que ao orardes, os vossos gemidos cheguem a Mim, para 
que Eu, tal como uma mãe sofre e socorre o seu bebé quando 
chora, Eu vá em vosso socorro quando pedis. Nessa altura 
o Meu coração se aperta e em tudo vejo o que precisais. 
Pedi, dar-vos-ei! Mas pedi com fé e sensatez e esperai na 
paciência, na entrega e no amor. 

Estar Comigo é procurar-Me. Encontra-Me todos os 
dias e vereis que Eu não vos desamparo. Vivei a Palavra e 
ireis ver a vossa vida a caminhar na Verdade que sou Eu. 
Amém.” 

 

25 de Fevereiro de 2012 
 

“Para construir um reino poderá levar anos nas 
mãos dos homens, mas nas Minhas mãos será um segundo. 

Não entristeçais perante o desânimo e a humilhação. 
Na Minha obra não pode haver pressa nem altivez. 

Tendes de olhar o mundo, os homens e o inimigo com 
a sabedoria do Espírito e para isso é preciso ter paciência, 
esperar na paz e no amor, é preciso ser humilde para tudo, 
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ouvir do mais vil ao mais precioso e manter a paz, a 
quietude do equilíbrio que não se deixa abalar, e o amor. 

Quando se é jovem e nos apaixonamos por alguém 
iniciamos um sonho. Acordamos, imaginamos e centramos 
a nossa vida nesse amor. Pacientemente, lutamos por ele à 
medida das respostas do outro lado e sempre atentos a 
outras possibilidades que se possam atravessar nesse 
amor. Com a obra é assim! 

Entre vós e Eu, tem de haver um grande amor em que 
a obra é a concretização. Nem todos têm este privilégio e 
por isso lutai por ele, assim como Eu que tenho todo o Meu 
exército preparado para iniciar a vossa obra. 

Em todo o mundo, muitos amores como este Eu 
tenho, muitas lutas, e é preciso atender ao momento certo 
para tudo, para que nada se atravesse neste amor. 

(…) Iniciai a entrega de pão e fruta, olhai as almas 
que vos chegam com os Meus olhos e orai antes e depois da 
entrega. Escolhei três locais, fazendo um triângulo no 
mapa da cidade e continuai firmes em Mim. Amém!” 

 

28 de Fevereiro de 2012 
 

“Na simplicidade do amor nasce a obra. Parecendo 
complexa ela é fácil de perceber porque em tudo reina a 
lógica, a matemática Divina e o equilíbrio. O mais 
humilde, em momento de Luz e de aproximação a Mim, tem 
o dom de discernir. Por isso, Meus filhos, nada vos oculto 
daquilo que precisais saber, somente não vedes aquilo que 
o nevoeiro terreno vos oculta. 

Na natureza do homem existem forças contrárias que 
só se vencem com luta. Se entrarmos no mar com um bote 
vamos ter de remar continuamente, por vezes em mar 
calmo, por vezes em mar agitado, mas sem descanso e 
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vislumbrando sempre a margem. Se assim for, 
conseguimos. Se desistirmos, se preguiçarmos, se 
desviarmos o rumo, não chegamos. 

O caminho para Mim é assim: na água caminhais, no 
trabalho conseguis! 

Abri o vosso caminho, sabendo que Deus é Amor e 
não há amor sem a quem amar. Amai-vos sobre todas as 
coisas em cada rosto que olhais, em cada irmão que 
ajudais, em cada gesto que fazeis. 

Na oração ficai Comigo a sós e dai-Me o benefício de 
sentir o amor dos Meus filhos. Todo o Pai gosta de abraçar 
o filho, todo o Pai quer beijar e proteger os filhos. Vinde a 
Mim! 

O Sol triangula entre os céus e a sua luz paira sobre 
a terra. Na terra se fortifica em flores, frutos e verdes 
campos. Tudo se enquadra no Meu Reino, sabendo que todo 
o animal nele se abriga e se protege. Amém.” 

 

29 de Fevereiro de 2012 
 

“Na encosta do monte se abriga quem precisa, e verde 
é a terra que à frente de nós se expande. 

Vede lírios e lindas flores nascer no vosso jardim e aí 
semeai trigo, para da terra puderdes colher o pão nosso de 
cada dia. 

Que a bênção desça como chuva na terra e a água vos 
lave diariamente como uma rotina renovada em cada gesto 
e emoção. Que de dentro de vós brote a Minha centelha, 
porque em vós Eu me encontro, e em vós Eu me espelhe, 
para que cada alma em vós descanse seu olhar e sua dor. 

Em dois dias vós ireis caminhar dentro do triângulo 
traçado e do vosso regaço sairá pão, fruta e café quente; 
mas mais do que alimento físico quero da vossa parte 
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sorriso e amor. Estai atentos, porque a solidão e a doença 
também são miséria. 

Despertai em vós o Meu sentido e deixai a Minha 
sensibilidade fluir. Eu caminharei em vós em cada dia e em 
cada partilha. Os Meus anjos vos acompanham. Amém.” 

 

04 de Março de 2012 
 

“Nem tudo que é terreno é mau, mas tudo que 
aprisiona a alma é. 

O prazer do convívio é bom, o da partilha, e essa é 
uma vontade do homem, porque Eu o fiz comunitário mas 
também solitário. Há momentos a gerir e formas de estar e 
desenvolver. 

O essencial na forma de viver, o que distingue o 
terreno do Divino, é o sentir, é a emoção traduzida depois 
em formas de agir. 

Estar em Mim, viver com Deus é sentir o Amor; mas 
é um amor de entrega e de dádiva. É um amor de perdão e 
de humilhação. É um amor de partilha e sofrimento; não é 
um amor de prazer dos sentidos e de carne, mas um amor 
do espírito. 

Estar em Deus é viver em disciplina, obediência e 
regra, é ser emocionalmente estável, persistente e 
trabalhador! 

Estar em Deus é procurar-Me e Comigo caminhar.” 
“Hoje saís para a rua e os Meus anjos sairão 

convosco.  
Tudo se inicia e se continua, e a obra se expande e 

amplia. Assim se abrem os vossos corações, assim colocais 
força na luta, para poderdes ter o Refúgio. Continuai a 
caminhar e a orar. Amém.” 
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08 de Março de 2012 
 

“Desde os tempos primitivos que a manipulação foi 
uma arma para se obter proveitos. O homem usa sem 
escrúpulos sentimentos verdadeiros para obter dividendos 
terrenos. Esta acção é pecaminosa e Me revolta, pois a 
mentira é uma arma mortal, porque destrói a confiança, 
minimiza o homem e não deixa criar vínculos afectivos.  

A mentira mata o Meu amor. Por isso Meus filhos, 
fugi da mentira. Abri vossos corações, ponde em alerta a 
vossa sabedoria e captai o mais pequeno pormenor nos 
homens e se sentirdes mentira, escondei-vos em Mim. Orai 
e pedi libertação, porque se caís na rede, desilusão vem. 

Não vos deixeis levar pelo inimigo, ele espreita a 
cada porta e em cada ser. Protegei-vos com a Minha 
armadura e que a verdade seja o vosso caminho.  

Quando quiserdes algo lutai, orai, fazei, mas não 
manipuleis, nem vos deixeis levar por usurpadores de 
corações. 

Um filho Meu não usa de artimanhas, da sua palavra 
sai sim ou não, do seu coração sai luz e da sua acção amor. 

Ficai atentos filhos, porque o cinismo, a falsidade, a 
aparência, a manipulação são armas muito actuais dos 
fracos e imundos a Deus. Amém.” 

 

09 de Março de 2012 
 

“Porque não Me escutais Meus filhos. Os céus se 
abrem e o Sol todos os dias nasce brilhante e 
resplandecente sobre vós. Há dias tristes e dias limpos de 
acordo com o que fazeis à vossa terra. E Eu vos alerto, Eu 
vos chamo e vós não ouvis. 

Abri vosso coração a Mim, colocai-vos na linha do 
Meu entendimento qual criança que na sua simplicidade, 
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tudo aceita e nada questiona. Ela acredita! A sua fé é como 
o azeite, nunca se dissolve com nada. Por mais que se agite 
o coração de uma criança, quando se fala em Deus e no Seu 
amor, a sua fé se revela, o azeite da sua candeia vem ao 
cimo e mantém acesa a sua luz. 

Procurais respostas e procurais distracções de 
espírito em tudo, quando só é preciso focalizar no 
importante: o Amor. 

Não vos desvieis, porque os atalhos vos fazem perder 
tempo e força. 

Acompanhai a lei dos homens no dia-a-dia, mas 
regei o vosso coração pela Minha lei, a lei do vosso Pai, 
que vos criou e vos ama. Amém.” 

 

12 de Março de 2012 
 

“O comboio da obra já saiu da estação e precisa de 
braços que o conduzam e de lenha que alimente o seu 
andamento. Este comboio não pára e cada vez precisa de 
mais força e energia para transportar todos os passageiros 
que nele entrem. Preparai-vos filhos, porque ireis começar 
a acrescentar vagões e quanto mais trabalhardes mais Eu 
vos dou. 

Tudo irá aparecer no seu devido tempo! 
Continuai na oração, na entrega e no amor. 
Quero-vos juntos a abrigar as estrelas que do Céu 

vos são entregues. A luz Divina preenche as vossas mãos e 
corações e na oração pedi por todos. Os Meus anjos estão 
convosco e a obra está no caminho da execução. Amai e 
orientai e deixai caminhar.  

Não julgueis, mas acolhei, do melhor ao pior e em 
oração ajudai, assim como com a força do espelho do Meu 
Espírito em vós. 
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Que o sangue do perdão e da glória seja como a água 
que bebeis todos os dias, que esteja bem presente no vosso 
ser. 

A Paz e o Amor de Deus são a vossa estrada; Eu estou 
em vós e vós em Mim. 

Caminhai que de entre tudo o pouco sairá, e do pouco 
se faz muito e do nada se recebe eternidades de Amor. 
Amém.” 

 

13 de Março de 2012 
 

“Naquele prado verdejante onde o rio passa e as 
flores crescem, os Meus filhos vão habitar. A sua casa se 
edifica sem paredes nem tectos, mas com as bases de Deus. 
Tudo surge assente em pão e em brasas vivas que vão dar 
o calor, a luz e o alimento que os Meus filhos necessitam.  

Os anjos para eles trabalham, edificando a liberdade 
terrena para que em espírito a Mim se entreguem. 

Três pérolas no jardim são colocadas e qual mãe em 
maternidade, elas irão gerar frutos; frutos sãos e robustos, 
que vão espalhar a Verdade. Será uma terra fértil, será uma 
terra de água e de mel, onde o pão não faltará. 

Os lírios, os jacintos e as margaridas abrirão em 
manto branco e amarelo, e os amores serão perfeitos à luz 
de Deus, porque a seiva que neles corre é do Pai. Amém.” 

 

15 de Março de 2012 
 

“Na infinita misericórdia do Meu Amor reside aquilo 
que Eu chamo de paixão. A paixão implica sofrimento e 
esta sim é a caminhada que transforma o espírito no mais 
puro cristal. A Minha Paixão veio mostrar aos homens 
Meus filhos que tudo podemos na abnegação e na entrega, 
tudo aguentamos na força do Espírito. 
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Quando subi aos céus deixei-vos o Espírito Santo 
que contende com todos vós e vos dá a Minha Paz e o Meu 
Calor. Ele afugenta todo o espírito maligno e amansa 
todos os prazeres carnais e terrenos. 

Desde a concepção ao nascimento, Eu opero em vós, 
criando-vos em tudo diferentes uns dos outros, mas 
semelhantes no Meu Amor.  

O dia do vosso nascimento é bênção suprema, é 
milagre do Espírito, na oportunidade que tendes de buscar 
a salvação e de em Mim viverdes. 

Não desperdiceis esta caminhada, curta, mas 
benigna, cheia de significado e amor! 

As luzes que iluminam o caminho a percorrer para a 
obra surgir, começam a ver-se. Os anjos estão no percurso 
da Luz e os homens se ajoelham aos Meus pés à medida que 
avançamos.  

Unam-se, reúnam e orem! É hora de pegar na espada 
aguçada e lutar, não contra as forças terrenas, mas contra 
as forças das trevas. A vossa força em oração vai mover 
pedras no chão e o caminho vai rasgar-se pela Minha força. 
Amém.” 

 

22 de Março de 2012 
 

“O pouco que vos vou dizer hoje, para Mim é muito. 
A consagração de cada coração é para Mim dádiva 

do Céu. 
A entrega a Mim implica entrega aos outros. Me 

basta que cuideis de vossos irmãos para que o Meu coração 
se alegre.  

Continuai filhos, abri caminho na vossa obra. 
Amém.” 
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28 de Março de 2012 
 

“Num lago vivem peixes em comunidade, cada um 
possui a sua vida e a sua família, mas vivem em total 
independência. Na água, tudo têm, só procuram o 
alimento. Não estão agarrados a nada, a sua vida é livre. 
Assim deve ser o filho de Deus, livre para se entregar ao 
Pai. 

O verdadeiro Amor só pode renascer em quem não 
tem amarras.  

Tudo provém do Infinito e para o Eterno vai. Não se 
cria de novo. 

Tudo surge de Deus Pai; a Força e a Luz suprema. 
Amém.”  

  
29 de Março de 2012 

 

“Na verdade e na fúria se levantam os anjos de Deus. 
Tudo se resume à guerra e luta intensa entre a Verdade e a 
mentira, entre o Amor e a falsidade, entre as hostes 
espirituais que pretendem devolver a Verdade a Deus Pai, 
mostrando a todos os seres o Caminho a Verdade e a Vida. 

Mas o outro lado, as trevas, amaldiçoam e 
transgridem continuamente as leis da lealdade e lutar 
contra os anjos da escuridão é lutar contra quem não tem 
regras. Por isso, filhos, nem sempre as coisas surgem como 
poderia ser, num ápice. Tudo anda ao sabor do momento 
certo. Eu Sou a persistência e a paciência, o outro lado é a 
pressa e a revolta. Por isso, aprendei a ser pacientes 
também, para serdes vitoriosos.  

A Verdade tem um caminho mais longo, mas é um 
caminho limpo e sadio, é um caminho em que o passado e 
o futuro se encontram no eterno. 
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Tudo o que Eu vos digo se resume a uma guerra onde 
a estratégia vence pela forma correcta em que se 
desenvolve. Por isso, os Meus anjos se movimentam com 
certezas e não em ímpetos. Por isso, os Meus guardiões não 
descansam. Mas as influências são más, vindas do outro 
lado e perturbam os Meus filhos; por isso tendes de ser 
guerreiros do Espírito e guardiões da vossa alma. Não vos 
deixeis esmorecer! 

Apelai à Minha bênção que ela desce, mas senti que 
Estarei sempre convosco. Fortalecei-vos entre vós e estai 
atentos, porque ele, o anjo das trevas, infiltra-se entre vós 
e serve-se de vós.   

Não deixeis espaço livre no vosso espírito, enchei-o 
com a Minha Palavra que ele foge. Ele não gosta do seu 
passado de derrotas, nem da Luz do Meu povo, por isso 
fortalecei-vos e estai atentos. 

(…) Do centro vem a Luz e não recuseis ajuda, mesmo 
onde o medo e a irritação vos merecer respeito.  

Não há pobre que não se baixe à Minha luz, por isso 
ide a todo o sítio e distribuí o Meu Pão. Ide a toda a alma 
e distribuí a Minha Palavra. Ide a todo o corpo e local com 
a Minha Mão, porque aí está a semente, aí está o Meu 
poder. A cada toque Meu o inimigo enfraquece. 

Preparai filhos a vossa seara, porque estamos em 
tempo de semear. 

Eu estou em vós! Amém.” 
 

30 de Março de 2012 
 

“E se algum dia acordares e a vontade esmorecer em 
vós, pensai que esse é um dia normal, sem grandes 
pensamentos ou actos e preparai-vos para o dia seguinte 
renascer. 
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Nunca vos inferiorizeis ou desgasteis ao ponto de 
pecar, a persistência mantem-vos vivos e o rigor mantem 
a ordem. No amor e na disciplina o corpo e a alma 
engrandecem o espírito. Não vos deixeis levar por 
sentimentos menores e aprendei a não desistir, porque na 
fé tudo se pode. 

Quem acredita, tudo vence! O momento não 
interessa, o valor está no resultado. Amém.” 

 

31 de Março de 2012 
 

“Num campo lavrado Eu deito a semente e nela brota 
a força da vida, a Divindade. No seu crescimento tudo à 
volta dela se revela, seja bom, seja mau e Eu preparo e 
acarinho de forma a poder colhê-la no seu mais são 
crescimento. Mas existem forças que por vezes se 
atravessam e Me estragam as colheitas. 

A abertura dos céus se prolonga até tudo ser perfeito 
e a obra nasce quando as hostes se cansam e a Minha força 
se sobrepõe. 

Nada como saber esperar o tempo oportuno, porque 
na espera se atinge o aperfeiçoamento.  

Lázaro [*] percorre o caminho em dificuldade, Eu o 
espero e os Meus anjos o ajudam mas o inimigo tudo 
confunde e os homens se gananciam entre eles, regateando 
e aprisionando os bens da terra.  

O inimigo se apraz por bloquear uma casa Minha, 
mas Eu espero na lei, a justiça, que Divina nela recai. 

Mas tudo se concretiza e como vos disse aos poucos 
as peças se encaixam e ajustam. Amém.” 

 

[*] Foi-nos revelado que Lázaro, o amigo de Jesus e que por 
Ele foi ressuscitado, era um dos patronos da “nossa” obra. 
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01 de Abril de 2012 
 

“Quando a trombeta soar todos se enfileiram para 
ver a Minha glória, mas muitos serão os que não ouvem. 
Esses continuarão alheios de tudo o que é eterno e na 
avidez da sua busca irão encontrar o vazio da sua procura. 

As energias poderosas do Pai descem sobre os Seus 
filhos e tudo se concretiza na Vida Eterna. 

No plano da Salvação existe todo um conjunto de 
projectos de obra que se unem para trazer à luz todos os 
que se perdem. O Meu inimigo não sossega sem perder de 
vista o monopólio de tudo. Mas a ganância é vã e mais 
pode o que pensa e depois faz, do que o que faz sem pensar. 

Reagir é próprio dele e por isso perde por vezes o 
controlo. Mas não menosprezeis a sua força, porque 
quando isso acontece ele vence batalhas e infiltra-se nos 
vossos corações. 

Tudo se move na força da vontade. No desejo do 
querer do homem.  

A fé, essa resulta de uma história de caminhada 
eterna, em que a vossa força se conjuga com a do Pai, como 
resultado da vossa vontade. Por isso, as caminhadas de 
alma para alma são diferentes, por isso todas são valiosas 
ao Pai, mas umas mais fiéis do que outras. 

É mais importante uma fé de manutenção e 
persistência do que uma fé de momento e resultado de uma 
graça. A memória é algo efémera, a graça é obtida e a fé se 
esvazia. Nada do que é do Pai deve ser suportado nem 
alicerçado em dádivas da terra, mas sim deve ser 
construído com forças e dádivas do Céu. 

Na alma deita-se a semente e no espírito ela cresce. 
O que se vê é o corpo, mas a obra de Deus é Energia divina, 
Força eterna. Amém.” 
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02 de Abril de 2012 
 

“Vós sois como as bolas, fazeis o vosso trajecto a 
saltar e perdeis força. Tentai rolar e deslizar de forma, a 
que o vosso caminho seja feito sem percalços. Com a 
Minha ajuda vós podeis criar uma rotina de comunhão 
Comigo em que todos os dias Me visitais e Comigo vos 
sentais a conversar. Como Pai, ficarei satisfeito com esse 
momento e vos aconselharei a elevardes a vossa vida e 
como o fazerdes. 

Dedicai-Me algum tempo de pensamento e Eu vos 
abrigarei. Eu próprio lançarei a bola todos os dias de 
forma suave, deslizante e certeira. 

Continuai a olhar fundo nos olhos dos passageiros 
do mundo e companheiros de solidão. Eles vos sentem e vos 
amam, pois em vós Comigo estão. Amém.”  

 

03 de Abril de 2012 
 

“Quando troveja é porque as energias se agitam nos 
céus. O vosso estado nem sempre se contende com o do Pai 
e o mundo cria condições de profunda tristeza a Mim, o 
Criador. 

Em todos vós deveria existir um sentimento muito 
importante no que diz respeito à disciplina do espírito: o 
temor a Deus! 

Quando se fala em temor a algo, fala-se em respeito 
e ordem que levam ao recato, à contenção, ao não fazer sem 
pensar no que se vai fazer e no seu resultado. 

Quando um pai educa com regras ele impõe e ao 
impor-se tem de recorrer à firmeza do espírito através da 
voz, da palavra ou da acção, dessa atitude ou conversa, 
surge o temor, a consciência do errado. É neste estado de 
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consciência que surge o discernimento entre o certo e o 
errado, o bem e o mal. 

Hoje, o homem não tem temor, tudo faz sem receio 
nem consciência das consequências. A ignorância, a 
preguiça e o desprezo do Pai Criador levou o Meu filho 
homem ao desencontro com o que ele tem de mais valioso, 
a sua capacidade de crescer espiritualmente. 

Por isso, Meus filhos, educai os vossos filhos no 
temor, no respeito e chamai a vós este sentimento 
correctivo e de salvação. 

Eu só posso estar convosco no respeito e no rigor. 
Amém.” 

 

04 de Abril de 2012 
 

“Que a linha do horizonte se estenda até às margens 
do eterno e vós aí vislumbreis o quanto é grande todo o 
Universo. 

Não há alma sem sopro, nem matéria sem trabalho 
de origem, tudo se criou pela excelência da Minha Obra. E 
vós, Meus filhos, tendes concentrado em vós a máxima 
exigência da criação: o espírito. Nada mais complexo e rico 
do que a raiz da inteligência, o sopro da vida, a força do 
pensamento e a grandeza das emoções. 

Nada se compara ao sentir, ao Amor à Sabedoria e à 
Força do Espírito que tudo move. Aprendei a usar isto que 
vos dei. Aproximai-vos cada vez mais de Mim! Amém.” 

 

05 de Abril de 2012 
 

“Bem maior tem quem preserva o Meu Amor.  
Na glória da Minha luz Eu me apresento a todos os 

Meus filhos e a bênção é eterna para quem em Mim 
repousa. 
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(…) A vontade do homem é o impulso do Meu Amor, 
é a raiz e a energia da existência porque Eu, tudo faço para 
ter em Mim os Meus filhos, para conseguir obter a sua 
entrega e vontade. A atracção da terra e de tudo o que é 
malicia e sedução vem das trevas e da ambição e da sede 
de poder personificada em Lucifer. 

Mas é no homem que esta força se materializa e é no 
Meu amor que ela se desfaz. No Meu sentir e na Minha 
decisão a obra vem, assim como um dia o Meu povo subirá 
até Mim. Não mais além do que o limite estabelecido, as 
trevas irão. 

Se tudo acontece e mais tempo Eu dou, é por 
misericórdia e para salvar almas. Mas até aqui e não mais 
além é o que Eu digo e direi a tudo o que ultrapassa o que 
por Mim está destinado. Os Meus princípios estão 
determinados e tudo no Universo lhes obedece excepto o 
homem. Mas o dia da ordem virá.  

(…) Gosto que os Meus filhos me surpreendam com a 
força e a sabedoria do seu espírito. Vós sabeis quais são os 
planos, eu traço formas de os conseguir, mas toda a pedra 
que é lançada é usada na construção. Por isso filhos se 
quereis fazer mais pedi-me e Eu vos ajudarei. Nada é de 
mais para a sementeira das almas. Todo o adubo é bom 
para enriquecer a terra. Cheira mal, mas faz crescer a 
plantação. 

(…) Os Meus recados são missivas articuladas entre 
si que devem ser dadas ao Meu povo. (…) Ele que publique 
o que sentir ter de partilhar. Eu sou com todos vós. Amém.” 

 

11 de Abril de 2012 
 

“O homem tem uma mente perversa e uma língua 
capaz de matar e criar guerras. 
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Quando existe falta de regras, princípios e bom senso 
surge o que chamam de maledicência e insulto. Esta é a 
base do tratamento do inimigo porque ele gosta de 
provocar. Ele cria no coração o abismo da palavra, a 
perversidade da acção que leva ao enfurecimento dos seres. 

Só um ser elevado e com muito controlo do espírito 
consegue não reagir aos ataques do inimigo. Mas tudo se 
acerta porque no Cosmo e no reino espiritual há regras e 
tudo tende para o equilíbrio. Não há um sopro, nem um 
folego de ar que Eu não veja e, vos posso dizer Meus filhos, 
que o pecado e a maldade é tanta que o Meu sofrimento 
torna a Minha mão pesada. Amém.”  

 

12 de Abril de 2012 
 

“Estreito é o caminho por onde vocês entraram e 
doloroso é viver na terra com o Meu sinal no corpo e a 
Minha luz na alma. Mas vós sabeis o quanto é santo o 
vosso trabalho e aquilo que Eu quero de vós. Sois ainda 
bons filhos que estais a aprender com resignação a aceitar 
as Minhas ordens e os tempos das lutas e das caminhadas 
até se obter a luz total. Sempre assim foi, a perseverança; 
é Minha e dos Meus! 

Somos honrados e fiéis na justiça e na verdade por 
isso continuai. 

Breves estão os tempos em que a Terra se agitará. 
Ontem foi um sinal e a terra tremeu num valor elevado e o 
povo se amedronta. Este é o temor a Deus que está 
esquecido e só aparece na hora da desgraça. Continuai a 
dar-vos porque grande é a colheita. 

Maléfico é todo o pensamento que acha que me 
engana nas suas intenções. Eu só dou na pureza do pedido, 
na simplicidade da entrega.” 
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15 de Abril de 2012 
 

Hoje venho sobre vós Meus filhos e agarro as vossas 
mãos para vos dizer que Eu sou alegria de espírito. Eu 
quero louvor e esplendor nas vossas faces, nos vossos 
sorrisos. Vós sois um povo morno no louvor e na alegria. 
Manifestai as vossas alegrias como o fez David cantando 
e dançando. Em todo o tempo há um momento para chorar, 
para orar, para louvar, para acariciar, para perdoar e todo 
o tempo é tempo de amar. Qual é o noivo que gosta de uma 
noiva triste e chorosa, apagada e sem força e alegria de 
espírito. Por isso alegrai-vos, quero força em vós, quero 
determinação e sorriso no rosto, quero a minha luz na 
vossa face. Em toda a palavra e conhecimento que tendes 
de Mim não vislumbrais que alguma vez fosse dito que no 
Meu rosto ou no dos Meus anjos houvesse sinais de trevas, 
revolta ou de raiva. Para tudo havia seriedade e luz. 
Aprendei em tudo a louvar, porque assim podereis perceber 
que mesmo na tribulação Eu estou presente e assim alegro 
vossos corações para a acção, para o amor que vos tirará 
toda a tristeza.  

Abri as portas à obra e procurai através de Mim 
perceber o caminho. Já sentiste que Eu quero mais e Eu me 
alegro por saber que vós o quereis fazer. O Amor brota das 
vossas mãos e corações. O suor do vosso trabalho 
caritativo serão gotas de orvalho e de Amor divino. Por 
isso, Meus filhos, Eu vou revelar-vos como passar o monte 
e enfrentar o desfiladeiro do medo. Vou-vos ajudar a 
caminhar na fé.  

A Minha bênção recai sobre vós. Amém.” 
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18 de Abril de 2012 
 

“Tulipas no campo e homens a mexer na terra e o 
prado verdejante se estende a perder de visão. E Eu me 
Entusiasmo em gotas de orvalho pousando em cada um 
para que a Minha seiva brote de cada um de vós. Tude se 
enquadra no Meu desenho do Mundo, excepto o pecado. 
Por isso, Meus filhos, esta é a nossa luta. Dentro em breve 
tereis um sítio onde iniciar o vosso trabalho e tereis almas 
a quem proteger e aí sereis conhecidos pela obra e a ajuda 
do mundo iniciar-se-á pela Minha vontade. E do pouco se 
faz muito. 

(…) Quero estar convosco e falar entre vós.  
O inimigo está furioso, mas tudo se faz para o 

amansar. Para isso temos de manter a paz, o perdão para 
os seus aliados e mantermo-nos firmes. 

Lázaro continua a sua caminhada na obtenção do 
necessário. Os homens, tudo envolvem em pecado, até as 
Minhas coisas. Os anjos estão preparados, mas ainda não 
está o Meu exército na terra. Por isso, começai a motivar 
os Meus filhos porque é na força do Espírito que Eu os 
chamo. Juntai-vos e Eu, estarei convosco. Amém.” 

 

21 de Abril de 2012 
 

“Quando Eu acendo uma candeia espero que os Meus 
filhos depois a alimentem e a mantenham acesa. O azeite 
que faz manter a luz, tem de ser por vós obtido com a 
Minha bênção. Nada surge sem trabalho e sem dedicação e 
existe uma palavra que se usa no mundo dos homens 
actuais que se chama motivação e que nada mais é do que 
o sinónimo de paixão. Nada se faz sem paixão! Toda a 
Minha caminhada na terra foi feita com paixão ao Pai e a 
todos vós. Sofri e tudo fiz por paixão. A paixão se constrói 
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com base na fé profunda. Só tem motivação quem acredita 
e gosta do que faz. Assim é, tendes de construir uma fé 
inabalável, no seio de vós, porque esta igreja é fraca na fé, 
todos vacilam face á mais pequena dificuldade. Depois de 
alicerçada a vossa fé em Mim, tendes de gostar da obra, ou 
seja, tendes de aprender a servir com Amor. A maioria 
prefere receber a dar, mas é no dar que se recebe e deve-se 
dar a quem precisa e não a quem sobeja. Quando com fé, o 
Amor crescer na dádiva então aí estais no patamar da 
paixão. E tudo pode aparecer porque, com sofrimento ou 
sem ele, estais preparados para receber o Espirito Santo na 
plenitude do seu poder. 

Precisais de poder para a obra, mas não há poder sem 
santidade. A vossa comunidade esmoreceu, porque está a 
perder santidade. O mundo vos está a tocar e vos entregais 
a ele e não me ouvis. E tudo podia ser dádiva em vós, se 
houvesse paixão pelas coisas de Cristo, assim é um mar de 
preocupação e angústia aquilo que colheis andando o 
vosso espírito ausente de paz.  

(…) Renasçam para a obra, renasçam para Mim! Não 
basta dizer que me entregam a vossa vontade por palavras, 
porque o que Eu quero é ver a vossa vontade entregue em 
actos. Já fazeis mais, salpicos de bênção onde Eu quero ver 
torrentes de água. Por isso, continuai porque quando Eu 
vos disse, juntai-vos, logo sentistes que o trabalho não 
seria fácil. 

(…) Tudo se encaminha. Eu sei que todos vós 
gostariam que fosse mais rápido, mas quando se corre é 
mais fácil tropeçar e cair. Eu não quero quedas, quero 
solidez no caminhar! 

Tudo vai aparecer e vós ireis responder, mas vós 
sabeis que o mais difícil é criar um exército fiel e dedicado. 
É vossa tarefa prepara-lo. Eu estarei convosco. 
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É preciso focalizar a comunidade em Mim, no Meu 
Amor, na Minha Obra. Amém. “ 

 

28 de Abril de 2012 
 

“Em tudo Me faço presente, pelo sal e pela água, as 
vossas vidas alimento e suplanto com o Meu amor. Meus 
filhos sois, Meus filhos vos tomarei na Minha casa e no 
Meu reino. Para isso, trabalho dia e noite para no Meu 
Espírito vos integrar.  

Só serei pleno se a Mim voltar toda a centelha de 
vida que em vós sopro. Tudo tem de ser transformado pelo 
Amor para que em Mim exista infinitude de Amor, de 
perdão e eternidades de conjugação do pleno, do total, do 
imenso universo designado por vós de infinito.  

A continuidade de Mim está em Mim e passa por vós, 
no aperfeiçoamento contínuo. Satanás é a centelha mais 
rebelde do Meu Espírito e que se confunde entre a Minha 
justiça, o Meu chamamento pela dor e o sofrimento e a sua 
vontade de destruição e morte. A sua morte é finita, a 
Minha é Vida Eterna.  

A minha justiça é a purificação, o Meu castigo é o 
Amor. O sofrimento de Satanás é puro gozo da maldade e 
da imperfeição. É o reino da escuridão que só pretende 
retirar-Me centelhas do Meu Espírito. Mas todos voltam a 
Mim, nada em Mim morre, mas tudo renasce, dependendo 
do tempo.  

Tudo isto vos digo porque vos recrutei para Me 
ajudardes a pescar almas e a recuperar espíritos. Vos 
escolhi para Me enviardes luz, a Minha luz que cada filho 
Meu tem. Por isso, estou em vós e juntos, somos um. 
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Filhos Meus, parece estranho mas não é; será de fácil 
entendimento quando as portas da Sabedoria divina se vos 
abrirem. 

Tudo farei pela obra, estarei sempre ao vosso lado, 
caminhai em santidade e tudo brotará do Meu Espírito, do 
Meu exército, da Minha luz como a água brota das 
nascentes. A Minha fonte nunca seca, é eterna. Amém.” 

 

30 de Abril de 2012 
 

“Do alto vem a semente que cai na terra, 
transportada pelos Meus pássaros ou o vento. A terra a 
recebe e conforme o local onde cai assim germina. Toda a 
semente faz um trajecto, toda a semente origina planta, 
fruto e outra semente e assim a vida renasce depois de cada 
ciclo. A rotação das coisas se dá sem ser uma repetição vã, 
tudo tem o seu valor e objectivo intrínseco. Em tudo se 
prevê a caminhada de perfeição e do Amor.  

Eu Sou quem determina as coisas, mas como todo o 
trabalhador, Encontro tropeços na Minha obra porque, 
embora ela surja e dependa de Mim, Eu próprio criei forças 
que Me contrariam. Diríeis: e onde está a perfeição se não 
as controlo? Pois esse é o desafio da humanidade, 
caminhar para o Pai por sua vontade.  

Nada vale se for imposto, mas tudo vale se for do 
coração. É preciso entender para o fazer. É preciso entender 
o amor do Pai e sua Força para a Ele se entregarem. Quem 
não conhece o Amor do Pai, dele não é digno. Logo, Eu só 
encontro perfeição quando uma alma se entrega a Mim e o 
seu espírito em Mim cresce.  

Tudo retorna à sua origem, por isso todos os Meus 
filhos virão a Mim por eternidades de eternidades; 
atingiremos a Paz e a luz suprema que reside no Meu Amor. 
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Nada temais, porque tudo se integra na caminhada e 
nada sai do Meu domínio. 

Não Me tomeis nunca por tolo, cego ou surdo pois o 
Meu manto vos cobre a todos.  Amém.”    

 

02 de Maio de 2012 
 

“Na estação está um comboio pronto a partir, tem 
destino, tem poucos passageiros, tem mantimentos e linha 
para andar. Nada lhe falta. No caminho mais passageiros 
entrarão. Uns farão a viagem até ao fim, outros ficarão no 
caminho. Neste comboio faremos a visita ao Meu reino 
através do coração, uns serão visitados, outros visitarão. 
Em todos estará a Minha companhia e Ela só se ausentará 
por vossa vontade. 

Eu disse: tudo o que Me pedis, Eu darei, por isso meus 
filhos o que pedistes virá. Não hoje, não amanhã, mas 
muito em breve. 

Existem corações que já são vossos irmãos, porque 
anseiam a vossa visita a dias certos. Nesses a Minha 
semente foi colocada e o vosso sorriso lhes toca o coração. 
Através de vós, Eu os sinto, através de vós Eu os chamo. 
Amém.” 

 

03 de Maio de 2012 
 

“A seara está pronta a ser semeada. Mas antes tirai 
as ervas daninhas que ali tentam proliferar. Não precisais 
de as arrancar pela raiz, basta que as disciplineis e as 
planteis noutro local de forma harmoniosa. Por vezes, as 
ervas daninhas são precisas para sabermos o quanto é 
precioso, aquilo que é bom. Mas na terra tudo tem a sua 
utilidade e uma erva rebelde desde que bem orientada pode 
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ser uma bela planta de ornamentação que ajuda a 
embelezar a terra. 

As sementes estão prontas para vos serem dadas e as 
colocardes nos corações de quem precisa. Do pão (o Amor 

do Senhor) e da água (a Verdade Divina) vai nascer o Meu 
Levante (ou o Oriente, que significa a Bênção de Deus) e aí vós 
ireis ver a força do Amor! 

Todo o idoso procura o caminho, todo o sofredor 
procura o alívio; o esfomeado quer pão e o solitário 
procura-Me em vós. Ide em frente, continuai, desviai a 
planta ruim, disciplinai as ervas rebeldes e tratai as vossas 
sementes com a água do Pai. Nas vossas mãos nasce poder, 
no vosso coração a Minha luz. Amém.” 

 

05 de Maio de 2012 
 

“Os demónios e os espíritos encontram no homem 
sem armadura, bom terreno para acamparem. Os espíritos 
são uma espécie de parasitas, que vivem á custa de um ser, 
que pela sua imperfeição e vida em pecado, deixa o seu 
corpo e a sua mente fluir em prol dos prazeres terrenos e 
mundanos. Os espíritos que estão agarrados a esses 
prazeres encontram nesses seus portadores a fonte do seu 
prolongamento na Terra e ludibriam e marcam presença de 
força, por vezes, algo ostensiva e forte como, por exemplo, 
os que agem na área da sedução.  

Os demónios agem de outra forma, são 
materialização de espíritos malignos, de formas de 
maldade. Temos por exemplo a droga e o fumo que são a 
expressão de demónios que tomam conta de um corpo e que 
através da dependência, ali fazem morada.  

A escravatura do ser face ao vício é a maior força dos 
demónios. Eles entram no corpo do ser e o destroem 
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alterando todo o seu ciclo de vida, toda a sua pureza e 
vivacidade. Os demónios atrofiam o espírito do ser onde 
entram, até o levar à doença ou à morte. Libertar-se destes 
demónios é tarefa árdua de muita fé, porque só pela Luz, 
força Divina, se consegue expulsar e negar esses demónios, 
esses potentados. 

A santidade é a caminhada e que ninguém pense ser 
santo com um vício atrelado. Santidade é pureza de 
espírito, é caminhada para o Pai. Neste percurso nenhum 
demónio entra, por isso jejuai e negai tudo o que é demónio 
para purificardes o vosso corpo e o vosso espírito. Limpai 
os vossos vasos para que eles possam encher-se do Espírito 
Santo. Amém.” 
 

07 de Maio de 2012 
 

“Se em tudo vós, Meus filhos, me escutásseis, veríeis 
o Sol nascer todos os dias em vós e, as surpresas e o oculto 
que os outros transportam, seria transparente aos vossos 
olhos. 

A mentira de um ser pode ser poderosa, dependendo 
da argumentação e da forma do demónio, mas em Mim a 
mentira se dilui como sal na água! 

As decisões na transparência do Espírito são fáceis 
de tomar, mas para isso é preciso santificardes-vos e 
começardes a caminhar nas águas. Nada pode por em 
causa a Minha Palavra, nem o mais oculto ser que pela 
argumentação pareça ser o rei da palavra. Nada pode ser 
alterado do que Eu disse ou digo ao Meu povo. Eu sou 
Ordem e Sou Amor. Eu sou Dureza e Sou Misericórdia. Eu 
sou o Fogo que tudo queima e a Água que tudo lava e nada 
sois sem Mim em vós. 
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Que a mentira se torne transparente aos vossos 
olhos e que a caminhada que ireis fazer vos prepare para 
ver além do corpo, vos prepare para sentirdes o espírito e 
verdes os fluídos da alma. São os fluídos da alma que 
aproximam ou afastam o espírito da luz. Os bons fluídos 
energéticos são o alimento da alma que procura o Pai. 
Amém.” 

 

08 de Maio de 2012 
 

“Uma pedra quando cai num lago transmite à água 
uma perturbação que se prolonga em círculos até á 
margem. Esta onda reflecte-se em todo o lado e todos os 
habitantes deste pequeno ecossistema sentem. Pois é isto 
que todos nós provocamos com as nossas acções ou 
palavras. Ondas á nossa volta!  

Estas ondas ou vibrações magnéticas são do cariz da 
sua origem e objectivo: boas ou más. Se nós estamos longe 
da maldade mal as sentimos, estamos na margem, mas se 
por algum motivo estamos mais frágeis elas nos 
perturbam de tal modo que nos invadem e começam a 
tomar conta do nosso pensamento. O contrário também 
acontece.  

Vós enviais ondas, sempre que algo fazeis ou pensais. 
Essas ondas têm impacto, deixam uma impressão. Essa 
impressão ou marca tem um resultado, ou seja, deixa o ser 
a pensar ou maleável à Minha presença. Por isso não vos 
esqueceis que vós sois transmissores da Minha energia e 
que toda a vossa acção e palavra deve deixar marca. A 
Minha Marca! Amém.” 
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09 de Maio de 2012 
 

“Existem chagas que Eu coloco no coração dos Meus 
filhos para os chamar a Mim. Como diz o povo, as alegrias 
esquecem-se depressa, mas o sofrimento e a dor deixam 
marcas para sempre. Estas são as Minhas marcas que só se 
apagam com a Minha borracha que é o Perdão e o Amor.  

Toda a dor é marcante e perseverante até moldar o 
espírito e ela é sentida no corpo, mas actua na mente, no 
pensamento porque este é o oleiro da alma, é o pensamento 
que eleva o espírito, quando caminha para Mim. A mente 
tem uma ligação íntima com o sistema nervoso central e 
periférico para poder comandar todo o corpo e toda a dor. 
Nada se faz sem a mente mandar e nada se sente se o 
sistema nervoso não o disser ao corpo. E falo no sentir 
físico, porque esse é que cria constrangimento, abnegação, 
humildade e dependência no ser. E essas formas de 
comportamento é que levam à mudança de carácter, à 
humildade, ao perdão e ao Amor, ou seja, vos trazem a 
Mim.  

Quando essa dor leva à revolta, à ira, à negação e à 
arrogância, então a alma se desvia do caminho da Luz e o 
espírito esmorece no ser, deixando que as trevas comandem 
essa vida. Por isso tratai as vossas chagas com humildade 
e entrega, para limpar o vosso corpo e elevar vosso espírito 
a Mim. Amém.” 

 

12 de Maio de 2012 
 

“Sintam as mãos e sintam os braços desse poderoso 
animal que todos os oceanos cruza e as intempéries no 
mundo cria [*]. Ele urge deixar aquilo que Eu quero, mas 
nada se pretende buscar, se não a obra do Senhor. Em vão 
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eles vêm porque mais poderosa é a Minha Mão, que tudo 
converte pelo Amor. 

Se tudo parece pouco normal ou até atípico aos 
vossos olhos, não o é aos olhos daqueles que buscam 
deturpar e destruir. Pela Minha obra tudo se faz e não há 
brilho que não surja na alvorada que por Mim não seja 
criado. 

Do cimo do monte tudo se vê e alcança e existem 
territórios no Universo cujos guardiões não deixam o 
inimigo entrar. 

Por vós, Eu aqui estou! Por vós, Eu aqui reino e por 
vós Eu tudo faço, porque em Mim tudo se completa. 
Amém.”  

 

[*] Cremos que o Senhor está a falar de Lúcifer, espírito muitas vezes 
comparado a animais, como no exemplo que segue: “Naquele dia o 
Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte, a leviatã, a serpente 
veloz, e a leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão, que está no mar.” 
(Isaías 27:1)   

 

13 de Maio de 2012 
 

“Uma florista comprava molhos de flores e depois 
vendia-as uma a uma ou em grupos de duas ou de três. As 
flores eram levadas para as casas e desde que entravam 
davam cor e cheiro e uma nova imagem dessa sala. Mas 
uma flor deve ser mais do que isso, deve transportar em si 
a luz do Criador para revelar a grandeza de quem a criou, 
porque desde que ela deixa a ligação à terra, ao alimento, 
ela murcha. 

O alimento de tudo Sou Eu! Sem Mim nada sois! 
Naquele tempo Eu tudo fazia para trazer à terra o 

vínculo de ligação ao Pai, Eu e Ele somos Um, mas a 
evidência do corpo liberta o espírito do transcendente e 
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permite ao homem vislumbrar o existente, omitindo a 
dúvida.  

Por isso Eu, vim para materializar aos olhos do 
homem a existência do Pai.  

A humilhação e a caminhada na terra foram feitas de 
vida comum e de elevados traços de dor e de sofrimento. 
Ninguém mais do que Eu sentiu tudo o que o homem tem 
de mau, mas em nada Usei a força e o poder, sem as 
medidas estarem plenas de maldade. 

Todos os demónios Me conhecem, todos os espíritos 
Me pertencem e no dia em que Eu morri por vós, aqui no 
pleno do vosso ser, tudo mudou e a vida eterna renasceu 
para vós e tudo adquiriu um novo sentido para o homem e 
para o Pai. 

Novamente é preciso renascer, mas agora será pela 
força do Espírito Santo que vos deixei e será pela fé, pela 
atitude e o caracter dos filhos de Deus que Eu me revelarei 
ao mundo.  

O Espírito desce em quem no momento consegue a 
ligação ao Pai, para isso precisa só de um telefone que é o 
pensamento elevar-se e uma linha ou caminho para a 
ligação, que é a santidade. A santidade não é um dado 
adquirido, mas sim um momento, momento esse, de 
reconciliação, que, pode ser de segundos ou de anos. Tudo 
reside na alma que a pratica e na elevação que esse espírito 
tem e consegue. Mas a todos é permitido ligarem-se ao céu, 
basta terem o telefone e a linha.  

Por isso todos podem reforçar a sua fé através da 
manifestação do Meu Espírito e assim, Eu estarei no meio 
de vós e convosco falarei em nome do Pai, do Filho e do 
Espirito Santo.  Amém.” 
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15 de Maio de 2012 
 

“A todos vós Meus filhos que Me ouvis e esperais 
com alguma inquietação pelas Minhas palavras, hoje vos 
direi que o Mundo é Meu, assim como todo o Universo, 
nada é senão Eu e por tudo existo! 

O material nada mais é do que uma ilusão do 
pensamento e que se formaliza no tacto. Tudo é espiritual, 
energia e Luz eterna. 

Vós nasceis puros de pecado, mas totalmente 
indefesos. Eu vos coloco no seio de uma família para aí 
assimilardes um rumo, rumo esse que não é por acaso, mas 
sim fruto do vosso anterior percurso e a vossa alma tudo 
determina pela vontade que encerra. Nada vos é imposto, 
mas tudo terá de decorrer da vossa preparação para a Luz. 
As trevas nunca poderão ser integradas na Luz porque têm 
natureza diferente, mas, se transformarmos essas trevas 
dando-lhes claridade pouco a pouco até atingir luz 
própria, aí estamos a transformar uma alma para 
eternidades de Luz e para a vida espiritual que é eterna. 

Sabemos que uma vela que se acende, ela possui uma 
chama que é muito volúvel a todas as variações do 
ambiente. Assim é a alma, qualquer influência a faz mexer, 
alterar e mesmo apagar. Assim é o mundo para a vossa 
alma, um vento que constantemente a faz oscilar e pecar. 
Só uma chama viva, já bem sustentada, é que dificilmente 
se apaga. Oscila na mesma, mas rapidamente se fixa. Esta 
é a força do Espírito. Quando uma alma tem Luz, ela pode 
oscilar, mas permanece na Luz e a santidade é o seu 
caminho. Acendei vossas velas e caminhai para a Luz, 
porque em breve virão trevas, trevas cerradas que serão 
dolorosas para espíritos que não estejam iluminados. Os 
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que têm luz própria, esses verão através de toda a espessa 
e imensa escuridão que sobre a terra se abaterá. 

E no mar, perto das Bermudas, se formará um tufão 
que o mar engolirá mostrando como a terra se irá limpar. 
Amém.” 

 

16 de Maio de 2012 
 

“Alerta está o Meu povo, porque sabe que um dia a 
salvação virá! Esse dia está próximo, porque os algodres 
(recipientes) da maldade estão a ficar repletos. Nada mais a 
terra aguenta, pouco mais o espírito humano consegue 
viver. 

A corrupção e a sedução escandalizam o Meu 
Espírito e corrompem os Meus filhos. 

Desde séculos que o inimigo Me tenta e Me rouba e 
tudo tem o seu limite, o limite da Sabedoria e do Amor 
Divino. 

Nós educamos um filho e deixamo-lo entregue ao 
mundo e ele é tentado. Conforme o grau de tentação e a 
força da sua armadura, ele faz o seu caminho. A tentação 
é tanto maior quanto mais dedicado o Meu filho Me é e a 
força da sua armadura depende do seu passado e da 
educação que aqui recebe. O seu caminho depende da sua 
vontade e da entrega a Mim. Mas mesmo que a tentação 
seja grande e a armadura débil, há sempre um caminho de 
vitória e de protecção para os Meus filhos. Basta clamar 
ao Pai, basta chamar pelo Meu nome e o Caminho, a 
Verdade e a Vida se lhe abrirão para fazer a sua escolha. 
Amém.” 
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19 de Maio de 2012 
 

“Vem aí uma nova época, uma época de elevação 
espiritual, um tempo de Deus em que todos os Meus filhos 
se irão chegar a Mim. 

Se ao gado se tira o pasto, ele o procura noutro sítio. 
Se ao rico lhe tiram a fartura ele aprende a se contentar 
com pouco. Assim será neste mundo onde a regra é a 
desregra e onde a necessidade é o exagero e onde os valores 
são tudo o que nada vale. 

Terra vã, serás limpa de toda a impureza, pecado e 
impudícia. Tu serás varrida de tudo o que te destrói e os 
Meus filhos irão aprender a te respeitar e irão saber o que 
alimenta o corpo e, só assim o espírito renascerá. Na 
privação, na dor, na provação tudo renascerá e ganhará 
significado. 

Orai Meus filhos, comungai Comigo estes dias, 
porque em breve uma nova época renascerá, a do Espírito. 
Amém.”    

 

22 de Maio de 2012 
 

“Em tudo Meus filhos Eu Sou manso e quero que vós 
o sejais porque na mansidão e na ponderação podeis 
mudar o mundo. Não espereis de Mim guerras, gritos ou 
turbulência grande sobre vós, a não ser que não entreis no 
Meu caminho é que Eu agirei. 

Numa mesa de bilhar, no início do jogo há uma 
ordem estabelecida e com uma só tacada a ordem altera-
se. Pois é assim que Eu farei, com tacadas suaves e bem 
estudadas, alterarei a ordem que vos encaminhará no 
mundo.  
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Quanto mais rebeldes e astutos vós sois e o inimigo, 
com mais ponderação e calma Eu ajo. O rei das trevas não 
gosta desta mansidão, mas é assim que tudo se faz. 

No entanto, por vezes, um abalo de terra, uma 
catástrofe serve para mostrar o Meu poder e purificar o 
pecado. Existem situações sem solução e nessas, só uma 
grande acção, que por si só não deixa de ser ponderada, 
mas executada na força do Meu poder.  

Tudo é feito pelo Espírito e no Espírito, porque Ele é 
o Poder envolto em Amor e Sabedoria. Assim o vereis. 
Amém.” 

 

23 de Maio de 2012 
 

“Um ser quando nasce, o seu corpo evolui no sentido 
da perfeição e do equilíbrio. Se os pais são pessoas 
envoltas em santidade ou livres de pecado, essa criança vai 
nascer saudável e pacificadora. No entanto, se o seu 
crescimento for neste sentido, em ambiente de pureza, a 
criança não terá maleitas e as doenças não lhe tocarão. 
Mas se em algum momento ocorrer o inverso a alma e o 
corpo padecerão. 

A doença não é nada mais que uma consequência 
física do mal espiritual, que por sua vez através dos 
demónios tende a afectar o ser e a sua máquina corporal. 

Quando fiz o mundo, fiz os pássaros e as flores, fiz 
rios e Sol, fiz terra e sementes, mas não fiz remédios. Os 
remédios foi obra do homem ao tentar se libertar da dor e 
da enfermidade.  

O homem esqueceu que o poder da cura está em Mim. 
Nenhum filho Meu que busque o Meu caminho e tenha 
trilhado o percurso da vida sem demónios, tem doenças. 
Por isso, Meus filhos não vos admireis de todas estas 
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enfermidades que vêm a vós e aquelas que Eu permito que 
venham, porque todas elas são para vos purificar do 
percurso que tomastes. Fazei uma vida sã e plena de fé, que 
não tereis doença alguma. Quanto aos remédios, tomai 
aqueles que vos aliviam patologias de órgãos físicos e 
relativos a deficiências do corpo, mas deixai todos os que 
vos perturbam a alma. Tudo o que actua no cérebro, no 
sistema nervoso, no pensamento, actua na alma e altera o 
percurso do espírito. Estes medicamentos são também 
demónios que atrasam o amadurecimento do espírito. Só 
quando o espírito se torna rebelde e violento, ou quando os 
demónios são incontroláveis é que deveis, à falta de uma 
bênção Minha, porque não a procurais, tomar a medicação 
que acalma a alma. 

Vivei na pureza e na plenitude do ser físico e 
espiritual! Amém.” 

 

24 de Maio de 2012 
 

“Entre o céu e a terra por vezes surge uma neblina, o 
mesmo acontece entre a alma e o espírito. Essa neblina, ou 
esse tapamento de visibilidade é temporário e permite que 
os raios solares não passem com toda a sua intensidade. 
Ora quando esta neblina se atravessa entre o espírito e a 
alma, a Luz divina não penetra na sua total intensidade. 

Hoje, cada vez mais temos nebulosas espirituais que 
não Me deixam penetrar totalmente no espírito dos Meus 
filhos. As vibrações energéticas também são manifestações 
espirituais: ora tem frio, ora tem calor, ora tem arrepios, 
ora sente uma onda de energia. Tudo isto é o mundo 
espiritual na sua manifestação. 

Ora entre Mim e vós, não pode haver neblina para 
que a obra nasça e evolua e vós tereis de estar sempre 
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espiritualmente alerta porque o vosso corpo é o 
termómetro do espírito, ele dirá se o meio em que estais 
está limpo ou se é para se manterem em sigilo e oração. 
Não deixeis escapar nada, nem mesmo as vossas 
fraquezas. É momento de alerta, as conjugações se 
aproximam, os mares serenos se levantam e tudo poderá 
acontecer. A oração é uma visita à Minha casa. Eu sou o 
Pai e quando nós precisamos de reunir para tratar de 
assuntos, ou para definirmos estratégias de protecção, 
temos de nos unir, temos de conversar. É isso Meus filhos, 
é tempo de conversar. Pegai nas vossas lousas, agarrai no 
giz e vinde a Mim, é tempo de definir, é tempo de oração, é 
tempo de criação.  

(...) Eu serei vosso Guia no caminho, lado a lado, de 
lutas até atravessarmos o deserto. Será breve a luta, mas 
será intensa. Preparai-vos, Eu estou em vós. Amém.” 

 

31 de Maio de 2012 
 

 “Abre-se todos os dias o horizonte para todos os 
Meus filhos e o dia vos acorda para mais um percurso 
terreno. No entanto, a caminhada verdadeira vós esqueceis 
porque hoje todos se esquecem que o verdadeiro motivo é o 
Amor do Pai, é a caminhada espiritual.  

Vos digo hoje: começai a orientar-vos no caminho da 
Luz, da verdade, da vida que sou Eu, para que tudo em vós 
se aperfeiçoe e amadureça porque os tempos são de desvio 
e perdição e a dor não larga quem peca, o sofrimento não 
deixa quem se desleixa e o mundo se perde em coisas 
mundanas e falsas. Tudo o que é do inimigo vos tira do 
reino da lucidez, da pureza e da verdade. Afastai-vos de 
tudo o que Eu condeno e sereis luz. Abençoados os que 
procuram a paz. Amém”. 
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17 de Junho de 2012 
 

“Louvai, porque de toda a cinza Eu faço estrume para 
a terra e na terra Eu semeio para colher. 

E o trigo nasce da terra, depois de trabalhada a terra. 
Do verde prado se levantam os olhos e no Céu tocam, 

para a sua luz sentirem e quando em humildade os céus 
entendem, a chuva do Pai sobre os homens é derramada e 
todo o pecado é limpo, quando do coração emana 
arrependimento. Assim sou Eu em vós, Exigente, Forte e 
Poderoso e vós ainda não entendestes que perante o mundo 
tereis de ser como Eu. Ágeis como a águia, dóceis como a 
pomba e astutos como a serpente. 

Perante o inimigo deveis ser velozes como a gazela 
em pensamento e em acção. 

Este tempo de espera em vós se fez, para que 
sentísseis que ainda o trigo não está pronto a ser recolhido. 
As espigas têm fruto, mas ainda não estão maduros.  

(...) Procurai-Me, filhos. Abastai-vos em Mim, 
porque vos darei dobrado o que Me pedis, mas é hora de 
dardes as mãos e levantardes os braços para os céus. 
Amém.” 
 

18 de Junho de 2012 
 

“Toda a obra tem de ser feita na comunhão com o Pai 
porque senão toda a causa deixa de existir em si mesma e 
os efeitos não são aquilo que o Reino pretende. Para 
puderdes caminhar no Evangelho tendes de abrir o espírito 
aos outros. Não existe comunhão sem acção. As palavras 
são meros instrumentos de instrução, são elas que ensinam 
e mostram o caminho, mas depois é necessário trilhá-lo. 
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Andar, caminhar em verdade, em vida, é caminhar de mão 
dada com o Evangelho, é tê-lo dentro do coração.  

O Evangelho sou Eu, Eu quero viver em vós. Quero 
Ser acções, quero Ser caminho. A verdade está em Mim e o 
poder nas Minhas Palavras, no Meu Espírito.  

Vivei o Evangelho, reuni-vos à volta dele pois aí Eu 
estarei e Vós percebereis o que dizia o vosso irmão Paulo: 
“já não sou eu que habito em mim”. 

Dai-vos ao Pai que Ele vos pega ao colo e vos 
transporta neste mundo para a entrada da vida eterna. 
Sede com ele para serdes com vossos irmãos e carregando 
o peso do mundo vos libertareis para a eternidade, para a 
fusão do Espírito. Amém.” 

 

20 de Junho de 2012 
 

“Existe hoje uma doença do espírito que se chama de 
solidão. Muitas almas, muitos filhos Meus vivem envoltos 
numa tristeza e agonia que os leva a perderem a vontade 
no percurso da vida. Mas ninguém está só, o que vós tendes 
é a percepção do espírito, que doente se sente só, mas há 
volta dele pairam anjos e a Minha presença. Nenhum filho 
Meu está só, se Me falar. Estou convosco sempre. Pensai 
nos eremitas, pensai nos pastores, pensai nos povos que 
viviam e vivem isolados. Estarão eles porventura sós? 
Não, estão muitas vezes plenos de Espírito. Por isso, 
Filhos Meus, pensai em Mim, encontrai-vos Comigo na 
vossa solidão e Eu farei com que o Sol entre no vosso 
coração e o aqueça. A Minha presença afastará qualquer 
solidão se pensardes em Mim, Me sentirdes e Comigo 
falardes. Eu estarei convosco como estou com todo o 
pastor, com todo o homem só que Me chama. Eu corro para 
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os Meus filhos quando ouço a sua voz. Vinde a Mim filhos, 
abandonai a vossa solidão. Amém.” 
 

28 de Junho de 2012 
 

“Na graça de Deus e na força do Espírito Santo se 
move a vontade.  

Eu vos digo nesta hora em que o mundo se 
transforma ao milésimo, que a Minha obra se vai 
aperfeiçoar na vontade da santidade. Em tudo mora o 
pecado e o inimigo vangloria-se das almas que atormenta. 
Mas o reino da vontade não é dele, mas dos Meus filhos e 
pela Minha misericórdia o tempo é chegado de terminar 
com o sofrimento. Os Meus filhos que se querem chegar a 
Mim terão esse desejo satisfeito, os que me desconhecem 
ou ignoram irão sentir o Meu poder. Vós sois escolhidos, 
vós sois trigo da Minha seara. Vos seleccionei para 
matardes a fome a quem tem fome, a sede a quem tem sede 
e Me revelardes a quem de Mim precisa.  

A obra é derrubar as hostes espirituais que se opõem 
ao Meu reino, destruir as amarras terrenas que não deixam 
executar a Minha obra, é santificar os Meus e salvar o 
mundo, os Meus filhos. Começareis a operar nesse 
quarteirão que já vos conhece e sente o vosso cheiro à 
chegada. Os espíritos malignos se escondem quando vos 
presentem, porque sabem que Eu estou em vós. Temos de 
expulsar tudo o que é demónio e maldição dessa terra, por 
isso tendes de estar elevados em espírito e cheios do Meu 
poder.  

(...) Eu sou o Deus de todos, por isso não quero 
rótulos, mas sim as Minhas insígnias no vosso coração. 
Oração e jejum são precisos para libertar. Continuai em 
preparação espiritual, continuai em elevação e como vos 
mostrei até as árvores vos prestarão saudação. Louvai, 
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louvai, louvai porque vosso é o Meu reino, porque Eu estou 
em vós. Purificai-vos Meus filhos, é tempo de jejum não só 
físico como espiritual. 

É momento de reconciliação e de perdão para vos 
purificardes. Cada um se encontre Comigo revendo o seu 
coração, suas atitudes e pensamentos e faça um balanço de 
santidade. Eu quero pureza nos vossos corações, vós 
precisais de purgar vosso corpo e espírito para que o Meu 
poder faça morada em vós. (...) O perdão é a Minha mão 
esquerda e o Amor a direita. Quero-vos de mãos dadas 
Comigo para em sabedoria serdes tomados pelo Meu 
poder. Orai, clamai, perdoai e na mansidão tornai-vos 
pacientes, mas atentos e alerta prontos a usar o Meu poder 
na salvação e purificação das almas e dos sítios por onde 
passais. Quem vos olha nada vê na visão humana, mas 
quem vos sente persente a vossa força e a vossa oração em 
silêncio que tudo expulsa e afasta. 

A partir de agora lembrai-vos, caminhais Comigo em 
vós. Amém.” 

 

07 de Julho de 2012 
 

“E todas as luzes se acenderam na cidade e todas as 
almas viviam em festa porque no seu interior havia uma 
sensação de paz e alegria. Deus habita em nós, diziam os 
corações! E por momentos todos sentiram como é viver 
sem pecado e sem Satanás, todos sentiram como é o Reino 
de Deus. 

Mas do breve passou a eternidades quando o Senhor 
Vosso Pai, resgatou os seus filhos do príncipe das trevas. 
Esse tempo começou e as luzes se acendem coração a 
coração. Outras irão pedir ajuda para que a luz entre nos 
seus espíritos.  
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Vós sois a Minha luz, vós sois o meu Sol que em 
todos os Meus filhos penetra. Eu já habito em vós e a nossa 
comunhão diária é para Mim um prazer.  

Ter Meus filhos a trabalhar Comigo Me faz ter em 
Mim o vosso espírito vivo e saltitante. Vós sois vida, vós 
sois verdade, vós sois caminho porque vós sois Eu em vós.  

Tudo está a acontecer de forma equilibrada e 
programada. Os exércitos comungam do Mesmo Amor e do 
Mesmo objectivo – o Pai. Deixai-vos como até aqui 
conduzir e continuai a caminhar nas águas. Como vós 
dissestes não interessa o momento, o que interessa é que já 
aconteceu, porque vós já destes a ordem e na fé vós já 
estais nesse momento.  

(...) E para todos os Meus filhos vos digo agora, como 
Pai que Sou, quero entrega e obediência.  

Está na hora de Me buscardes: pela Palavra, pelos 
actos, pela oração; começai a caminhar para Mim porque 
Eu estou sensível a todos os vossos apelos e ao mais 
receoso gemido. Eu irei em vosso socorro. Procurai-me 
Meus filhos e testemunhai para trazer almas a Mim. Está 
na hora de salvar. Está na hora de darmos as mãos e as 
elevar ao Pai. Tudo pela Força do Espírito será feito em 
Amor e Sabedoria. Amém.” 
 

29 de Julho de 2012 
 

“A seara se prepara e a terra se torna verde e rica. Em 
tudo nasce a verdura dos céus que se reflecte na água que 
sobre todos os seres se derrama. O orvalho penetra na terra 
e a chuva cai para tudo limpar, alimentar e purificar. É 
tempo de arregaçar mangas e trabalhar. 

Um lavrador possui doze filhos e os chama para o 
cultivo. Todos eles são diferentes e têm a sua forma de 
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trabalhar. Mas as regras são únicas, o caminho é só um e 
uma só maneira de semear. Dos doze, após longos anos, 
ficam três e desses três nasce a colheita de todo um 
trabalho. 

São caminhos feitos e orientados pelo Pai, o 
Lavrador que durante anos preparou a terra; e estes três, 
na sua simplicidade, vão dar continuidade, juntamente 
com o Pai, ao cultivo. Desta terra, muitas terras surgirão 
para serem trabalhadas. 

O tempo vem e a hora é chegada. Ides ver e sentir a 
força do Além em vós, mas em tudo somos vencedores. As 
marcas ficam, mas a recompensa as atenua e em tudo 
existe o lado azul do Pai. 

(...) Estai atentos porque vos irei visitar. Pois muitas 
vezes não sentis a Minha presença porque estais demais 
ligados ao mundo, mas Eu estou sempre em vós e no vosso 
meio. 

Na caminhada, Me tendes presente e Me faço 
presente. No amor, Me revelo. 

A obra é parte da herança que Eu prometi aos Meus 
filhos: a Salvação. 

As forças das trevas Me tentam e Me afrontam, mas 
não Me é indiferente a sua revolta e a sua maldade. 

Em Mim tudo se reflecte e se transforma em Bênção e 
em Luz. O Sol tudo consume pela força da sua luz e do seu 
poder.    

Aos Meus filhos que andam envolvidos na agitação 
dos tempos e das maldades e que suspiram por paz e por 
equilíbrio material, vos aconselho: nada do que é terreno 
vos concede aquilo que pretendeis; aquietai vossos 
corações e exercitai a Paz dentro de vós e procurai a 
solução para os vossos problemas na elevação ao Pai. 
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Antes de tudo, tentai em cada problema que vos 
surge, pensar no que dele podeis retirar como ensinamento 
ou reflexão e depois iniciai a caminhada de melhoramento. 

Assim, vereis o caminho e a solução vir e nada do que 
é essencial vos faltará. 

Têm chegado à Minha casa, filhos Meus de muita fé 
e de pouca fé, de grande caminhada em Mim e de falsa 
caminhada, alguns na bênção, outros na possessão. 

Embora vós sintais que em vós não há total poder de 
cura, tendes de vos lembrar que em Mim tudo é possível e 
que Eu estou em vós. Amém.” 
 

30 de Julho de 2012 
 

“Rasgou-se o véu e naquele tempo, sobre vós veio o 
caminho da Salvação. 

Nada mais podeis sem Me encontrar no caminho. O 
que varia é o tempo e o local. 

Todo o pai aconselha o filho a trilhar o melhor 
caminho para que não tenha percalços, mas são poucos os 
que acatam o conselho.  

Vós gostais de experimentar, vós gostais de 
transgredir, vós sois fracos no espírito e deixais-vos levar. 
E o momento sendo chegado, correis para o Pai porque da 
terra só colheis dor e tormenta; de Mim colheis a Paz, o 
Amor, a Serenidade do Espírito. 

Procurai pensar em Mim e aos poucos Eu, me 
achegarei a vós. Persisti em Mim e o caminho se vos abrirá 
e por certo será encontrardes a Verdade e a Vida Eterna. 
Amém.” 
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31 de Julho de 2012 
 

“Deixai o Sol entrar nas vossas casas. Eu sou a Luz, 
Eu, sou o vosso Sol. 

Todas as casas devem ser iluminadas e se possível 
com janelas que deixem os raios do Sol penetrarem. 

O Sol purifica, limpa e transmite a Minha luz no 
vosso espaço. Quando acordais de manhã, abri as 
persianas das vossas janelas e deixai entrar o Sol em cada 
divisória da casa. Abri um pouco as janelas, cinco 
centímetros em cada divisão, pelo menos dez minutos por 
dia e deixai o ar entrar e circular. 

Secai a vossa roupa ao Sol e apanhai-a antes do Sol 
se pôr. 

E vós como templo que sois do Pai, deixai também o 
Sol vos invadir com cuidado e protecção, mas aquecendo o 
vosso coração. 

Eu sou a Luz, Eu, sou a Luz do mundo, Eu curo, Eu 
liberto, Eu entro em tudo através dos raios do Sol e pela 
força do Espírito. 

Recebei-Me todos os dias ao nascer do Sol, orai ao 
Sol se pôr e esperai em Mim durante a noite, que Eu, vos 
protegerei. Do vosso Pai! Amém.” 
 

05 de Agosto de 2012 
 

“Eis que surge, vinda do Universo, a força que urge 
tudo unir e reconstruir. 

Eu sei o quando e o onde e a quem chamar e preparar.  
Os Meus filhos são tentados pelo lado negro do 

mundo e muitos fogem, mas a linha de David, a Minha 
linha, por meio do seu caracter de fé, é persistente mesmo 
na tentação e na senda do pecado. Existe uma força que nos 
impele para a transformação em santidade.  
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Em todos vós, que sois agora escolhidos, existe um 
espírito profético do passado, um espírito que é e já foi 
Meu em outras passagens.  

O vosso trajecto é Meu e por muitas certezas que 
tenhais no coração, só uma é verdadeira: Eu Sou a vossa 
Luz, o vosso Pai. 

A vossa fé sou Eu em vós, por isso alimentai-Me no 
vosso espírito com o vosso amor e fidelidade, porque a 
hora é chegada. 

O véu se rasgou e tudo se prepara para pisardes a 
Terra Prometida. Ides ver o que nunca vistes, sentir o que 
só os Meus escolhidos sentem e sereis acompanhados pelos 
Meus anjos em tudo. 

Sereis fortes como rocha e nada poderá vacilar entre 
vós. Na dúvida Eu estou sempre presente e não vos 
esqueçais que Eu serei sempre no vosso meio. Ouvi vosso 
coração e atendei ao vosso pensamento. Eu serei vossos 
ouvidos, vossos olhos, vosso falar, vosso caminhar, e vós 
sereis a Minha presença no meio dos vossos irmãos. Sereis 
a Minha semente na Terra. 

(...) Ao acordardes, senti o vosso ser. Se o vosso 
acordar for calmo, sem cansaço e com paz no coração, 
então o tempo anterior ao vosso sono foi de comunhão 
Comigo. 

Se o vosso acordar for de cansaço, sem ter havido 
esforço físico excessivo no dia anterior, é porque estivestes 
longe de Mim, espiritualmente. 

Orai e reflecti nos vossos erros e olhai os vossos 
pecados com vontade de mudar e Eu vos limparei de tudo, 
para repousardes na paz. 

Se o vosso acordar for em ansiedade e logo pela 
manhã a vossa voz magoar todos os que vos envolvem, 
então o vosso coração está longe do Meu caminho. 
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Andais a pisar as agruras e tentações da terra e elas 
vos amarram o coração e os pensamentos. 

Dai-Me trinta minutos do vosso acordar matinal e 
entrai Comigo na Minha paz. Procurai-Me em espírito, 
orai ao Pai e entregai-Lhe todas as vossas preocupações e 
vereis o quanto será manso o vosso dia e quanta paz 
invadirá os vossos corações. 

Se acordais sem interesse na vida, então parai, filhos, 
e procurai-Me antes que tudo, pois tendes o inimigo a 
ocupar vosso coração e Eu quero salvar os Meus filhos. 
Nesse momento, Meus filhos, clamai a Mim, falai Comigo 
e do fundo do vosso coração dizei: Pai, vem em meu 
auxílio. Eu não vos deixarei e darei Luz e sentido à vossa 
vida. Colocarei Luz no vosso caminho, pois Eu Sou o 
Caminho, a Verdade e a Vida. 

Eu Sou o vosso Pai. 
Acordai Comigo, filhos, e deitai-vos Comigo. Eu vos 

protegerei. Amém.” 
 
 

----------  
 

“Da luxúria vem a perdição e o pecado. Estai atentos 
a este mundo terreno que o inimigo tanto usa nos tempos 
de hoje. 

Tentai perceber como os homens se deixam levar e 
preparai as vossas crianças na humildade, no pudor e no 
respeito. 

A procriação e o Amor são de Deus. Mas o sexo e a 
promiscuidade são do inimigo, e hoje não se conhecem os 
limites que separam estas duas realidades. 

Com os jovens e as crianças, tornai claros estes 
limites, ajudai-os a aprender a diferença entre o respeito e 
a maldição do corpo. Amém.” 
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---------- 
 

“Quando a nuvem do terror e trevas baixar sobre a 
terra, todos os Meus filhos estarão de sobreaviso. As 
famílias dos Meus servos terão aí a hipótese de escolher o 
caminho imediato da Salvação. Terão uma agonia e 
sensibilidade que irá de encontro ao aviso que os Meus 
filhos terão. 

Nesse momento pouco haverá a fazer, senão orar e 
recolherem-se nos sítios que vos direi. Em oração estareis 
e o Meu Espírito vos envolverá. Nada de mortífero ou de 
dor vos tocará, se vos mantiverdes na fé e no temor a Deus. 
Sabeis o valor da obediência e o sentido do rigor em Deus.  

Serão três dias de trevas, três dias de mudança, será 
o Meu sinal de que o momento é chegado de resgatar a 
Minha Terra.  

Nada será destruído, mas tudo será mudado e 
purificado pela força da Minha Divindade. 

Quem não acredita passará a acreditar, mas feliz e 
abençoado será aquele que acreditou antes de ver; aquele 
que pela fé já em Mim habitava. 

Não temais, Meus filhos, porque depois das trevas 
vem a luz. 

Muitas vezes as guerras e os holocaustos são 
necessários para limpar o pecado. 

Vós sereis Meus guerreiros. Vós pertenceis ao Meu 
Exército. 

Eu Sou o Senhor dos Exércitos, Eu Sou o Senhor do 
Amor. 

Eu Sou convosco. Amém.”  
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07 de Agosto de 2012 
 

 “Timóteo [*] foi um homem discreto na fé, mas forte 
no espírito e na entrega. Exerceu o seu ministério 
acariciando almas e fazendo a Minha obra de forma firme, 
obstinada, mas na humildade do silêncio e entregando-Me 
toda a glória. Fiel, firme, humilde e discreto, este é o vosso 
irmão Timóteo que não desistia sem obter o seu propósito, 
a salvação dos homens. 

Na fortaleza do espírito e na conjugação das forças 
se ligará a urna [**] ao templo e tudo urge nascer no Meu 
momento. Ficai em Mim, sem agitar as águas. Orai em 
louvor, é momento de elevar os espíritos em louvor. Quero 
Sol nos vossos corações e súplicas de louvor a chegar aos 
céus. 

Eu conheço as angústias dos Meus filhos e já as 
tomei no Meu coração e, tudo Farei para vos endireitar os 
caminhos do Céu e não os da Terra. 

A Terra é mera ilusão, local de passagem. Os céus são 
o Reino, a realidade do Espírito, local de eternidades. 

Preparai o vosso Céu, ajudai a abrir o caminho do 
Céu aos outros. 

Vós já iniciastes caminhada, dai as mãos e não 
deixeis que nenhum de vós fique para trás. 

Atentos, todos na Minha senda, todos na Minha 
orientação. Caminharemos lado a lado. Em Mim esperai. 
O momento vem a hora é. Amém.” 
 

[*] Timóteo, um servo de Deus descrito no Novo Testamento 
e a quem o apóstolo Paulo endereçou duas epístolas. 
[**] Não sabemos a que tipo de “urna” o Senhor se está a 
referir. 
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17 de Agosto de 2012 
 

“Que a Minha missão em vós se cumpra e no maior 
rigor e exigência vos entregueis a Mim diariamente. Eu 
conheço os Meus filhos e as tentações do mundo e deixo-
vos a promessa de vida eterna. Os sonhos nunca morrem, 
porque espiritualmente eles vivem e se realizam por 
eternidades. Por isso, guardai a obra no coração, que 
quando chegar o tempo, tudo se concretizará. Continuai a 
caminhar porque Eu estou em Vós. Amém.” 
 

19 de Agosto de 2012 
 

“Se um mar furioso se levanta à tua volta, procura a 
serenidade. Nem medo, nem confusão vos trará até Mim. 
Por isso, deixai as águas acalmarem; em tudo, assim será 
e então boas decisões virão. 

Na desordem e no imprevisto tudo se faz, mas nada 
resulta como o Pai gostaria. Por isso, tentai ordenar 
vossas dores, vossa vida, vossas relações. Aquilo que a 
vossa vontade não alcança Me entregai. 

Assim, criai rotinas naquilo que tem a ver com a 
vossa sobrevivência e o vosso bem-estar e no restante 
aplicai-vos também, mas sempre com um coração 
renovado na paz, na alegria, na esperança que Eu vos Dou. 

(…) Enchei vossos corações com o que vem do Céu e 
estai atentos aos Meus sinais. Amém.” 

 

22 de Agosto de 2012 
 

“Em Agosto muitos dos Meus filhos gozam as noites 
amenas e suaves em que uma leve brisa os acolhe. Mas 
cada vez temos menos noites de paz, nem o tempo traz 
consigo a paz que trazia. 
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Tudo se agita ao chegar da noite e com a escuridão se 
levantam os demónios da sedução, do álcool e da agitação. 
Tudo se anima na noite, para a obscuridade da alma. Mas 
vós, Meus filhos, procurai ao cair da noite estar na paz, na 
Minha paz. Em reflexão sobre o dia passado e a descansar 
o corpo que por vezes atormenta o espírito. 

(...) Alegrai-vos porque este é o Meu caminho árduo, 
difícil, demorado, mas pleno de bênção e eterno de 
benignidade para quem nele entra. 

No Meu Reino também há guerra, mas é uma guerra 
de Misericórdia e de Perdão. 

No Perdão as almas renascem. Na culpa, elas 
definham. 

A Pedra angular se coloca em breve naquele templo 
de forma firme e permanente, pois grande será a obra e os 
alicerces espirituais têm de ser firmes. 

A poucos, Eu dou a bênção na totalidade, mas a vós 
vos darei. 

(…) Continuai na busca da vossa alegria espiritual e 
em Mim encontrareis aconchego. Amém.” 

 

14 de Setembro de 2012 
 

“Todos olham para o Universo com espanto e 

vislumbram a Terra como obra magnífica, mas na verdade 

vos digo que o mais difícil, o mais espantoso e 

maravilhoso é o pensamento que reside em cada um a cada 

segundo. O seu poder e amplitude não têm limites. A sua 

beleza e complexidade variam do mais básico ao mais 

elaborado. Eu sou pensamento, Eu Sou Espírito e no 

Espírito voa a Minha força e o Meu poder e nele reside a 

Minha presença espiritual. 
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Nada há de mais concreto que o espírito e todos vós 
procurais matéria! 

O Espírito, tudo pode, tudo dá e tudo tira; abençoa e 
regenera; amaldiçoa e pune, mas o Espírito tudo perdoa, 
porque a Misericórdia do Seu Amor é infinita e eterna. 

Em Espírito Eu me faço presente, aqui, ali e além. Em 
todos vós no mesmo segundo o Meu Espírito se revela e vos 
protege. 

Quando um ciclo se fecha, repensa-se num novo, 
fortalecido e revigorado. Mais pleno e por vezes mais 
ponderado. Um ciclo se fechou, um novo se abriu.  

As comportas da barragem estão prestes a abrir, 
porque o tempo urge e a Terra precisa da Minha água. Sem 
água não se alimentam as sementes e sem alimento elas 
não crescem. 

Reflectindo o orvalho da madrugada no Meu novo 
Sol, surge um pacto renovado que em arco reflecte o Meu 
poder e protecção. 

Vamos nascer de novo para um plano dos céus. Eu 
vos ressuscito em Mim para um novo ciclo. Tudo vai 
começar de novo. A prioridade são as pessoas, o Meu 
exército.  

O caminho é a caridade e a salvação. O objectivo é 
alcançar a vida eterna, salvando almas. 

Só se dá valor á luz quando se entra nas trevas. O 
mundo está em trevas e Eu sou a Luz do mundo. 

Preparai os vossos corações e em tudo o resto na 
Minha paz esperai. 

Eu em vós resido. Amém.” 
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26 de Setembro de 2012 
 

 “No horizonte a plenitude se estende e se deita, 
deixando antever o infinito. A Eternidade é o infinito da 
alma, a continuidade não cessante da perfeição do espírito. 

No etéreo se encontra a justificação de tudo pois a 
realidade não existe na sua totalidade, mas sim na 
dependência do Meu pensamento. 

As hostes espirituais são pensamentos livres que se 
associam em força a uma vontade, e aí, nasce uma facção, 
um lado que se opõe a Mim em constante mutação e 
munido de todo o sentimento maléfico e de toda a obra 
maligna. Tudo o que ele faz, faz para afrontar o Meu Amor 
e cada alma que perde, é uma força que perde e um 
julgamento que acumula. Por isso, ele guerreia e não 
descansa atormentando os espíritos de pouca fé, ou os 
mais imaturos na evolução. Mas tudo tem um tempo e Eu 
tenho a Luz do Universo que protege e chama os Meus 
filhos. 

Vós sois Meus artesãos, trabalhais no 
aperfeiçoamento da Minha obra. 

E a chama se lança sobre tudo o que é, para destruir 
espalhando dor e miséria. Na desgraça e nas trevas se 
procura a Luz, e vós sois a candeia, Eu Sou o Sol. 

O mundo iniciou a Minha busca na necessidade, e 
vós sois o Meu exército. 

Preparai-vos filhos, na docilidade, na persistência, 
no Amor e na fé. 

Eu estou em vós. Amém.” 
 

01 de Outubro de 2012 
 

“Na luz do Infinito Eu Me revelo aos Meus filhos. A 
luta em tudo transcende a vontade e o percurso definido, 
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levando a que os ajustes sejam um permanente caminho 
que os Meus filhos têm de fazer. Nada é definitivo na terra, 
nada é definitivo no mundo da Luz porque é preciso 
iluminar as trevas. Desta forma, o agir é feito ao segundo, 
alterando milimetricamente os planos.  

O inimigo parece suplantar o Rei do Universo, mas 
na humildade Eu me transformo em semeador e construtor 
de novos planos, semeando novos projectos. 

Nada é definitivo, apenas a Minha vontade de salvar 
o mundo, de salvar a vida que sai de Mim enquanto 
espírito vivo. E todas as almas que das trevas vêm, 
também a Mim, virão porque até ele proveio da Minha 
criação.  

(...) Não desanimeis na caminhada e descalçai-vos 
para que possais aguentar as dificuldades do terreno. 

Orai quando a tristeza do porvir vos invade, porque 
na alegria do Espírito está a fé da concretização e no 
espiritual tudo se concretiza. Amém.” 

 

11 de Outubro de 2012 
 

“Na continuidade da luz, o espectro de todas as cores 
deriva e surge um leque incalculável de nuances que toca o 
firmamento. Na desmultiplicação se pode ver de certa 
forma a rigidez do coração, o poder de uma força que é 
constituída por muitas forças. 

A unidade é muitas vezes o reflexo do conjunto que 
se agrega para formar o corpo. 

Em tudo vós fazeis parte do corpo. Por isso, em vós 
Eu espero. Na estrega, na vontade, cada alma se junta a 
Mim aumentando o poder da luz. A obra não está 
diminuindo, nem oculta, não jaz, nem dorme, apenas se 
engrossa o tronco da árvore que protege tudo o que de puro 
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e bom ela tem, que é a vida. Ninguém vê o interior de uma 
árvore, mas a seiva se espalha e alimenta até o fruto 
nascer. 

Está prestes a dar fruto a Árvore da Vida e aí a 
verdade se espalha entre os Meus filhos, se faz caminho, se 
faz obra. 

Mas a Meus olhos estou feliz convosco, porque em 
tudo vos revelais em Mim. Alimentai os famintos, protegei 
os tristes e orai pelos que sofrem. Sois Meus, embora ainda 
em tempo curto, mas sereis um dia a todo o tempo. 

Abri a fonte da santidade através da Minha Palavra 
e continuai a receber os filhos que Eu vos envio. 

Fazei obra na vossa casa e na Minha casa que é o 
mundo, para que vos possa receber no Meu mundo que é o 
Céu. 

(...) A obra se constitui e eles estão a chegar para em 
espírito e em verdade, entrarem no caminho e se alistarem 
no Meu povo obreiro. Amém.”  

 

14 de Novembro de 2012 
 

“Na mansidão do Meu Amor, na Luz do Meu Ser, 
tudo se constrói e é neste mundo que a Minha Salvação se 
torna realidade. Espiritualmente em todos vós Estou 
presente e na luta Eu chamo os Meus filhos. Na Minha dor 
choro, porque algumas almas me fogem mas, na infinitude 
da Minha misericórdia Eu as resgato. E no presente Eu 
vislumbro o vosso querer e a vossa entrega e em tudo Eu 
Me revelo. Abram as portas aos anjos, porque a plenitude 
da Minha obra vem a caminho. Rasguem-se os céus e as 
nuvens se desviem, porque do ar sairão forças que em Mim 
existem e têm o dom de todo o mal afastar. Nada resiste à 
Minha Ordem e nenhuma força persiste à imensidade do 
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Pai. Se o Pai quer, nada mais se levanta e, o Pai se revela 
no Filho e vos envolve com o Seu Espírito. E o Pai sou Eu, 
aquele que vos Ama e vos alimenta em espírito e em 
verdade. Aquele que vos dá e vos tira na busca do caminho. 
E aí tudo se resume: na busca, no caminho, na verdade a 
vida surge e a vida Sou Eu em vós. Elevai os espíritos em 
oração pelos vossos irmãos e por vós, porque em tudo Eu 
atendo na imensidão do Meu Amor e do Meu Perdão. 

(...) O tempo chegará em que tudo se consome e as 
trevas descerão e a Minha luz invadirá os corações cheios 
do Meu Espírito. Aí estareis prontos para prosseguir no 
Meu caminho e a bênção será tão grande que os anjos 
cantarão louvores na terra e nos céus. A salvação descerá 
no meio da provação e da privação de tudo o que é terreno. 
Gemido e dor serão o vosso dia, onde o vosso Amor será o 
Meu alimento vivo. Preparai-vos porque para Eu abrir os 
céus vós ireis ver horrores na terra, mas será um momento 
de libertação e a vós nada faltará. 

Eu estou convosco por toda a eternidade. No Meu 
livro da Salvação vossos nomes escrevi a ouro e no vosso 
coração está a semente viva do Meu Amor e a fé que todos 
um dia irão ter. Não vos inquietais, vivei dia após dia com 
o pensamento em Mim e as vossas mãos no trabalho da 
caridade. Abençoai vossas vidas com o Meu trabalho e o 
Meu caminho será o vosso caminho e na vossa pegada 
estarão os vossos filhos e queridos. Salvai vossos inimigos 
e desconhecidos. Amai cada rosto que convosco se cruze e 
vereis que em nada vos faltarei e nem um milímetro Me 
desviarei das Minhas promessas.  

Que a Minha glória vos cubra e o Meu poder vos 
alcance todos os dias em santidade. Eu vos abençoo, Eu 
vos Amo. Convosco Estou. Amém.” 
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28 de Novembro de 2012 
 

“O vento sopra e uma leve brisa penetra no corpo dos 
Meus filhos, como um Sol que os enche com o Meu Amor. 
Em tudo Eu me faço presente e em breve descerei sobre os 
vossos pensamentos com a frequência da mudança da luz 
nas vossas vidas. Assim como o Sol nasce todos os dias no 
horizonte, assim nascerei Eu todos os dias na vossa vida, 
para que Comigo comeceis a percorrer o caminho que vos 
levará à Nova Jerusalém. 

Para além de tudo que habita no vosso coração e de 
tudo que vislumbra o vosso pensamento, existe o Espírito 
a origem e o fim de todas as coisas. 

A plenitude e o infinito daquilo que para vós parece, 
mas não sabeis se é, porque o que vos move é a fé e não a 
presença.   

Em tudo Eu vos reconheço como Meus filhos e as 
arestas Eu estou a polir como o bronze que envolve toda a 
Minha Vontade. Vós sois semente da Minha obra, da 
Minha mudança no mundo. Nos quatro polos do planeta e 
nos cruzamentos das Minhas linhas, existem povos que Eu 
levanto, filhos Meus, que irão divulgar a Minha Palavra e 
que se levantarão como exército de Sangue e de Paz que 
com a arma do Amor e da Justiça irão resgatar o mundo. A 
terra é vossa, mas sempre foi Minha e aqui vos provo e 
provei e daqui vos tirarei para os locais que a vossa 
vontade determinar. 

Na Luz sereis verdade. No Caminho encontrareis a 
vida e na fé Eu vos revelarei a força do Espírito e o Meu 
poder. Guardai-vos para grandes feitos e revelações e 
acreditai que o vosso Pai vos irá salvar, porque em vós Eu 
me completo, em vós Eu me alegro. 
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Na angústia irei rever o Meu povo e irei dar a 
Salvação a quem uma centelha Minha no seu espírito tiver, 
nem que seja a mais ínfima, Eu o salvarei. 

Preparai-vos filhos na humildade, na prova e na 
caridade, porque em breve Eu irei chegar. Vos Amo. 
Amém.”    

 

29 de Novembro de 2012 
 

 “Quando estiverem próximos os três dias de trevas, 
todos os animais que vivem em liberdade vão deixar de ser 
vistos; este é o primeiro sinal. Os animais domésticos 
ficarão em grande agitação e medo. O lugar que vos está 
destinado é para ser usado depois das trevas. Amém.” 

 

05 de Dezembro de 2012 
 

“Todo o percurso que Fiz na Terra foi em plena 
comunhão com o Pai e na força do Espírito. 

Convosco estive e permaneci dia após dia em trinta 
e três anos de vivência humana. Senti a dor, a humilhação, 
o desejo e a renúncia, a inveja e a maldade; confrontei-Me 
com Satanás e vivi as tentações do inimigo e de toda a 
terra. Em tudo Fui humano, sentindo em Mim a protecção 
do Pai, até ao momento da Minha morte. Aí expiei todo o 
pecado do mundo e grande carga Eu retirei da Terra, e 
grande sofrimento Eu retirei dos Meus filhos, porque Eu e 
o Pai somos Unos, e foi por Amor que, Eu à Terra vim e da 
terra ressuscitei. Na morte vos entreguei a Vida Eterna e 
Me fundi outra vez no Pai. Nós somos Unos com o Espírito 
que agora sobre vós desce e vos revela a Vontade Divina. 

No percurso aí existente, vós vereis a Misericórdia do 
Pai que Sou Eu em vós. Eu vos quero restaurar para Mim, 
vos quero integrar no Meu Amor e elevar á grandeza do 
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Universo na Luz. Vós sois luz quando penetrais no Meu 
Amor. Em vós Eu me reflicto e vós Me transmitis a todos 
que em pecado convosco se cruzam. 

Pelo exemplo sereis quebranto e mansidão, e pela 
acção sereis Luz e Palavra a penetrar nos espíritos 
escondidos dos Meus filhos mais arredados de Mim.  

Satanás Me confronta, Me engana e vos persegue, 
mas em tudo Eu tenho poder e controlo, pois nada existe de 
mais poderoso do que o Amor, e o Meu poder em tudo se 
sobrepõe. O perdão refaz o caminho, o Amor repõe a 
verdade, e a vida renasce após a morte, e o espírito é em 
tudo superior à matéria. 

Nada mais Me espera do que a Salvação de todas as 
almas que Me pertencem, a mais ínfima luz Me atrai e Eu 
dele Me compadeço. 

Ai filhos Meus amados, como Eu vos quero em Mim 
e o quanto sofro por vós. Alegrai o Meu coração e entregai-
vos a Mim que em vós espero na infinitude da Luz eterna. 

Eu vos amo, porque vós sois luz e através de vós Eu 
toco corações. 

Continuai a caminhada porque em breve abrirei 
caminho novo e rasgarei a porta do Céu para que sintam o 
poder do Pai, num leve levantar do pó. 

Eu, tudo controlo na docilidade do Meu Amor e na 
justiça da Palavra. 

Atendei ao Meu chamado e continuai assim. A vós 
Estou ligado com fios de Ouro e dos Céus descem anjos que 
ao segundo vos protegem. Amém.” 

 

13 de Dezembro de 2012 
 

“No percorrer do caminho vos encontrais em 
momentos diferentes, mas irradiando a mesma luz. Em vós 
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Eu me alegro e sinto vontade de permanecer. O Meu 
Espírito escuta vossas vozes e clamores, se encanta com o 
louvor que me dedicais e Sou em vós como torrente de água 
que vos limpa. 

(...) Os ventos se agitam, os mares falam e se 
perturbam porque a Terra se exalta ao som das Minhas 
ordens. Tudo se revolta perante a Minha vontade da ordem 
repor. Eu Sou o Pai, o Senhor de todo o Universo e o pecado 
Me desafia e o Meu filho homem se revolta e se inunda de 
pecado. Nada mais será como antes, quando a trombeta 
soar e os anjos trabalharem qual exército, ordenado e 
comandado pela força do Amor. Eu Sou e Serei, e a hora 
vem. Aguardai, filhos, na santa paz que Eu vos dou, porque 
em tudo Eu vos guardo e resguardo e na Minha Caridade 
vos envolvo e de vós cuido. 

O que Me pedis vos concedo, mas como em tudo, só 
se pode dar quando a oferenda está concluída e pronta e a 
vossa obra aguarda o momento próprio para nascer. 

Tudo se agita e os sinais começam a percorrer o 
mundo, porque o momento se aproxima e a loucura dos 
homens vai ser resgatada por Mim, que Sou vosso Pai. 
Amém.”     

 

18 de Dezembro de 2012 
 

“Quando no mundo baixar o Meu poder como chuva 
de ouro que a todos banha, mas que aos Meus filhos 
abençoa e aos ímpios desfaz como pó que se espalha com a 
brisa. 

Quando o Sol, todos iluminar, aquecendo as almas 
que Me pertencem e queimar aquelas que Me desdenham e 
desafiam. 
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Quando os Meus filhos forem separados e o Meu 
juízo cair sobre todos. Aí sim, toda a Terra sentirá a 
Misericórdia e o Amor do Pai e o temor invadirá a terra 
como vento que toda a alma sacode e a chuva que toda a 
sujidade lava.  

Eu cada vez me aproximo mais do Meu povo e desço 
dos Céus continuamente e pairo sobre o Meu mundo, 
sentindo e sofrendo pelos Meus filhos.  

A Minha ira por vezes se inflama contra os ímpios e 
devotos de Satanás. Como podem as almas optar por 
caminhos de dor, quando a Luz as espreita. Só pelo 
orgulho, pela ambição, pelo exacerbar do amor-próprio 
que nada vale e nada é. Como podem os Meus filhos 
renegar o Caminho quando lhes abro as portas. 

Se vós Meus filhos, colocais estas questões 
diariamente quando os vossos filhos terrenos se desviam 
das vossas aspirações de vida, então senti como Eu sofro 
por vós que fugis do Meu Amor. 

Achais que Sou exigente na relação Comigo, mas um 
dia vereis como Sou benevolente e vos amo.  

Se quereis vos banhar do Sol quando folgais do 
trabalho, em período de férias, que fazeis? Entregais-vos 
ao ócio e deitais-vos ao Sol, sentindo o calor do astro e a 
paz que vos invade. Pois esse Sol Sou Eu e para vós Me 
sentirdes, só nessa entrega o conseguis. Tendes que deixar 
tudo que é terreno, elevar o espírito e deixar a Minha Luz 
entrar. E quando estiverdes em Mim, reforçados pela 
Minha Luz e Espírito, podeis sair para o caminho pois 
sereis um espelho Meu. Em vós Eu me transmito aos 
outros, porque a Minha centelha em vós está cheia e 
activada pela força do Meu poder. Como uma bateria que 
carrega, também vós precisais do Meu reforço, da Minha 
recarga, para que as coisas do mundo não vos toquem. 
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A ambição se desfaz perante a Minha humildade; a 
tristeza e a dor se desfazem perante a Minha força e 
resistência; a agitação se desfaz perante a Minha paz e 
nenhum julgamento vos invade, porque em Mim tudo é 
Perdão e Amor. Por isso, filhos, agitai as águas, mergulhai 
no Meu Espírito, banhai-vos no Meu Amor e senti a 
plenitude do Meu abraço. Vinde a Mim todos os dias e 
deixai as Minhas águas refrescar vossos pés, deixai 
Minhas vestes vos afagarem o corpo, deixai Meu Amor 
revestir o vosso espírito e enchê-lo de Mim. 

Deixai-Me entrar em vós, filhos. Sou Eu, o vosso Pai, 
que vos peço! Abri vosso coração aos Céus, abri vosso 
pensamento à plenitude do Espírito. Dai-Me a vossa 
vontade na acção, na entrega, na meditação, na comunhão, 
na Minha primeira caridade. 

Já tudo vos dei, porque as sementes estão na terra. 
Algumas já rebentaram. Já podeis sentir algumas plantas 
a surgirem; já começais a sentir algum fruto do vosso 
trabalho. Continuai, porque o tempo da colheita ainda 
demora, mas o campo é grande e o trabalho é árduo. 

Caminhai, filhos. Caminhai todos os dias Comigo. 
Em vós estou, a vós abençoo, assim como a todo aquele que 
com vós cruzar e a quem vós desejardes dar a mão. 

Em vós confio, porque sois semente Minha. 
Caminhai, que o Meu anjo continuará a agitar as 

almas para que o Céu desça e levante as almas que a Mim 
me pertencem. Os Meus anjos estão atentos e a todo aquele 
que Eu quero, eles vão e o agitam, deixando que a acidez se 
anule e levantando as impurezas para que elas sejam 
revistas e anuladas. 

O trabalho é árduo, mas é de selecção, de controlo e 
de Misericórdia.  
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Há-de chegar o dia de abrir as garrafas e aí só o bom 
vinho será Meu, digno dos Céus. Amém.” 

 

02 de Janeiro de 2013 
 

“Telha a telha se constrói um telhado e pedra a 
pedra, um muro. Na perfeição da obra se vê o mestre e na 
mestria se avalia o professor. E assim Eu analiso os Meus 
filhos que da experiência da caminhada vão aprendendo a 
construir os seus muros. 

A protecção de tudo que é do mundo vem da forma 
como cada um Me vê e Me vive. 

Na fé, a construção se torna simples e mais rápida, 
embora mais plena de solidão e de paz. Não podeis 
construir, distraídos com o mundo. Para avançardes 
tendes de vos concentrar no trabalho do espírito e assim 
edificar a caminhada. 

Para vós, um novo ano começa. Para Mim, a 
eternidade continua e os objectivos se mantêm e a estrada 
é só uma. A obra avoluma-se e vós não notais as 
diferenças. Mas, vez após vez, cada rosto que convosco 
cruza leva consigo a vossa imagem. O vosso espírito se 
espalha como semente. Já sois esperados, sois a Minha 
rotina junto dos Meus. Eles ainda não aprenderam a juntar 
pedras, quanto mais a construir muros. Falta-lhes força, 
faltam-lhes as pedras. Vós dais-lhes alento, revigorais as 
suas forças e, de quando em vez, mostrais-lhes onde buscar 
as pedras. Sois assim, aprendizes do Mestre e cada vez 
fazeis melhor o vosso trabalho.  

A corrida se faz a passo lento, mas o vencedor não é 
aquele que ultrapassa os outros na força e na velocidade, 
mas sim o corredor de fundo que, na paciência, na 
dedicação e na persistência, continua. Por vezes quer 
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desistir, porque o caminho lhe parece longo, mas o anjo o 
reabastece e fortalece na fé e a motivação aviva como 
chama ateada com o Meu amor.  

Nada mais sois senão Eu em vós que, mesmo na 
inferioridade da carne, vos visito em Espírito porque 
renegais ao que vos afasta de Mim. Esse é o caminho do 
poder, do Espírito, da Luz. 

Um dia comecei a revelar o que no Meu Espírito se 
desenhava, mas o inimigo logo se contrapôs no caminho e 
as trevas se revoltaram e acidentaram a caminhada, mas 
tudo a seu tempo virá, e no virar da ampulheta os tempos 
se contarão até ao número para isto aparecer. Nesse dia 
soarão sinos e trombetas e o inimigo ficará surpreso 
porque tudo aconteceu. 

As marés se sucederam e a Lua várias vezes 
aparecerá no vosso Céu e Eu convosco estarei repleto de 
Amor, Compaixão e Poder para vos revestir com a Minha 
Luz. Até lá, esperai, porque agora no segredo que a Arca 
guarda, integro a execução da Minha obra na Terra e vós 
sereis uma centelha dessa obra neste mundo.  

Orai a Mim, intercedei pelos vossos irmãos e, em 
comunhão, senti o Meu calor. 

Eu estou em vós Meus filhos. Amém.” 
 

03 de Janeiro de 2013 
 

“O centurião da Luz navega no Universo e, de todos 
eles, existe Um que tem o poder integrado Nele. Tudo 
absorve para restituir Luz às trevas; tudo recicla no Meu 
Amor. É a máquina que transforma espírito em Espírito. 
Nada aqui é material, mas tudo em Mim se materializa no 
momento da concretização. 
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A mente é uma realidade extrema do espírito activo. 
Nada se resume a nada, mas sim tudo se resume ao Pai, que 
sou Eu; Pai do Universo, Pai do mundo, Senhor do Cosmos 
e de todo o Infinito. Nada mais se completa após Mim. E 
vós sois em Mim pedaços, centelhas de espírito vivo e 
activo. 

Aproximai-vos da Luz que tudo a vós virá e se 
revelará e os Céus deixarão de ser um sonho em vós e serão 
uma realidade em Mim. Sereis habitantes dos Céus, 
quando vos chamar em Espírito e em Verdade. Continuai o 
caminho, e a obra está em vós e se abrirá, a seu tempo, nos 
vossos horizontes o espaço que tanto precisamos para 
acolher quem de Mim foge. 

Olhai os Céus e encontrai-vos Comigo em 
pensamento. Largai o corpo e soltai o espírito na Minha 
direcção, que Eu vos acolherei e vos revelarei aquilo que 
vós sois em Mim. 

A Minha bênção desce sobre vós. Amém.” 
 

23 de Janeiro de 2013 
 

“Quando o Sol se levanta todos os dias para vós, 
existe uma nova alvorada no vosso espírito. Cada dia é um 
só na vida de cada um e o silêncio me apraz mais do que 
tudo porque: no silêncio Eu comunico, no silêncio Eu me 
revelo, no silêncio buscais a paz. As palavras têm o dom 
de tudo destruir ou construir, de amar e de magoar, de 
chamar ou de expulsar. Quando comunicais expressais o 
que sentis, por isso Meus filhos, deveis prestar mais 
atenção a esse instrumento tão valioso que tendes que é a 
voz e que, articulada com o pensamento, vos revela.  

Um filho Meu deve primeiro analisar o que tem, tudo 
o que lhe dei e depois então ponderar o seu uso. Pior que 
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não usar é usar mal. Pelas palavras podeis movimentar o 
mundo pois elas expressam o que quereis e sentis, elas têm 
poder nelas, porque revelam coisas do espírito. Revelam 
pensamentos, expressam emoções.  

O silêncio é de ouro a palavra é de prata. O silêncio 
é bênção, a palavra é poder. Aprendei filhos Meus a usar 
bem o que tendes. Ponderai aquilo que dizeis, excluí juízos 
e maledicência, evitai palavras amargas e agressivas, não 
condeneis, mas sim amai em palavras também, porque 
tudo é Amor. Amém.” 

 

30 de Janeiro de 2013 
 

“Se sobre as águas se levanta uma tempestade, então 
elevai a vossa fé e acalmai os ventos e as marés, com o 
poder e a paz que Eu vos concedo e enfrentai o mau tempo. 
Depois tudo fica mais sereno, mas não deixam de ser 
agitadas as águas, somente a força dos ventos acalma. 

Tudo em vós é espírito quando chega o momento da 
entrega; por isso tendes de apelar à Luz e ao Poder, deixar 
tudo e seguir-Me. Esse é o momento da obra, o momento da 
comunhão. 

Não lanceis dados em vão, mas sim no momento de 
saber e de ter. Nada se joga sem saber as regras e o como e 
o porquê. 

Sempre existe um resultado a atingir, senão na Terra, 
será nos Céus. Esse é o princípio! 

Elevai o pensamento a Mim, estabelecei comunhão e 
na próxima Lua falarei sobre o início … um novo início. 
Amém.” 
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01 de Fevereiro de 2013 
 

“A Minha roda gira em torno de um eixo que é a 
Verdade e nada mais se tira ou se põe neste artefacto que é 
o Universo. Tudo se sobrepõe pelo poder que é dado pelo 
Pai. Não há ser na Terra que não Lhe obedeça, excepto o 
homem. 

Aquele a quem Eu chamo de filho está impregnado de 
pecado, de ira e de revolta. Até a luz do Sol se compadece 
de tal escuridão e tenta penetrar no mais obscuro coração. 
Nada mais em Mim se revolta, nada mais em Mim se 
cansa, porque tudo tem um momento para o perdão e para 
a finitude. 

Na perseverança se vê o verdadeiro filho da Fé que 
percorre o caminho descalço, deixando os seus pés em 
ferida, mas caminhando na ausência da dor e na busca da 
Luz. Tudo é caminho de santidade desde que envolto em 
dádiva e silêncio. 

Se ides julgar, fechai os olhos e pensai nos Céus e na 
Vida Eterna, no longe e no perto, e no Pai, o Único que julga 
porque é Rei da Misericórdia e do perdão. Não há 
julgamento sem perdão e não há finitude sem vontade. Eu 
Sou o dono da Minha Vontade. Amém.” 

 

09 de Fevereiro de 2013 
 

“Cada um de nós é ferreiro da sua própria alma. 
Cada um tem o dom de a moldar de acordo com a sua 
vontade. O espírito é o fogo que a amolece, para a tornar 
maleável à vontade de Deus. O corpo somente obedece 
àquilo que a alma determina. Os pensamentos, as emoções, 
os actos são escravos do espírito e da alma de acordo com 
a sua força e amplitude no ser.  
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Tudo tem um momento na Criação e tudo tem uma 
história passada. Nada surge no agora que não tenha 
existido no antes. Tudo se reaviva no caminho do Bem, da 
Verdade e da Luz. 

Assim vós caminhais e o pescador se faz ao mar, e na 
maré vasa ele recolhe peixe e na alta enche o barco só em 
alto mar. Por isso, verificai: quando a maré está plena de 
água e o mar mais agitado, maior é o percurso para 
chegardes à colheita do vosso peixe. Quando a maré está 
vasa e o mar calmo, até descalços apanhais peixes e 
moluscos na costa. Aproveitai os tempos calmos e 
preparai-vos para as marés altas. 

Todo o pescador tem temor do mar; sente a sua paz, 
sente a imensidão e a solidão. E em alta pescaria tem 
saudades de casa e da família. 

Quando o Sol toca a Lua e a sua luz se encobre, nada 
mais resta que esperar que o tempo decorra, para 
novamente se ver a plenitude do Sol. 

Antes e depois tudo se conjuga e encaixa e nos 
números a matemática do Universo se revela, não pela 
mão, mas pelo Espírito que ao milésimo tudo faz cumprir.  

Somai na vossa existência, aquilo que muitos 
subtraem e excluí aquilo que vos rouba a liberdade do 
Espírito.  

Não deixeis que vos manipulem a alma, porque o 
espírito é Meu. 

Descalçai os pés, arregaçai as calças e entrai pelo 
mar, porque a maré está vasa, Meus filhos. Amém.” 

 
---------- 
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 “Se o Meu Manto se estender na Terra, não vos 
escuseis a pisá-Lo porque Sou Eu que vos estendo para que 
conheçais o Caminho.  

Muitas vezes vos irão querer enganar e há lutas que 
o inimigo se prepara para travar. Descalçai-vos para Mim, 
não para os impunes do mundo, mas os que precisam da 
vossa caridade e amor. Para os rudes, sede perseverantes, 
mantendo o silêncio. E permanecei na luta, porque arrais 
(mestres) de provocação vos será lançado. Mas como filhos 
de Deus, nada temereis, nada fareis a não ser o testemunho 
da Minha presença. E o Sol se levanta em vós todas as 
manhãs e permanece em vós, mesmo na escuridão da noite. 

Fortalecei os vossos com oração, porque os 
Caminhos do Pai vão começar a ser rasgados na Terra e a 
rebelião vai também chegar perto de vós. O Mundo se 
revolta e a Misericórdia do Pai prepara os Céus. 

Trabalhai, filhos, trabalhai, na pesca e na seara. Eu 
vos abençoarei. 

Em vós Eu estou. Em vós Eu permaneço. Amém.”          
 

12 de Fevereiro de 2013 
 

“Quando criei o mundo deixei-vos a Minha centelha 
em cada um, como sendo a semente da felicidade. Nada 
precisavam buscar, porque o Meu Espírito preenchia e 
invadia cada um dos Meus filhos. Mas o pecado vos fez 
distanciar da comunhão e vos fez rebeldes e incultos na fé. 
Cada vez vos afastastes mais de Mim, e só na dor Eu 
encontrava o vosso apelo a Mim. 

Hoje continuais buscando sempre algo que preencha 
o vosso íntimo. Procurais festas, amores, lascívia e pecado 
que vos preencha e na ignorância caminhais nas trevas, e 
cada vez mais vos afastais da Luz. Ficais doentes, 
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deprimidos, tristes e sem forças e na vossa ignorância 
continuais a buscar na matéria a vossa plenitude. 

Aprendei Meus filhos, a Me buscar a cada dia e vereis 
o vosso espaço de felicidade a ser preenchido. Ser feliz é 
espiritual, é paz, é comunhão, é plenitude! É na obra que 
sereis mais Eu e na entrega que a Minha centelha se aviva, 
é na comunhão Comigo que vos libertais. 

Aprendei filhos a ler na simplicidade o que a Palavra 
vos transmite. Chegou o momento em que todos buscam, 
mas poucos de maneira certa. Deixai a espiritualidade 
maligna e subi aos Céus em pensamento. O pensamento é 
Meu é a chave da porta que vos leva a Mim. O coração é o 
espelho do espírito que tendes em vós. 

Semeai na terra e elevai o pensamento, para que o 
vosso coração penetre o Meu. Buscai a felicidade em Mim 
que Eu em vós Sou feliz. 

Do vosso Pai Eterno. Amém.” 
 

---------- 
 

 “Na obra se faz tarde tudo o que se agita e perturba, 
mas do cedo Eu liberto quem Eu quero e quando quero. 
Nada se faz no tempo determinado, mas no tempo por Mim 
declarado. 

Os anjos Me ouvem e Me sentem e penetram nos 
Meus pensamentos quando Eu os chamo para a acção, mas 
vós Meus filhos sois o Meu exército na Terra e tendes de 
vos preparar, porque tereis de começar a vossa tarefa sem 
o próprio inimigo perceber o que fazeis e porque o fazeis. O 
Meu coração vos dirá. Deixai-vos seguir Comigo, porque 
Eu irei penetrar na vossa vontade. 

Lançai redes, em breve iniciaremos nossa faina. 
Amém.” 
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18 de Fevereiro de 2013 
 

“E quando a Primavera chega toda a vida se renova. 
A água corre pelos riachos da montanha para o mar e o Sol 
se aquece. Libertamos o espírito, mas também se ergue o 
mal e a tentação. Tudo fica mais activo e na actividade a 
terra se move. A lava sobe e os vulcões se activam, porque 
chegou a hora da terra reclamar, pois os Meus anjos estão 
atentos. Não há mar que não Me obedeça, nem planeta que 
não ouça a Minha Ordem. 

Filhos Meus, após Eu ter dado Luz à Nova Palavra, 
o Velho Testemunho se fechou. Os tempos mudaram e a 
Salvação se tornou possível. O Meu Sofrimento vos 
salvou, porque o Meu Amor a vós o ditou e a honra de ser 
Pai querido dos Meus filhos, se transformou na vontade 
eterna, de a todos acolher no Meu Espírito. 

Todo o Pai sente a falta de um filho quando ele se 
ausenta ou desvia. Eu sinto a vossa falta quando vos 
entregais ao pecado, mas nada faria sentido se o vosso 
amor, a vossa acção não partisse da vossa vontade. 

Todo o irmão ajuda o seu irmão e vós sois irmãos em 
Mim. 

Se tiverdes uma moeda de duas faces, nunca nela 
podeis procurar uma terceira, por isso acreditai que muitas 
vezes buscais aquilo que não existe por ilusão da vossa 
alma. Analisai – NOBIS PRO NOBIS [*] é um escrito da 
terra, que vos leva muitas vezes a caminhos sem saída.  

Buscai em Mim a Luz e a Verdade, que Eu vos 
orientarei e afastai tristezas, ocupando o espírito com 
coisas do Pai.” Amém.”   

 

[*] – “NOBIS PRO NOBIS” (nós por nós) 
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26 de Fevereiro de 2013 
 

“Um dia Eu lancei um barco ao mar, nele coloquei 
três filhos e segurei o leme. As tormentas se levantaram 
quando lhes falei do destino. Tudo se exaltou, ora de júbilo 
ora de raiva. E a luta começou. Tudo se revolta quando Eu 
Me acho ao leme de algo para mudar o Meu mundo, e as 
trevas se exaltam quando aos Meus filhos Eu falo. Mas não 
temeis, porque em vários sítios do oceano Eu coloquei 
barcos como o vosso. Em todos eles, Eu tomei o leme. 
Alguns Eu levei para terra, pois a tripulação era de fraca 
vontade e de fé oscilante. Poucos ficaram, entre eles o 
vosso. 

Mau tempo se levantou e algumas tempestades vós 
vivestes, tudo porque tínhamos uma obra, tínhamos um 
destino. 

Todo o pescador que anda no mar sabe que sai para 
pescar, sabe o destino da sua viagem, mas nunca sabe ao 
certo a sua rota, o tempo que vai durar a viagem, ou a 
pescaria, e o tempo e maré que vai encontrar. Assim é a 
Nossa obra. 

Ela será, mas no mar nos encontramos e não vos 
esqueceis: o leme é Meu. E como vós sabeis, também Meu é 
o poder de acalmar marés. 

Aprendei a ler no Céu a rota que ireis seguir no mar e 
deixai-vos levar pelo sabor das ondas sem nunca baixar os 
braços. Pescai sempre, pois do pouco nasce o muito e da 
semente nasce a flor. 

A obra tem de ser feita na união do homem com o 
Espírito e na força da sua vontade. 

Quando se unem esforços para algo, a obra acontece. 
Mas, como já vos disse, não se lançam dados sem saber o 
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como e o porquê, assim como as regras do jogo. Só sabeis 
uma coisa: a obra se faz na caridade … porquê? 

E se sabeis o que move a vossa vontade, então quereis 
saber … como a fazer? 

Então, Meus filhos, defini entre vós as regras, porque 
o Espírito vos direccionará para o objectivo principal. 
Concordai na Terra, que Eu abençoarei no Céu, porque o 
leme é Meu. Amém.” 
 

---------- 
 

 “No Juízo Final renasce a flor que alegra a Terra, 
florescendo nos prados. Nesse tempo, o arco-íris surgirá, 
os rios transbordarão e o calor existirá em todos os cantos 
da Terra. Serão tempos de júbilo porque a Terra renasce e 
a seiva corre em tudo o que tem vida. 

O Pai se alegra ao ver Seus filhos juntos e limpos de 
pecado e sóbrios na fé. 

Tudo se encontra em comunhão, pois o polo 
negativo, sem deixar de existir, será controlado e 
absorvido pela luz da positividade. 

Nada se ausenta, tudo se transforma. 
Haverá Luz nos Meus filhos e Poder e Glória nos 

Céus. 
Comigo sempre estareis. Amém.”  
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08 de Março de 2013 
 

“Vou contar-te uma parábola: 
Um certo pai sonhou em ter um filho e, pensando 

nele, tudo preparou para que ele pudesse nascer e não lhe 
faltasse nada. 

E assim, a sua esposa deu à luz a criança e então lhe 
deram todo o seu amor; durante o seu crescimento, a 
criança olhou para os seus pais vendo neles o seu deus. 

Aquilo que o pai sonhou estava ali à sua frente. O 
filho dizia-lhe: tu és o melhor pai do mundo. O pai deu-lhe 
toda a educação, todo o ensino; tudo o que havia sonhado 
para o seu filho, estava a dar-lhe. 

A certa altura do seu crescimento, o filho começou a 
revelar-se naquilo que o pai nunca esperaria de um filho, 
entrando em caminho obscuros. O pai fez tudo para que ele 
evitasse tais caminhos. Mas nem com todo o poder de pai, 
conseguiu libertar o filho de enveredar por esses caminhos; 
o filho, por diversas vezes, afirmou ao pai que não era 
como os outros, jurando falsas promessas. 

Então o pai começou a corrigir o seu filho, 
castigando-o e retirando-lhe as coisas que ele tanto 
gostava. A voz que anteriormente lhe dizia que era o 
melhor pai do mundo, estava agora dizendo – tu não 
gostas de mim, porque se gostasses, não me castigavas e 
me tiravas as coisas – não vendo que aquilo que o seu pai 
tinha feito, era para que ele entendesse a pessoa em que se 
havia tornado e que lhe estava a retirar os princípios, 
fazendo-o independente e afastando-o do pai. E não viu 
que tudo o que o pai tinha era para ele, e o mais que ainda 
tinha para lhe dar. 

Entendeis agora o que eu disse no início? 
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Muitas coisas Tenho para fazer, mas há um tempo de 
correcção; depois da correcção, vêm as bênçãos. Achegai-
vos a Mim e eu me achegarei a vós. 

Eu vos amo tanto, mas por vezes fico impedido de 
vos dar aquilo que queria dar-vos. 

Olhai: há duas videiras, uma deu uvas amargas e 
outra deu uvas doces; regai aquela que quereis ter. 

Eu vos amo, nunca vos desampararei. O vosso Pai. 
Amém.” 

 

09 de Março de 2013 
 

“E uma réstia de luz penetrou nos vossos corações e 
na escuridão se começou a sentir algo que iluminava e 
fazia crescer os espíritos. Tudo se constrói e se eleva pela 
força da fé, que depende da forma como vós cuidais desta 
luz que penetra em vós. Se vós alimentais este calor e esta 
luz, então, em vós Eu cresço e quanto mais Eu me expando 
em vós, mais forte é o vosso coração no amor e nas acções. 

Por vezes deixais esmorecer essa luz, porque não 
colocais azeite na vossa candeia. É preciso mantê-la acesa, 
limpa e plena de azeite, depois mostrai-a a todos e 
partilhai a sua luz. 

A Minha obra é partilha, é dádiva, é caridade. Aqui 
tudo damos: comida, amor, ternura, palavra, paciência e 
limpeza espiritual.  

Afastai os demónios e estabelecei plena comunhão. 
(...) O tempo corre e nós temos que dominar o mar, 

para que a vossa embarcação chegue a bom porto. 
Eu estou ao leme, mas o trabalho de braços é vosso. 

Trabalhai na caridade, mas trabalhai na fé também, que 
tudo às vossas mãos virá. Amém.” 
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11 de Março de 2013 
 

“Em nada Eu me posso subtrair, e em vós Eu quero 
continuar. Nesta caminhada não esmoreceis, porque longo 
é o caminho e rude é a estrada. 

Em vós, Eu quero renascer para muitos filhos Meus e 
vós, sois sangue Meu, espalhado em espíritos perdidos. 
Não esmoreceis Meus filhos, porque mesmo sendo grande 
o Meu Poder, nem todos os momentos são propícios a Eu 
exercer a Minha Graça. Poderia ser agora, mas se o agora 
é fora de hora, então o agora será adiado. 

Ninguém, Meus filhos, tem noção da guerra que 
existe nos céus e a nuvem de espíritos que vos cobre, tem de 
ser por nós controlada, porque senão nem uma alma 
escapa do pecado e às tentações do inimigo. 

A Vida Eterna tem custos e a Minha exigência é 
elevada, para o preparo que os Meus filhos agora possuem. 

O mundo se desmorona, porque tudo tem de chegar 
ao fundo do poço, para entenderem a grandiosidade da 
Luz. 

Vós sois poucos, muito poucos, os que na pureza Me 
acolhem em espírito. 

É tudo fachada no mundo! Tudo se parece com um 
templo grandioso, sumptuoso, mas que nada abriga, nem 
uma alma. Assim vai o mundo e vós abrigais a Minha 
semente. 

Por Mim, por vós, não Me abandoneis e perseverai, 
porque o mundo e o poder são Meus e a hora vem. Amém, 
filhos Meus.” 
 

07 de Abril de 2013 
 

“E no pico da montanha a águia elevou a sua cabeça, 
abriu suas asas e vislumbrou a Terra até a perder de vista. 
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No horizonte pousaram os seus olhos e pensou: tudo isto 
está sob os meus pés. 

A majestade da águia estava em si mesma, no poder, 
na força e no domínio, mas ela só se mostra na hora de 
executar a sua tarefa. Ela protege os seus filhos e afasta o 
inimigo. Ela alimenta e ensina as suas crias a voar. E o 
momento mais glorioso na águia é quando um filho seu 
mostra a imponência e a realeza dos seus ensinamentos. A 
sua plenitude se vê nos filhos quando começam a voar.  

Acendei o fogo nos vossos corações, porque o Pai que 
Sou Eu está vivo e quer em vós entrar e permanecer.  

Não há flor que viva sem água nem pássaro que voe 
sem firmamento; por isso vós não podeis viver sem Mim.  

Na Palavra Eu me faço presente em vós e nos actos 
Eu penetro no coração de cada um.  

Quando vos ensinei a amar o Pai acima de todas as 
coisas e os vossos irmãos como a vós mesmos, Eu vos 
mostrei que vós sois unos em Mim e desta forma em cada 
um pousais o olhar em Mim. A caridade é a Minha Mão 
estendida na Terra para purificação e salvação das almas. 
Quando saís à rua, vós vedes tudo o que o mundo contém 
e o que o pecado domina. Vedes o rico e o pobre, o são e o 
louco, o santo e o possesso e em todos Eu me faço presente. 
E é no negativo que Eu quero entrar, é no que se afasta que 
Eu quero chegar-Me, por isso a caridade é entrega, é 
dificuldade, é persistência, é trabalho e é dor. 

Nenhum lavrador semeia a terra sem esforço e aí, no 
suor, na rudeza e exigência da terra resplandece a frescura 
da Minha água que tudo alimenta e faz brotar e crescer. 

Muitas vezes achais que deixastes uma palavra ou 
um sorriso em vão, mas não, tudo em Mim tem um sentido 
e um propósito e mesmo um desvio no caminho se faz 
porque é esse o objectivo da caminhada. 
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Tudo tem impacto na alma e estais continuamente a 
tomar decisões, a trabalhar e a executar a vossa vontade, 
pois só assim Eu, conheço o desejo dos vossos corações. 

Nenhum de vós Me é indiferente, nem nada passa por 
Mim sem registo. Operando nos outros, operais em vós; e 
tudo neste mundo se conjuga actualmente para o 
renascimento. O novo Sol renascerá em breve na 
Humanidade e vereis como a vossa Terra irá mudar. 

Os homens Me mataram na cruz e Eu ressuscitei para 
lhes dar a Vida Eterna. Depois, Me mataram nos seus 
corações e negaram a Minha existência. Em breve Eu 
voltarei a ressuscitar em cada coração, pois através da dor 
Eu irei chamar os Meus filhos, irei juntar o Meu povo e 
agora lhes darei a libertação. 

Sede Comigo na caminhada e lembrai-vos que o 
caminho é áspero e é descalço que se caminha em direcção 
à Salvação. Amém”  

 

01 de Maio de 2013 
 

“O Meu Sangue sobre vós tem o poder de vos limpar 
e elevar em espírito e em verdade até Mim. Foi nesse dia 
que todo o pecado expiou, para salvação das almas e o 
caminho dos Céus se rasgou, para todos os filhos de Deus. 
Vós sois os Meus filhos muito amados e Eu quero a todos 
trazer até Mim.  

Nada em vós é mais pleno do que a verdade do Meu 
Amor e a fé é em todos, semente que cresce. Cada um vive 
o seu momento e este mundo é o único local que Eu vos dei, 
para mais rápido alcançardes os Céus. Amém.” 
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26 de Maio de 2013 
 

“As Minhas Águas se estendem por toda a Terra para 
lavar e purificar o Meu povo. Este é o momento chegado 
para vós. Em todo o tempo de espera se faz uma 
aprendizagem de saber e de permanecer na bênção e no 
Caminho do Pai. 

No calor do Meu Sangue se ergue toda a edificação 
do Espírito e na vivacidade da Palavra se continua o 
aperfeiçoamento. Não há flor sem árvore, nem crescimento 
sem seiva. 

Vós vos tendes transformado e Eu sei que na vossa 
dor, no cansaço, no desânimo e por vezes na descrença, vós 
estais. Estais, porque Eu permito, para vos testar e 
fortalecer. 

Eu também fui sujeito à tentação, e suportei e venci, 
por vós, pelo Pai que Sou Eu em Espírito Pleno e Eterno. 

Dei-vos a salvação e é nessa obra que vos incluo. 
Vossa missão é continuardes a suar o Meu Sangue pela 
partilha com os vossos irmãos que sofrem e precisam. 

Esse é o caminho do Céu e Eu quero-vos perto de Mim 
quando ascenderdes, porque ireis continuar vosso 
trabalho, mas na plenitude do Espírito e na terra da Luz, 
da Paz e do Bem. 

O Meu Sangue protector vos envolve e começai a crer 
sem descrer, porque não quero mais dúvida nos vossos 
corações. 

Se Eu digo que livro, Eu livro; se digo que dou, Eu dou; 
se digo que abençoo, a bênção está dada. 

Tudo, em Mim, antes de ser já o é. Tudo, em Mim, 
persiste e existe, porque Eu Sou Caminho, Verdade e Vida. 
Não há retorno. O que é, é no Meu tempo, no Meu espaço. 
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Por isso, filhos, se Eu disse que dou, Eu dou, e o 
templo é vosso e a obra é nossa. 

Iremos caminhar juntos e na senda de toda a busca 
estarei Eu para vos iluminar e orientar. 

Não hesiteis quando tiverdes dúvidas na decisão ou 
caminho a seguir. Eu convosco falo. Pedi e Eu me farei 
presente. A partir de hoje aguçai esses ouvidos e preparai 
todos os dias o vosso coração, pois Eu quero, mais do que 
nunca, em vós estar presente. Eu quero habitar em vós. 
Abri-Me as portas dos vossos corações. Amém.” 
 

----------- 
 

“Aqueles que anseiam escutar a Minha voz, para 
além desta Terra, Eu vos digo: Meus filhos, preparai o 
vosso coração, alisai o vosso caminho, arrepiai esforço 
para vos poupardes das coisas do mundo e entregai-vos a 
Mim em oração e clamor. Louvai o Meu Nome por tudo e 
fugi das tentações do mundo. 

A bola, quando rola numa descida, acelera em 
velocidade e força. Pois este é o tempo que a Minha acção 
sobre os homens e a Terra vai ser semelhante a uma bola 
que inicia a sua descida. 

Eu quero salvar todos aqueles que nem por um 
segundo clamem pelo Meu Nome. 

Todo o pecado pode ser lavado na água do 
arrependimento e purificado pelo Meu Sangue. Haja em 
vós essa vontade. 

Por isso, filhos, de todo o planeta é chegada a hora 
da entrega a Mim. A contagem começou para reunir o Meu 
povo. 

Acercai-vos de Mim, estimulai-vos na Palavra, 
aconchegai-vos na oração e alegrai-Me no louvor. 
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Em vós Espero a vossa fé e entrega. Em vós Espero a 
reconciliação. A vós ofereço a Salvação, o Amor e a Vida 
Eterna na Minha Companhia. 

Eu vos amo, Meus filhos, e a todos observo com a 
força do Meu Amor. 

Falai Comigo, pois o Meu perdão chega a todos na 
ânsia que possuo de vos poder acolher a todos em Mim. 

Fugi do príncipe das trevas. Eu Sou o Caminho da 
Luz. Eu vos amo. Amém.” 

 

08 de Junho de 2013 
 

“Na sabedoria do Pai se constrói o Amor e se adquire 
o poder. Pelo Espírito vós tendes controlo e conseguis 
enfrentar as tentações do mundo. 

Ao orardes a Mim, vós estais a construir um muro de 
protecção que vos indica o caminho e vos livra de todo o 
mal. 

Tudo em Mim é Luz e Bênção. Tudo no mundo é 
desvio. Aprendei a viver renunciando ao corpo e no jejum 
aprendeis a controlar instintos e vontades, vícios e 
ansiedades. Jejuai no pensamento perverso, na palavra 
maldizente, na tortura da alma. Jejuai para purificar o 
corpo, para elevar o espírito, para preparardes a 
comunhão. Em nada sois iguais a vós mesmos, se em tudo 
me buscais. Na Luz e no calor do Amor, o espírito se molda 
pela força da entrega. 

Vislumbrai a luz do Sol e aí estarei Eu a penetrar em 
vós. Senti a paz da noite e tendes a Minha mansidão a 
invadir-vos. Abandonai-vos a Mim, que Eu de vós 
cuidarei. 

Dai a mão ao vosso inimigo e partilhai a sopa com o 
desconhecido. Abraçai o vosso amigo e vivei as dores dos 



113 
 

vossos familiares. Renunciai ao isolamento e ao egoísmo 
e construí uma igreja onde Eu possa habitar diariamente. 
Não me façais sair da vossa casa, porque Eu aí, quero 
permanecer. Onde houver dois ou três em força de fé, Eu aí 
estarei para vos plantear (desenhar/fazer uma planta) com 
bênçãos e luz. O perdão é o caminho árduo que vos leva a 
negar a altivez humana e a aceitar a humildade como bem 
superior. A humildade é a força da entrega e o princípio do 
Amor. 

Depois, vem o conhecimento que a Palavra vos dá e 
que vos orienta no Caminho que sou Eu. 

A Verdade é o cravo, é o sinal que todos os Meus 
filhos têm marcado no coração. 

A Vida, Eu vos dou e na vontade vós a dirigis. 
Atentai ser merecedores de uma caminhada plena e 

curta para atingirdes a plenitude do viver em integração 
com o Divino. 

Sois Meus e tudo a Mim retorna no Amor. 
Eu vos penetro sempre que o Meu Nome chamais. Eu 

vos amo. Amém.” 
 

14 de Junho de 2013 
 

“Que a luz dos Meus olhos vos invada, porque o 
mundo escorre de raiva e de iniquidade.  

Em torno de vós ronda o inimigo e vos atormenta 
com tudo o que vós menos esperais. Não é visível, nem 
muitas vezes perceptível, são males da alma, penetrações 
maléficas no espírito, que vos actua na vontade, na 
paciência, na benignidade. 

Eu tento em vós fazer-Me presente, embora muitas 
vezes vos afasteis de Mim. Não é só nos actos, mas 
essencialmente no mais íntimo dos vossos corações. Não 
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sejais alheios ao mal que vos passa ao lado e que passeia 
convosco na rua. Não sejais preguiçosos no clamor, nem 
na oração, porque os Meus ouvidos sempre vos escutam. 
Não sejais impuros na vivência do vosso corpo. Jejuai, 
comungai e orai e no Amor vos fortaleceis.  

O tempo arrebata com a vossa vontade de 
concretizar e os sentidos vos transportam para o Meu 
Reino. O pensar Me pertence e no desejo a obra acontece. 
Nada posso permitir que da Minha santidade se desvie, 
mas na misericórdia a Minha piedade tudo limpa e tudo 
vence.  

Os espíritos pairam livres para atormentarem e o 
Meu sangue vos acalma. 

No rio Jordão [*] as águas se agitam e o Meu povo 
ainda procura o seu Deus. Que filhos Eu tenho, que ainda 
vacilam perante o Pai e brincam com a fé, como água que 
se evapora. 

Sois Meus e a Mim tornais e na rocha vos fortaleceis 
e encontrais abrigo. Reforçai-vos em Mim, pois assim está 
o mundo, assim sempre foram os meus filhos: almas 
fugidias e pecadoras.  

Continuai o percurso e preparai-vos. Quero-vos 
alegres e confiantes. Presentes e perseverantes. Rigorosos 
e afáveis de coração. Quero Amor, entrega e perdão e vereis 
o toque da pedra angular nas vossas vidas e sentireis o 
renascer da Nova Jerusalém nos vossos corações. 

E que os vossos olhos espirituais antevejam o que Eu 
guardo para vós. Em tudo pertenceis à tribo de Jacó [**]. 
Amém.” 
 

[*] Profeticamente o “Jordão” representa a Terra Prometida. 
[**] Profeticamente “Jacó” representa o “Israel de Deus” - a 
igreja fiel. 
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22 de Junho de 2013 
 

“Uma pequena caravana de filhos Meus, escolhidos 
e dedicados, percorria o seu caminho e entre angústias, 
dores, penas e solidão, muito queriam eles partilhar, mas 
nada de concreto tinham para aos homens apresentar. 

Seriam chamados loucos, dementes, ou até de 
temíveis arrebatadores da verdade dos homens. 

Na sua vontade, eles percorreram o caminho, muitas 
vezes árido, qual deserto quente e doentio. Mas em tudo 
eles se sentiam percorridos por uma luz que na mais densa 
treva os mantinha alerta, e lhes fazia correr nas veias a 
imensidade e o poder do Amor.  

Esta caravana tinha um objectivo tão certo que nem 
eles sabiam bem a sua imensa plenitude, poder e dom. Só 
Eu, o Mestre, o Dono, a Luz do caminho, conhecia e 
conheço este caminhar. 

O trajecto se excusa (desculpa/ou perdoa) na redenção 
de pecados e na moldagem de caracter, e a alma se integra 
pouco a pouco no espírito de cada um que cresce e toma 
lugar em cada um.   

Há uma centelha a crescer e uma obra prestes a 
nascer. 

Ó filhos Meus, que grande é a alegria do Meu 
coração, ao sentir a vossa entrega na ignorância da 
plenitude e eternidade da obra. 

Em breve vereis o vale que de verde se cobre e onde 
ireis estar Comigo por eternidades, servindo o Amor. 

Ireis sentir a Minha Paz e o Meu Falar no vosso 
coração, minuto a minuto, e na contemplação Me 
encontrareis. 

À vossa caravana muitos se ajuntaram, mas só vós 
sabeis o caminho e só Eu vos guiarei. E mesmo que a Lua 
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tape o Sol por segundos, não vacilareis, porque a plenitude 
da Luz, quando volta, vem sempre reforçada e Eu em vós 
Me reforço, Me alegro e Me contento em Espírito, pois o 
Divino vos envolve e protege. 

Não façais mais do que vos peço agora. Não faleis 
sem o poder do Meu Sangue e na fé vos fortaleceis. 

Não duvidem. Louvem Meu Nome pois Eu estou em 
vós. 

Ficai em Mim. Amém.”  
 

23 de Julho de 2013 
 

“Num cesto, um velhinho colocava um pão recheado 
com mel e uvas passas e cobria com um pano que o 
mantinha quente e fresco. Caminhou durante dois dias e 
três noites, pois a sua caminhada se iniciou com o pôr-do-
sol. 

Ao chegar ao destino, encontrou uma família em 
Deus que vivia na Sua Luz e na Sua procura. Entregou o 
pão e lhes disse: Assim começa a dádiva do Pai. Iniciai o 
vosso trabalho, pois este pão parece pouco, mas é infinito 
perante a Eterna Bondade do Pai. 

Ele dura enquanto durar a obra por vós iniciada. E o 
velhinho se retirou. 

O Sol se levantou e os irmãos em Deus iniciaram o 
seu trabalho.  

Muitos se saciaram, muitos se salvaram, porque a 
Glória do Pai é Eterna. Nada mais é do que aquilo que já 
foi por Eternidades de glória. E as almas se salvam pela 
Misericórdia do Pai e pela dedicação dos Meus filhos. 

Continuai a caminhar descalços e que nada em vós 
vos impeça de sentir o Amor do Meu abraço. Não deixeis 
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de vos juntar, não deixeis de orar. O cansaço é inimigo da 
comunhão e Eu gosto de vos ter em Mim. 

A Minha Bênção vos preencha. Amém. “ 
 

11 de Agosto de 2013 
 

“Aos olhos do mundo todos nós somos iguais, mas 
perante Mim, todos vós diferenciais. Não há quietude que 
Eu não conheça e agitação que Eu não possa acalmar. Tudo 
se revolta e exalta porque Eu deixo. Deixo o limite de todas 
as coisas serem atingidos até que a Minha ordem desça. 
Nada pode pôr em causa a Minha Glória, nem o mais 
profundo do Meu Pensamento. 

Quando eu ouso criar algo, todas as forças 
contrárias se levantam e se Me tentam opor. Mas tudo se 
faz no Meu tempo e no culminar da razão. O Amor nasce 
da mais profunda Sabedoria e do mais perfeito Coração. 
Do coração emergem os pensamentos, origem de todas as 
coisas. A plenitude se atinge na paz do Amor e na 
Sabedoria de toda a existência. 

Nada mais vos exijo do que caminhardes Comigo. 
Nada se vos acrescenta ou exclui. Tudo está em vós, à 
mercê da vossa vontade.  

Aclarai os espíritos e chegai-vos a Mim. Não deixeis 
o vosso ser confuso, nem em dúvida; orai a Mim e tudo vos 
será revelado. 

Na eternidade, nada é oculto, tudo se revela na 
medida do entendimento de cada espírito. Vinde a Mim e 
tudo em vós será Luz. 

(...) O mar se revolta, mas os peixes, na profundidade, 
não sentem. Assim se agita a água para a mansidão ser 
reposta. 
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(...) Estabelecei comunhão Comigo e Eu Me farei 
presente. Amém.” 

 

14 de Agosto de 2013 
 

“Na procura, vós buscais e na união com o Pai, vos é 
dada a bênção. Possuís tudo o que Eu vos dou, mas por 
vezes vasculhais no cesto do inimigo. Nada daí vos 
pertence, mas tudo vos atrai e vos corresponde na ligação 
às trevas e na relação com o pecado. Imerso na máscara do 
prazer e da vã felicidade, vós procurais o caminho de 
Satanás. Não deixeis que o corpo comande o pensamento, 
tudo pode contrariar se irradiar a Minha luz. 

Em todos os vossos irmãos, Eu me faço presente nem 
que seja por momentos, qual flecha em velocidade que 
atinge o coração. Mas muitos estão surdos ao Meu falar e 
cegos à Minha presença. Mas vós os podeis iluminar com 
o vosso testemunho. Não há maior aprendizagem que a do 
exemplo. Por isso Eu Me fiz Homem, por isso Eu morri por 
vós. Por Amor, Eu vos mostrei o caminho dos céus.  

Amai a Verdade e traçai o caminho do Amor e aí a 
sabedoria da Palavra se abrirá e a vossa alma visitará 
outros lugares e o vosso espírito viajará em plenitude e luz 
crescerá em vós, incorporados em Mim.  

Dos céus descerão anjos e arcanjos para vos 
ajudarem na obra e vos limpar os caminhos espirituais. 
Em Mim sois mais fortes, em Mim sereis plenos de Luz e de 
Poder. 

Na amplitude da Palavra se resume a Minha vontade 
e Eu vos falo por planos traçados na vossa mente. Chamais 
visões, Eu chamo planos que poderão iluminar o caminho. 
Todo o arquitecto, antes de construir a obra final, faz 
esboços, faz esquiços que ele próprio analisa para depois 
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decidir. Eu vos ajudo nas decisões, mas a vontade é vossa. 
Cada um gere a sua vontade e só quando integrados no Pai, 
sendo unos, é que podeis ter uma só vontade, a do Pai. Sede 
unos na obra e a vossa vontade será concretizada pois é 
una com a do Pai. 

(...) Já afinastes o fio-de-prumo, já elevastes vossos 
pensamentos a Mim e sintonizastes vossos corações para 
o Amor pleno? Já, Meus filhos? Então aí sim, a bênção virá 
quando o Meu boletim tiver o mesmo propósito que o 
vosso. Eu aí farei com que a decisão caia porque seremos 
unos. Não se esqueçam: Eu sou a Verdade, o Caminho e a 
Vida. Entrai na plenitude da Minha vontade e tereis o que 
pedis.   

Só há um caminho para a obra: o Amor. 
Só há um objectivo para a obra: a Caridade.  
Só há uma verdade: a Palavra. 
Só há uma vida: a do Espírito consumado no Pai. 
Abri vosso coração, desligai-vos do mundo e do vão 

dinheiro. Concentrai-vos em Mim. Eu estou em vós e a 
Mim atraio todas as vossas dificuldades. Pensai em Mim, 
clamai a Mim que Eu Me farei presente. 

Em vós estou, em vós permaneço. Amém.” 
 

20 de Agosto de 2013 
 

“Num cesto coloquei uvas passas, farinha, pão, 
vinho e um cordeiro. 

Saí e fui em busca de uma casa em pedra que 
possuísse um forno e uma mesa de pedra. 

Preparei um manjar com o que levava. Preparei a 
mesa, colocando um pano de linho com uma faixa 
vermelha nas beiras. 
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Servi o vinho e coloquei na mesa o cordeiro e o pão. 
Com a farinha e as uvas fiz um bolo que partimos e 
comemos no final da refeição. Amém.”  

 

17 de Setembro de 2013 
 

“A Minha Obra revela a Minha Vontade que é a 
expressão plena do Amor. E vós sabeis isso no mais interno 
do vosso íntimo. Já o praticais de forma, uns mais 
consciente, outros pela natureza intrínseca da alma que 
possuem. Mas todos vós já o fazeis. Fazeis por vós e pelos 
vossos irmãos, porque depois de suprirdes as vossas 
necessidades, vós olhais para a caridade. Mas Eu quero 
mais, vós sabeis, Eu quero sempre um pouco mais, para vos 
fazer chegar ao primórdio do Espírito e largardes a 
matéria. Chegai-vos a Mim no esforço ou na entrega 
simples, que Eu vos reconheço no caminho da Verdade. 

Nos sonhos Me revelo, mas nem todos os que vos 
afloram são Meus. Na sabedoria e na pureza da mensagem 
procurem a simplicidade de Deus e a grandeza da Minha 
Palavra. 

A mente humana é Minha, mas permeável à vontade, 
aos impulsos e desejos da carne, à acção do Meu oposto. 
Até vos elevardes a Mim, estareis sempre no alcance dele, 
por isso tentai procurar a Santidade da Minha Comunhão, 
para que nada vos perturbe ou contamine.  

(...) Estai atentos, questionai sempre visões e sonhos 
e peneirai tudo o que vem do Alto, para saberdes o que é 
Luz e o que é escuridão; na dúvida, colocai de lado, porque 
Eu nunca deixo os Meus filhos confusos, nem duvidosos. 
Gosto que busquem, que não desistam, mas os contactos e 
ligações a Mim são permanentes, desde que estejais em 
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Mim, e aí a Luz vos abrirá as portas do conhecimento e do 
caminho a seguir. 

(...) Sabei esperar na busca da santidade e no louvor 
aos Céus. Tudo em Mim é, e a vós será entregue na hora que 
se avizinha. 

Buscai o Meu Amor. Começai a fazer o exercício de 
estar atentos aos outros. Amém.” 

 

29 de Outubro de 2013 
 

“No pleno conhecimento da Luz do Espírito, o 
homem vagueia procurando sem nunca a encontrar, porque 
se dispersa com as coisas mundanas que o tiram da 
comunhão Comigo. Em tempos, o homem facilmente se 
acercava das coisas do espírito sem grandes questões, sem 
grandes dúvidas. A fé permanecia mais sólida e firme que 
nos dias de hoje. Mas a sede vai levar o Meu povo a Me 
procurar e na Luz vão encontrar caminho a percorrer. 
Tempos difíceis se avizinham e a penumbra do castigo 
levará quem de Mim desdenha. Não mais deixarei que a 
Mim Me afrontem, nem os Meus filhos enfrentem. Quem 
por Mim sofre, a plenitude do caminho descobre e a 
Verdade se afirma em si, na busca e na lembrança da 
eternidade. Nada mais é se Eu não o deixar ser e tudo se 
transforma quando a Minha Mão se levanta. 

Quem na terra sofre e Me busca, mesmo na 
ignorância tem em Mim abrigo nos céus; quem de Mim 
duvida e desdenha Me enfrentará em Ira e Misericórdia. O 
perdão é feito no caminho da dor e do Amor. 

Nada se faz sem a Minha ordem chegar e passar. Em 
tudo sou benevolente, mas com os Meus filhos, exigente. 

Houve tempestade em vossos corações e águas 
agitadas que vos fizeram pensar, duvidar e por vezes 
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pensar em desistir ou baixar braços. Mas a Luz permanece 
e soldados de Deus não descansam, pois, a preparação é 
permanente. 

Voltai à busca, voltai à comunhão. Quero-vos a 
todos em torno de Mim em oração, porque segredos vos 
revelarei. 

Continuai a semear e a distribuir o que Eu vos dei 
sem Mo pedirem. Continuai sem cessar de caminhar. Cada 
um tem o seu tropeço no caminho a Mim, mas estais juntos 
para vos amparardes e vos fortificardes porque Eu sou o 
Laço, Eu sou o Nó que vos une em Amor e em Verdade. 

Na Luz do Espírito o dia se aproxima de Me 
elevardes o vosso louvor.  

(…) Tempos difíceis virão e vocês são o Meu 
esquadrão de vida, aí nesse lugar abençoado. 

Preparai-vos e voltai a Mim em Amor, entrega e 
oração, porque tenho necessidade de vos sentir na Minha 
busca. Eu vos Amo, Meus filhos. Eu vos abençoo e aos 
vossos lares. 

Ficai em Mim, que Eu estou em vós. Amém.” 
 

24 de Novembro de 2013 
 

“Envolvidos na imensa escuridão que o mundo vos 
dá, Eu me denuncio como a Luz que vos abre as portas do 
entendimento e da Salvação. Eu Me revelo a vós sempre 
que a Mim vos dedicardes e sempre que procurais a Minha 
Bênção. Tenho filhos Meus na vossa comunidade que 
foram chamados e por Mim escolhidos, mas que muito se 
dedicam ao mundo e pouco a Mim.  

Nem toda a informação que Eu vos quero transmitir 
pode ser dada pelo mesmo profeta. Nem todo o coração 
entende a mensagem que Eu quero transmitir. Tudo e todos 
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têm uma missão específica e especial na Minha elite de fé. 
Nada vos posso mais dizer do que vos quero todos em 
comunhão, para vos poder falar e para vós poderdes filtrar 
o que é Meu, cruzando todas as vias e informações. 

(...) As colunas não são pessoas, mas sim momentos 
especiais, marcos que serão marcados na caminhada para 
o lugar que Eu já determinei para vós. Tudo em Mim tem 
um propósito e um tempo e nem sempre o divulgo para que 
nada seja contrariado pelas forças contrárias. 

A Minha igreja se uniu. Me prestou oração e 
fortaleceu a fé, mas os vínculos de dedicação e de rigor 
continuam fracos. A vossa espiritualidade nada vale e por 
isso a vossa fé é esporádica. Eu quero fé dura, fé de quem 
não vacila, fé de quem crê que tudo em Mim já o é. Vós só 
acreditais quando orais, e mesmo assim Me esqueceis a 
seguir. E a pressa, a pressa do tempo e a pressa dos vossos 
corações – tudo quereis e quereis para amanhã, quando em 
Mim o querer vem na perfeição, na bênção, na pureza, na 
santidade de coração de quem o merece. Nada vem por 
pressa ou porque assim quereis.  

Na mansidão se conquistam os mares e os espíritos. 
Na entrega e no Amor se conquistam as almas perdidas. 
No perdão, Eu chamo os Meus filhos. 

Nunca um caminho é trilhado sem dor ou tráfego. 
Olhai a Minha caminhada para a cruz. E Comigo sofreram 
aqueles que Comigo estavam. Assim é convosco, 
caminhada de cruz, sem pressa, nem alvoroço, mas de 
entrega, abnegação, esforço e fé, porque Eu vos salvarei. 

(...) Mas tudo Eu tenho previsto nos Meus Planos e o 
Universo se rege pelas Minhas Leis. O inimigo bufa em 
contravento, mas as tempestades são Minhas para repor a 
ordem. 
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Preparai-vos para a bênção. Preparai a seara para a 
colheita, porque estão a reunir-se as condições para a 
Minha Volta. Ficai em Mim que Eu estou em vós. Amém.”    

 

08 de Dezembro de 2013 
 

 “Em tempos, muito além do que podeis vislumbrar, 
Eu vos busquei e no encontro vos escolhi. Estava escrito 
qual o caminho que irieis percorrer e o momento do vosso 
encontro. Assim, estais no percurso da purificação e da 
sedimentação da fé. Já vos posso chamar de Meus filhos na 
fé e no Amor, mas ainda há arestas a limar. Olhai uns para 
os outros; cada um tem um pouco mais do que o outro, 
daquilo que Eu mais quero. No testemunho muito se cresce, 
e se aprende mais; é na contemplação e na meditação que 
vos aproximais de Mim. Quando acordais na Paz do Meu 
Espírito e vos dais a Mim em reflexão, Eu me expando em 
vós. Eu cresço no vosso ser e amplio a pureza da vossa 
alma. 

Eu vos disse que cada filho Meu era um mundo, neste 
Universo de almas que criei e cada um é um sol, na Luz do 
Meu Espírito. Procurai por isso executar o que vos peço e 
na solidez da fé não vos desvieis do Caminho. Quando vos 
falo em provação é porque ela vem e vós sabeis as lutas 
que existem para além do mundo visível. É nessas lutas que 
o inimigo vos quer enlaçar e por isso tendes de orar a Mim 
sempre que sentirdes a fé desfalecer. A nenhum de vós é 
permitido duvidar. Sois Meus e escolhidos, como vos disse, 
sois elite de fé e aos soldados de elite não é permitido 
falhar. Eu conto convosco, Meus filhos, e vos juntei para 
vos fortificar, e se sentirdes, vereis que junto de vós 
habitam anjos de Luz, poderosos e potentes em afastar as 
forças do mal. Mas o próprio príncipe das trevas por vezes 
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vos tenta. Sede fortes, porque, como vos disse, abrigais 
Centelha Minha e sois guardiões da obra na terra.  

Eu vos dou a Minha bênção, vos concedo protecção e 
guardo os vossos. Sede fiéis à obra e ela se abrirá, porque 
ela sou Eu, aí em serviço para Salvação das almas.  

Em breve os dias se tornarão breves, no curso que 
leva a proximidade de novos tempos. 

(...) As coisas da terra vos apertam e o vosso tempo 
para Mim escassa, mas no vosso pensamento ninguém 
toca, se souberdes discipliná-lo. É certo que ele pode nele 
penetrar, mas só se vós deixardes o vosso ser envolvido em 
pecado, ira, revolta ou ansiedade. Se estiverdes na pureza 
do Meu Espírito, a Minha Luz o afasta. Por isso, elevai-
vos a Mim, falai Comigo no silêncio da alma, orai na 
profundeza dos vossos pensamentos e Me glorificai em voz 
alta e suave, pois breves estão os dias. Amém.” 

 

09 de Dezembro de 2013 
 

 “E por entre o nevoeiro surge uma Luz, ténue no 
início, para que ao reflectir não assustasse e pelo brilho e 
força que tem não afastasse quem queria. Mas aos poucos 
Ela se fez cada vez mais presente e foi abrindo caminho, 
deixando vislumbrar um lugar nunca antes visto.  

Vós tendes promessas de vida eterna e à medida que 
a Luz se abre, toda a neblina à vossa volta se esconde. Se 
esconde também a escuridão que se faz naquele lugar, 
porque onde a Minha Luz raiar, nada mais pode existir 
para além do Amor e da Verdade. 

Em tempos a Minha Presença ruiu, porque os homens 
Me faziam chorar e fechar os Meus Olhos às atrocidades 
que faziam. Nada mais do que a vida é a Minha grande 
Obra, nada mais do que os Meus filhos o Meu grande 
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Amor. E quando um irmão mata um irmão, mata algo em 
Mim, que demora milénios a renascer. 

Por isso a Luz se expande nos vossos espíritos e Eu, 
em vós, Me faço presente. 

Limpastes, Me obedecestes, Me glorificais em actos 
com a força da vossa fé e Eu vos dou poder que se acumula 
nos vossos olhos e no vosso coração. Vossas mãos se 
preparam e da Minha Água bebereis eternamente. Filho 
Meu não tem sede e não tem fome, porque do seu corpo 
cuido Eu, porque é Meu o seu espírito. 

Quem preza o vaso que acolhe a Minha Centelha, e 
alinha a sua fé com a Minha Obra, tem lugar na Jerusalém 
prometida. 

(...) Tende fé e a muralha será erguida e na vossa 
união a Mim, nada poderá se interpor. 

À direita tudo se faz e tudo é Luz. À esquerda tudo é 
permitido na escuridão; e no centro nada se resolve, pois 
só na força do Espírito se pode caminhar. 

Sede Comigo, Meus filhos. Amém.” 
 

20 de Dezembro de 2013 
 

“Uma pequena carroça saía para a sua faina ao raiar 
da primeira luz do dia. Essa carroça levava trabalhadores 
para a vinha e na sua caminhada o pavimento se tornava 
cada vez mais rude e duro. Tudo parecia atrasar a viagem 
a quem queria chegar antes da hora nona, mas a luz se 
erguia e quando os raios se puseram a pique sobre a terra, 
a bênção raiou e a estrada se fez plana e o caminho curto.  

Na hora décima quinta, chegaram à vinha. Era hora 
de descanso, pois no dia seguinte a faina iria começar. 
Dormiram sobre o chão quente da eira e comeram pão e 
vinho à ceia. Louvaram o Nome do Senhor e deixaram 
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levar-se pelo cansaço. Ao bater da sexta hora do dia 
seguinte, saíram para iniciar a colheita e o trabalho não 
mais teria fim, pois o Dono e Senhor da vinha possuía 
riqueza sem fim.  

Nada faltou aos trabalhadores da vinha e nunca 
faltou vinho nem pão nas suas mesas. A água os 
abençoava de quando em vez, refrescando as suas terras. E 
eram quinze os trabalhadores e a sua jorna vinte e um dias. 
Ámen.” 

 

---------- 
 

 

“Na Minha paz e na Minha luz juntai-vos, filhos 
Meus, vós os escolhidos e todos os que a Mim quiserem vir. 
Orai por vós, pela vossa protecção, pela luz na obra e pela 
Minha presença em vós e Eu vos envolverei no Meu Ser 
para que em vós resplandece Minha Luz. 

Orai por vós. Ámen.” 
 

05 de Janeiro de 2014 
 

“Nesta nova fase em que vós, Meus filhos, vos 
encontrais, Eu surjo para vos dar um novo caminho. É um 
caminho de exigência e de rigor, mas também de fé 
inabalável. 

Existe muita revelação que ireis receber e que tendes 
de peneirar. Imaginai que Eu vos dou um saco de farinha 
que veio do cultivo e da apanha terrena. Esta farinha foi 
resultado da ceifa em que estava misturado o trigo e o joio. 
É preciso filtrá-la, separá-la e purifica-la para a poder 
trabalhar. Os Meus filhos têm poder para isso se estiverem 
debaixo da força do Espírito, e no discernimento, surge a 
Luz. 

Aquele lugar é de trevas, de sofrimento, morte e 
luxúria. Nem mesmo as Minhas filhas souberam fazer 
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frente ao pecado e sucumbiram a ele. Elas sabiam o poder 
daquele local. Pois vós ainda não habitais lá e, por isso, 
podeis em oração e abstinência perceber a necessidade que 
temos de lutar contra o maligno. [*] 

Em toda a história, o espírito do mal nos enfrenta e 
rodeia e o Meu Exército está pronto e apostos. Mas Eu não 
gosto de agir na força da vingança e na persistência do 
inimigo. Eu gosto da Paz, da Persistência, do Amor e da 
Sabedoria. Assim tendes de agir e a vitória virá, pois, as 
forças da Luz estão presentes e mais de metade do percurso 
está feito. 

Tendes vencido muita provação e Eu vos abençoo por 
isso. Não vacileis, não enfraqueceis, porque Eu estou em 
vós. Em tudo vós estais em perfeito alinhamento da 
Palavra; vacilais de quando em vez, mas vós sabeis a 
direcção. 

Orai, filhos. Eu preciso de vós e vós estais em Mim. 
Eu vos abençoo e protejo vossos lares. Não vacileis, 

perseverai. Amem.” 
 

[*] Achamos por bem não omitir este parágrafo, para que o leitor 
possa vislumbrar (imaginando) o local que o nosso Pai nos tem 
destinado para a feitura da obra que quer fazer connosco; obra em 
que serão reunidas pessoas que se disponham a dedicar-se 
totalmente à Caridade, pois dessa forma estão a dedicar-se 
integralmente a Deus. A revelação do local foi dada em Janeiro de 
2012, mas desde essa data o Senhor está preparando as pessoas, 
dando-lhes experiências variadas na caridade e na ligação a Ele, 
exercitando a fé de cada um, pois como foi dito “a fé tem de ser 
inabalável”. Ao longo do tempo e até ao momento, muitos se 
entusiasmaram e entraram e outros saíram, mas existe um grupo 
que tem perseverado e irá ver o resultado da sua persistência. 
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08 de Janeiro de 2014 
 

“No raiar da madrugada, todo o trabalhador se 
prepara para ir para a sua lavoura. Tudo ele sabe como 
orientar de acordo com a estação, o tempo, as condições da 
terra, e a sua própria capacidade. Todos nós temos de ter a 
percepção de como devemos agir perante dada situação ou 
dada tarefa que nos dão. Para isso, temos de ponderar 
vários factores: se temos capacidade, se temos meios, se 
temos tudo aquilo que nos é exigido para completar no 
rigor a obra. 

É necessário pensamento, ponderação, organização, 
mão-de-obra e muita dedicação. Não podemos desistir, 
pois senão a peça não aparece feita, nem a colheita se faz. 
Tudo tem o seu tempo e na perseverança é que se obtém o 
melhor resultado. 

(...) O trabalho do Céu é trabalho de Amor e no Amor 
a pedra é cinzelada com as mãos da doçura; todas as 
pedras são diferentes e é impossível fazer delas peças 
exactamente iguais, mas, independentemente da forma ou 
do local em que se vão colocar, todas elas têm de ser 
limadas de forma a retirar as arestas vivas e a prepará-las 
para encaixarem umas nas outras. 

(...) Neste mundo, vivemos de emoções que definem 
trajectos e a mais importante é o Amor incondicional, 
firme, piedoso, intemporal e universal ou cósmico. 

É o Amor que chega a todo o lugar, esteja onde estiver 
um ser animado pela Minha criação. Esta é a Minha Lei: o 
Amor. É este laço que une todo o Universo e cria a força. 

Todos os seres que pensam em Mim, recorrem a Mim, 
oram a Mim, Me louvam e dão graças, criam uma torrente 
de energia e de Luz porque estabelecem ligação cósmica. 
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Imaginai, Meus filhos, um circuito eléctrico com 
várias zonas de corte, ou interruptores. Todos estão 
ligados entre si, gerando energia. Mas a energia só corre, 
quando o circuito se fecha e deixa de haver cortes. O mesmo 
acontece entre nós: a corrente está ligada e sempre que 
alguém se junta, intensifica a corrente e a energia do Amor 
se exalta no Cosmos. No entanto, a nossa ligação é feita 
no louvor, na oração, no bem, no Amor. Aqui se exaltam os 
caminhos da Luz; aqui se exalta a vossa união a Mim. 

Para isto acontecer, todos vós estais a entrar no 
caminho da exigência; pois cada vez Eu preciso de mais 
entrega dos Meus filhos para alcançar outros filhos. 

Temos de ir fechando circuitos, para que possamos 
estabelecer a ligação total, a corrente cósmica da Luz, da 
Paz, do Amor. 

Temos de conquistar lugares de trevas e salvar almas 
perdidas. Temos de recorrer à limpeza do pecado da carne, 
à impudícia, ao mais escuro dos desejos e vontades do 
homem dominado pelas trevas. 

Tudo tem um propósito: o Amor. Nada é mais forte 
do que o Meu Amor por vós. Nada é mais paciente em todo 
o Universo do que o Meu Perdão. Por isso, o tempo não é 
vosso mas Meu; o sítio não é por vós determinado, mas por 
Mim escolhido; e o momento, nem mesmo Eu o determino 
com a precisão de um matemático, porque nem tudo 
depende só da Minha Vontade. 

Assim, vos digo: apascentai as ovelhas, porque em 
breve os dias são de recolha ao estábulo, porque no relento 
irá fazer frio. Na escuridão, por vezes o rebanho se perde e 
desta forma o pastor preserva as suas ovelhas. 

Eu entendo o vosso cansaço, Meus filhos. Mas em 
Mim vos fortaleceis e sabeis que muitas vezes o Meu 
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Caminho não é fácil, mas é o único que vos apraz escolher, 
porque vós estais na Minha Comunhão. 

Eu vos abençoo (...) Descansai na Minha Palavra e 
fortalecei a vossa fé e animai-vos mutuamente. 

Orem e entreguem-se a Mim em comunhão, que Eu 
serei em cada um de vós, Força, Paz e Espírito. Amém.”      

 

01 de Fevereiro de 2014 
 

“Na presença da Luz, todas as candeias se enchem e 
podem permanecer plenas da sua radiação. Não há quem 
permaneça na escuridão, sem nunca ter experimentado a 
Luz. As trevas só podem permanecer numa alma, se ela 
renegar a tudo o que o Criador lhe deu. 

A vida concede a experiência do Amor, mas nem 
todos são receptivos à Luz, pela dureza do seu espírito. A 
caminhada não é trajecto fácil, nem obra do acaso. Tudo 
tem um projecto delineado e estruturado na plenitude e 
grandeza da oração.  

O Cosmos é um projecto delineado e que se ajusta em 
função das vontades totais. E a vontade total tende sempre 
para a vontade plena e única. 

Eu Sou o Deus Único e capaz de fazer reviver a Minha 
Centelha no mais inverme dos seres. Nada em Mim é 
impossível, mas a força da oração é para Mim um sinal da 
vossa vontade, a qual activa a Minha acção.  

O acto depende do Amor, o Amor da vontade e a 
vontade da necessidade. Por isso, a necessidade vos traz 
até Mim. 

Na Glória Eu vos eternizo através da Minha Luz, do 
Meu Poder e Amor. 

Aqui, atingis a plenitude do Bem. 
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Eu vos entendo, filhos. No percurso da obra, Eu 
sondo os vossos corações e vontades. Eu sinto os vossos 
receios e recuos. Eu sei a dureza da caminhada.  

Não vos esqueçais que Eu estou convosco e atendo ao 
vosso clamor, à vossa oração. Eu vejo cada lágrima vossa 
e penetro no mais íntimo do vosso esforço e dedicação. 

Sei que Me amais e isso Me basta para vos ter em 
Mim e não vos deixar sós na caminhada. Mas o trajecto 
não é fácil e desde sempre vos disse que era duro. Mas nada 
existe de mais valioso do que a luz após a escuridão, a paz 
após a luta, o amor após o abandono, o ódio ou a rejeição. 

Eu, tudo vos dou e darei, porque Eu sei o que Me 
pedis. 

Para a obra tudo Eu preparo, mas vós sabeis que até, 
e principalmente, a vossa vontade vacila (...) atendei às 
prioridades do Céu e esquecei as da terra. Porque o vosso 
Pai tudo trata, quando a força da oração assim o pede. 
Jejuai e orai e no descanso Me procurai, que Eu Me farei 
presente em todos vós. 

Aquele sítio de relva espessa e terra dura ceifou 
sangue de filhos Meus e enterrou espíritos santos e bons [*]. 
Muita humilhação e dor ali vi e muito diabo ali pousou. O 
cheiro vil e enxofrado Me diz que aquelas terras ainda não 
estão totalmente isentas de pecado e que as trevas ainda 
ali penetram, mas nada poderá permanecer perante a Luz 
da Minha Presença. 

Os guardiões ali permanecem, como também os Meus 
anjos, e a vossa oração fortifica e testifica a vontade de 
Meus filhos na terra em limpar aquele lugar. 

Nada mais é o que era e nada mais será o que já foi e 
a santidade chegará àquele lugar, porque assim Eu quis e 
assim será. 
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E do longe se faz perto, e do tempo se encurta a 
espera, se a vontade for forte e o pedido permanente. 

A Luz descerá com a força do pedido e o breve será 
na brevidade dos homens, mais perto da brevidade dos 
Céus. 

Em tudo Eu me faço presente, quando o Meu Nome 
chamam e Eu me alegro em vós e na vossa oração. 

Abençoados sejam. Amém.” 
 

[*] O Senhor está, mais uma vez, a referir-se ao local que nos tem 
destinado para levantarmos a Obra Social. 

 

12 de Fevereiro de 2014 
 

“Entrando pela porta do Espírito, a obra se inicia e 
se completa na profundeza da Palavra. A verdade surge e 
derrama toda a vivência do homem em busca da Pérola 
mais preciosa do Reino. E a sua herança lhe é dada quando 
procura a plenitude de todo o ser. 

Eu Sou o vosso Deus, o Deus do Mundo e do 
Universo. Eu Sou o vosso Pai que em tudo vos Amo, 
excepto no pecado.  

Purificai-vos no caminho para Mim e a obra cada 
vez se aproxima e se apodera de vós. 

Tudo se escapa à sabedoria dos homens, mas tudo se 
integra e se explica pela Sabedoria do vosso Pai. 

É tudo por amor a vós e para purificação da Terra 
Prometida. 

Antes de tudo ser, já o era porque tudo estava 
projectado e na memória tudo se expande, pelo que é bom 
saber controlá-la. Já pensaste como é poderosa a memória? 
Aí, tudo guardais e por aí fazeis caminho de 
aperfeiçoamento, analisando o passado e perspectivando 
o futuro. 
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Na abertura das comportas se liberta a água. Para 
isso tem de haver chuvas volumosas que tornem as 
barragens cheias. As descargas fazem-se em função das 
necessidades, mas não vos esqueçais que este artefacto é do 
homem para controlar a natureza e por isso muitas vezes 
falha. As cheias são destruidoras pelo excesso. A terra não 
absorve toda a água que se lhe dá e perde-se toda a 
vitalidade da natureza, por excesso mal gerido. 

Tudo tem de ter conta e medida e ser bem gerido, de 
acordo com o terreno que temos e a água que possuímos. 

Ao aparecer a Primavera, surgem as primeiras flores. 
A natureza se anima e a vida ganha nova luz. 

Tereis aí boas novas do Reino e sobre vós descerá a 
Minha Bênção. 

Continuai a brotar a seiva que vos dou, no abraço 
que concedeis a vossos irmãos e que, no calor da caridade, 
a obra se avolume e a vossa vontade em Mim se reforce. 

Antes de tudo, Eu quero-vos fortalecidos na fé e na 
luta e mansos na relação com os outros. 

Aperfeiçoai vossas almas, que tereis a força do Meu 
Espírito em vós. 

Continuai a caminhada, porque ainda tendes os pés 
sãos. 

Ficai em Mim. Amém.” 
 

25 de Fevereiro de 2014 
 

“Para se construir um edifício, precisamos de um 
arquitecto e uma equipa preparada para a sua construção. 
O Arquitecto sou Eu e a equipa sois vós. Para tudo há um 
projecto e esse Eu já o fiz. Todo o arquitecto faz ajustes à 
obra, e alguns acontecem já mesmo com a obra em curso. 
Vós não vislumbrais, mas a obra já está em curso. Quando 
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vos falo da Minha Obra, vós, como terrenos que sois, 
pensais em edifício ou obra do homem, mas aqui falamos 
de obra de Deus. A obra do Pai que sou Eu é uma obra do 
Espírito que se constrói com almas, amor e paz. Para isso 
Eu preciso de almas preparadas que sois vós, os pilares, e 
as que virão serão as estruturas de cimento que assentarão 
em vós e darão consistência à obra. As paredes podem cair 
que Eu construo novas, mas os pilares não podem vacilar. 
Vós tendes por isso que ser fortes como a rocha e não 
corrosivos perante o tempo e as tentações da terra. A fé tem 
de ser a vossa sustentação, pois nela Eu Me revelo e em 
Mim sereis fortes como a Rocha e poderosos como a força 
do Amor Divino. 

Começastes com poucos e agora sois mais. No três 
tudo se completa e a força se faz presente, mas no quatro 
vos reforçais porque algo em vós faltava. Tal como o oleiro 
trabalha o barro, Eu trabalho em vós e tal como o ferreiro, 
Eu vos marco com o Meu selo. Estais no caminho e se 
tentardes vos comparar em espírito com o passar do tempo 
e das provações, vereis que o nevoeiro espiritual que cobria 
vossos corações se dissipa.  

O Amor é cada vez mais presente nos vossos 
corações e o impossível mais possível dentro das vossas 
capacidades e competências. Nada vos impede de 
continuar a caminhada a não ser a vossa vontade. Mas vós 
sabeis como conduzi-la e discipliná-la porque Eu vos 
concedo luz e discernimento do Espírito através da 
Palavra e da Minha Revelação. Vós vos completais (...) A 
caridade está em vós, e ela é o princípio e o fim da nossa 
obra. 

Atendei à vossa comunhão Comigo para ponderarem 
o caminho a seguir e encarai o vosso quotidiano como 
fermentação do vosso espírito. 
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Eu Estou em Vós e na vossa comunidade. Atendei à 
Minha revelação, mas comparai-a sempre com as outras 
fontes e com a Minha Palavra. 

Eu estou em vós e Me alegro com a Vossa dedicação. 
Continuem a caminhar. Amém.” 

 

26 de Fevereiro de 2014 
 

“Em tudo Eu me revelo e no significado das palavras 
que vos dou, Eu vos elucido da Minha Vontade. 

No rigor da Minha acção, Eu vos dignifico para a 
obra. Atendei às Minhas respostas e directrizes. 

Existem perguntas que Me fazeis que têm resposta na 
reflexão interior de cada um e na partilha entre vós, por 
exemplo: quando me perguntais que meios e capacidades, é 
fácil de entender que o que Eu quero é que penseis no que 
tendes e o que precisais de ter. Que fraquezas e forças cada 
um de vós tem para a obra, e como vos ireis apoiar. Que 
meios precisais, é uma reflexão que vos faz perceber a 
extensão da obra, para saberdes o que Me pedir e aquilo 
que vós obtereis. 

Numa empresa, os colaboradores para trabalhar, 
muitas vezes pedem reuniões para solicitar meios, 
ferramentas e outras situações necessárias ao seu bom 
desempenho e à obtenção de resultados. Os vossos 
resultados será o chamamento de almas. Que precisais 
para isso? Já pensastes? 

Não basta a caridade física, é preciso também 
caridade espiritual. 

Quanto à água, essa torrente é todo o manancial que 
Eu vos quero dar e que tendes de saber gerir. Não é só o 
dinheiro, mas mais do que isso, é o Poder do Pai. Estais 
preparados? Ainda não, Meus filhos. 
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Depois tendes a vossa ansiedade em ter, por isso o 
relógio da esquerda está a andar mais depressa. Não 
acelereis a obra, porque na pressa o inimigo ganha pontos 
e na ponderação a acção é cuidadosa e certa. 

Quanto aos homens, Eu não quero pessoas a 
caminhar para Mim com os olhos postos na terra e o 
coração agarrado às necessidades do mundo. Eu quero 
entrega de espírito. Olhai como Eu Me entreguei por vós, 
sabendo que o mundo Me atormentava e dava sofrimento. 
Mas o poder do Pai Me deu a plenitude do Amor e da Paz. 
Procurai este caminho. 

Não pretendo pedir-vos aquilo que só na eternidade 
alcançareis, mas reflecti, filhos Meus, que na Minha 
exigência encontrareis mais do que pensais encontrar ou 
sentir. 

As portas do Céu se fecham e a memória se apaga, 
porque senão todos tentariam violar a entrada no Meu 
Reino por força e violência e Eu quero Paz e Amor. 

Porque o Paraíso só assim se atinge e não pode ser 
corrompido pela ânsia de ter aquilo que só no sofrimento e 
no Amor se atinge. Só na entrega ao outro, na rejeição do 
nosso prazer, se pode atingir o prazer espiritual total. 

É altura de comprar e vender, porque os tempos estão 
prestes a findar na terra. O oxigénio em breve vos falta, 
porque novos tempos virão em que nada se compra nem 
vende, mas tudo se partilha. 

A obra continua e aquele terreno ainda possui pecado 
nele, mas em breve a Luz será plena. 

Lázaro lá está e vigia o vosso espaço e Me dá boas 
novas de tudo o que se passa. As trevas não descansam, 
mas o Meu filho é manso e astuto e tem experiência da obra 
na terra. 
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(...) Nada vos faltará. Por isso, Meus filhos, 
continuai, que Eu Me faço presente. Senti-Me no vosso 
peito, senti-Me no vosso caminhar. Amém.” 

 

27 de Fevereiro de 2014 
 

“Se vires um pobre deitado no chão, pára, ajoelha-te 
e coloca o teu casaco sobre ele. Olha-o nos olhos, pergunta-
lhe o que lhe vai no coração e entrega a tua vida por 
minutos a ajudar aquele que é teu irmão e sofre. 

Se vires um doente e te disserem onde mora, sai da 
quietude da tua casa e vai confortar-lhe o coração. 

Se te lembrares dos presos que estão no meio da 
solidão e envoltos em espíritos doentes, então levanta-te e 
visita-os. 

Se Me vires em cada um deles, bendito és tu porque 
estás no Caminho e prestes a tocar-Me. Esta é a caridade 
espiritual. Não precisais de bens, nem de dinheiro, para 
dar-lhes Amor. 

Só precisais do coração para amar, das mãos para 
afagar, dos pés para caminhar, dos ouvidos para escutar, 
da boca para orar e dos Meus Olhos para em cada um Me 
fazerdes presente através de vós. Vós sois espírito em 
acção. Se Eu estou em vós, Eu chego aos vossos irmãos 
também através de vós. 

No toque, o homem sente e o quebrantamento desce 
sobre ele e o testemunho lhe toca. Nos tempos que correm, 
Eu preciso de agir através de vós, porque o mundo não é 
receptivo ao Espírito, mas sim à matéria. Através de vós, 
Eu Me personifico e toco nos Meus filhos. 

(...) Abri as vossas mãos e reparai nelas. Pensai no 
que podes fazer com elas:  

Podeis curar, mesmo sem o Meu poder. 
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Podeis tratar, mesmo sem o Meu poder. 
Podeis amar e acariciar, mesmo sem o Meu poder. 
Por isso, para que quereis o Meu poder, se vós ainda 

nem sabeis tocar num irmão vosso? 
Quantas vezes, abraçastes um sem-abrigo? 
Quantas vezes, olhastes fundo no sofrimento de uma 

criança? 
É isto que vos falta, Meus filhos. Abri vossos 

corações.  
Vós fazeis a caridade que todos os que estão no 

primeiro Céu fazem, mas Eu de vós quero mais. Quero a 
caridade do segundo Céu, a caridade da dádiva, da entrega, 
do sofrimento e não a caridade do conforto, em que dais o 
que tendes, o que vos sobra e o que vos dão. Dais o vosso 
tempo e o vosso trabalho. E o vosso coração?  

Este é o primeiro exercício para vos preparardes para 
Mim: caridade de coração, caridade de dádiva, a caridade 
do Amor. 

Depois, vem outro momento de caridade e aí já 
tendes de possuir um pouco do Meu poder: é a caridade da 
libertação, em que saís para limpar espíritos e preparar 
almas. Mas este trabalho será depois do Amor vos 
preencher e souberdes olhar nos olhos de quem sofre. 

Para isso, Meus filhos, ireis fazer um trabalho de 
busca e aprendizagem. Ireis pensar nas enfermidades 
espirituais que já vos apareceram, as que tiveste 
conhecimento pela Palavra e aquelas que vos darei por 
discernimento e aí, tentareis agrupá-las por grau de 
gravidade em função do sofrimento que provoca nos Meus 
filhos. E depois, mais tarde, vos direi como tratar. 

Ponderai, Meus filhos, se realmente é este o caminho 
que quereis traçar porque, a partir daqui, os vossos pés e 
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os vossos corações vão sangrar ao sentirem o sofrimento 
dos vossos irmãos.  

Tens razão (...) quando falas na separação da 
Divindade quando suei o Meu sangue. Nesse momento, 
todo o poder do Pai que estava no Filho o deixou para que 
o sofrimento e a humilhação total descessem sobre Mim, e 
Eu sentisse o sofrimento que o pecado trouxe ao mundo e 
ao homem. Tudo aconteceu para Eu sentir e perceber o 
quanto a matéria aprisiona e maltrata os Meus filhos. 

Satanás tudo fez para retirar dos Meus filhos o dom 
do Amor, mas o Reino é Meu e a força dos sentimentos, do 
pensamento, da emoção é superior à matéria. Por isso, 
Meus filhos, trabalhai o coração porque é aí que Eu resido. 

Não tenhais medo ou receio de falhar, porque se a 
vossa vontade estiver em Mim, Eu vos darei a Mão em 
todo o caminhar e, como disse a Minha filha, vos lavarei 
os pés com a Minha água. 

Ponderai, meditai e orai a Mim. 
Eu vos Amo. Amém.” 

 

05 de Março de 2014 
 

“Nos vossos corações amadurece a Minha missiva 
(mensagem de 27/02/2014) e Eu sinto a vossa indecisão 
tornar-se cada vez mais numa sólida entrega a Mim.  

Eu sei quanto Me amais. Eu sei a índole do vosso ser 
e vos digo: se olhardes num jardim, tendes muitas flores; 
para um ser normal, todas são iguais, vistosas e vigorosas, 
mas para quem as planta e as cria, todas elas são 
diferentes; e neste Meu jardim, vós sois as flores mais 
firmes, mais dedicadas, mais cheirosas e mais belas. 
Espiritualmente é assim que sois. 
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Em breve vos ireis destacar neste jardim, pela luz que 
ireis irradiar e esse local onde vos ireis encontrar começará 
a brotar da terra, flor e fruto. 

É chegado o tempo da luz. É chegado o tempo de 
renascer. 

Continuai firmes na caminhada, porque Eu estou 
trabalhando em vossos corações e vos amo pela entrega e 
dedicação a Mim. 

Caminhai. Amém.” 
 

10 de Março de 2014 
 

“Vos criei e vos quero no Meu Caminho, por isso vos 
exijo fé inabalável, entrega sem limite, organização do 
vosso ser, pensar e fazer, e quero acima de tudo o vosso 
amor. 

Cada vez vos orientais mais qual girassol na procura 
do Sol. Cada vez estais mais maduros na Minha procura. 
Cada vez vos encontro mais em Mim. 

Os nove são aqueles que Eu quero para a obra 
começar. 

No princípio éreis três; entre o três e o seis, a obra 
nasce, mas só se concretiza na terra, em pleno, quando os 
nove estiverem aptos para o trabalho. 

(...) E dois já se encontram a fazer caminhada. Mais 
pecadores, mas mais sinceros na entrega e mais amorosos 
de coração. Dedicados e trabalhadores, eles estão a 
caminhar. Esses são os nove, mas como vos disse, o 
comboio já partiu. Uns saem, outros entram, porque para 
viajarem em Mim precisam de Me entregar a sua vontade 
de livre vontade. 

(...) Eu vos acolho todos os dias no Meu coração. 
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(...) Neste percurso tendes de encher vossos vasos. 
Fazei leituras ponderadas do que vos escrevi e vereis 
falhas. Corrigi. 

Quanto à Minha mãe [*] vós sabeis, filhos Meus, que 
ela adquiriu pela entrega e santidade um poder e um lugar 
especial junto de Mim, seu Filho e Pai. Ela é vossa irmã e 
assim como os Meus apóstolos, também ela possui do Meu 
poder para curar, para limpar, para orientar os seus 
irmãos. A única faceta especial e única que ela tem e vos 
faz confusão, são as aparições. Porquê? 

Porque não pode o Pai enviar seus filhos e Seus anjos 
para fazerem obra na Sua Terra, pois também envio a 
Minha mãe e filha. A única diferença é que ela vai em Meu 
Nome, para responder à fé de multidões que, por erro de 
doutrina, se envolvem no pecado da idolatria, e basta isso, 
para Eu não Me fazer presente. Mas honro os pedidos e a 
fé dos ignorantes que acreditam em Mim; são puros de 
coração, mas ignorantes no pecado. 

Esses veneram a figura da mãe do Meu Filho Jesus e 
pecam na veneração; mas Eu tenho Misericórdia e os ouço, 
mas não posso participar no pecado.  

Percebestes agora o porquê, Meus filhos? 
Não se pode idolatrar o que não se vê. 
Eu Sou Amor invisível e Eterno, e é nesta linguagem, 

neste registo, que Eu Me faço presente. 
Eu vos Amo. Amém.”  
 

[*] Nesta parte da mensagem o Senhor está a responder a uma 
pergunta que Lhe foi feita; se as aparições de Maria, mãe de Jesus, 
eram verdadeiras ou falsas. 
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15 de Março de 2014 
 

“O trajecto até agora traçado foi rigoroso e cheio de 
falhas vossas. Foi tudo aprendizado e na exigência vós 
percebestes que Eu a tudo Estou atento, assim como o 
inimigo. 

Clamai por Mim, porque continuo a traçar caminho 
para vós.  

(...) Muitas vezes vos centrais no rigor da palavra, 
mas não vos podeis esquecer que vivemos tempos do Novo 
Testamento, da Nova Palavra, do Novo Pacto com o Meu 
povo. 

Eu nasci e morri através do Meu Filho, para vos 
mostrar o poder da Paz e do Amor, do Perdão e da 
Caridade. E as vestes se rasgaram para que as portas da 
Eternidade se vos abrissem.  

Abgarus [*] entrou antes de todos vós, porque ele 
acreditou no Amor e o fez desabrochar no coração por 
Mim. Ele amou Meu Filho e chegou aos Céus.  

Vós tereis esta, como a primeira missão em vós; 
treinai a vossa paz de espírito e isto só se faz em meditação 
e entrega a Mim. 

Se todos os Meus filhos, ao raiar do Sol, abrissem 
suas janelas e saudassem o Pai no Seu Amor pleno e 
pedissem Seu aconchego e protecção para o dia, e se a 
seguir se entregassem a escutar o seu corpo e a esvaziá-lo 
das coisas do mundo e a enchê-lo com o Meu Espírito. Aí 
tudo seria mais calmo, mais sereno, mais manso. Mas, 
filhos Meus, isto não é prática de um dia, mas de todos os 
dias. 

O alimento da alma deveria ser feito como o do 
corpo, todos os dias e várias vezes ao dia. Só através do 
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enchimento do espírito podereis elevar vossa alma até 
Mim. 

Sendo assim menos preocupados com o tempo e mais 
preocupados com o percurso a fazer e as rotinas espirituais 
a adoptar. 

Eu gosto de estar com todos vós, por isso dedicai-Me 
tempo, que Eu vos integrarei em Mim e nesse percurso não 
há tentação, nem espírito maligno que vos toque. 

Protegei-vos através de Mim. Eu vos amo. Amém.” 
 

[*] Abgarus, foi rei da Lydia e nunca conheceu pessoalmente Jesus; 
no entanto existe correspondência entre ele e o Senhor, conforme 
pode ser analisado na obra ‘Correspondência entre Jesus e Abgarus’ 
revelada ao profeta Jakob Lorber. A obra ‘O Grande Evangelho de 
João’, revelada ao mesmo profeta, também faz menção deste rei (O 

Grande Evangelho de João – VI – 140:4 e VIII – 173). No início do século IV, 
Eusébio, bispo de Cesareia, faz menção de ter encontrado em 
Edessa (Mesopotâmia) estas cartas, entre Abgarus Ukkama e Jesus. 
   

20 de Abril de 2014 
 

“Existe um livro onde Eu escrevo o nome de todos os 
Meus filhos escolhidos, todos aqueles que na grandeza do 
espírito escolhem traçar, de livre vontade, o caminho do 
Amor. 

Amor sem tréguas, sem barreiras, sem limites. Amor 
benigno e correctivo perante o pecado. Amor que salva e 
que chama o arrependimento. Amor que se derrama sem ver 
o limite. 

Vós sois Amor em crescimento. Sabedoria em 
fermentação. Poder em crescimento na plenitude do 
Espírito. 

Em tudo Eu Me faço presente e vós sabeis onde Estou. 
Sabeis que Me excluo do pecado, mas posso aceitá-lo no 
arrependimento e no caminho do perdão. 
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Desde sempre que o pecado surge como processo de 
aproximação a Mim. É no caminho da Santidade que 
chegais até Mim e este caminho é feito renegando 
continuamente ao pecado. 

Cada alma nasce, provinda de uma origem. Tem uma 
história anterior e um trajecto a percorrer. Tudo faz 
sentido no Meu livro da vida para cada um, pois cada ser 
tem uma trajectória própria para a vida eterna. 

Atingir a luz da Minha presença requer abnegação e 
o dom maior: o Amor. 

O Amor, um dia sabereis, é a fonte de toda a criação. 
O princípio e o fim que dá sentido à vida, à criação. Nós 
somos para nos unirmos em luz, em força, poder e presença 
espiritual. 

O Cosmos é a união espiritual de todas as forças, de 
todas as vidas e tudo só faz sentido em Mim. 

Na eternidade há a consolação do espírito que se 
espelha em Mim e absorve a Minha luz, pela fé, pela 
verdade. Aqueles que não reflectem a Minha luz têm uma 
eternidade de busca, de procura, de angústia, na ânsia de 
obter um objectivo que os justifique. 

Nada se justifica antes e após Mim, pois tudo Sou 
Eu. Eu sou a Razão, a Verdade, a Vida, a Luz, a Eternidade 
e o Cosmos. 

E na humildade Eu vos criei, porque sem Amor nada 
faz sentido e por isso, como vós, Eu sinto a força da 
paternidade. Em vós Eu Me realizo, sofro e Me alegro. Por 
vós nasci e morri e vos dei a vida eterna para poder viver 
na comunhão do Amor. Tudo em Mim é Amor. 

Nada é mais forte do que o Amor do filho pelo Pai e 
do Pai pelo filho. É esse Amor que Eu busco em vós e que 
provém da vossa fé e da vossa vontade. 
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Em vós Eu estou, e Me alegro com o vosso 
desenvolvimento em Mim. Sinto que estais cada vez mais 
perto, embora como vos disse vos afastais. 

Afastais-vos porque duvidais, quando deveríeis ser 
sólidos na fé. 

Afastais-vos porque por vezes sentis cansaço com o 
tempo de espera do percurso que espiritualmente temos de 
percorrer. 

Afastais-vos porque o mundo vos solicita e vos 
distrai. 

Mas esse é o percurso e Eu sei: é caminho de luta, um 
caminho de cruz. 

Mas Eu vos Amo nesta busca, nesta dialéctica da fé, 
em que dia após dia saís reforçados porque Eu vos fiz 
pilares. 

Vós vos completais, vós vos reforçais e Eu vos 
abençoo nessa união. 

E nessa união nasce a obra. Tijolo a tijolo, o muro é 
construído e pedra sobre pedra, construís a vossa casa. Aí 
Eu moro, aí Eu Me encontro convosco. 

Nada em Mim é feito no desleixo, tudo é feito na 
obediência e na busca do rigor. A perseverança é um dom 
elevado e mesmo os que necessitam têm de ser 
confrontados com a necessidade da procura, da busca, da 
caminhada ao encontro do Pai. 

Continuai a percorrer o caminho da caridade e senti 
que tudo o que vos acontece tem um sentido no vosso 
trajecto espiritual. 

A obra é um projecto em curso, nada se detém na 
força do Espírito. 

Eu vos Amo. Amém.” 
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26 de Abril de 2014 
 

“No encontro Comigo, vosso Pai, tendes de pensar e 
sentir que não existem outras prioridades. 

No caminho existe percurso simples e percurso árduo 
e é neste que vós Me atingis em verdade. Aí, tudo o que é 
terreno se exclui e a alma, em sangue e ferida, recorre ao 
Pai, fortalecendo o espírito. Aí, vos despis de orgulho, 
vaidade e vanglória. Sois filhos mortais na busca da Vida 
Eterna que Sou Eu.  

O medo em tudo se revela como ignorância do 
espírito e distância de Mim. O temor a Mim indicia 
respeito que é caminho para a rectidão e, posteriormente, 
o Amor. Eu quero que atinjais o Amor cada vez mais 
Divino. Não importa o caminho, desde que tenhais os 
olhos postos em Mim e procureis respeitar a Minha 
Palavra. 

Em nada Eu vos excluo e a Minha vinda vos 
contemplará e aos vossos. Mas o sofrimento é caminho e 
ele vos pertence até Me encontrardes. 

Nada mais vos pedirei do que o vosso Amor e 
dedicação. Tenho projectos para vós e na obra já vos 
incluis, desenhando trajecto de futuro. Eu vos integro em 
Mim e quando vos digo que não quero dinheiro sujo é 
porque ele antes será abençoado, para só ser usado no 
crescimento espiritual e no amor ao próximo. Nada será 
usado sem Minha permissão e orientação para que os dois 
campos possam frutificar e dar fruto por igual. Toda a 
colheita terá de ser feita com o objectivo de encher os Céus.  

Tudo a Mim deveis perguntar. 
(...) Por isso, escutai mais do que falai e vede com 

vossos olhos o caminho da religião. Como não hei-de Eu 
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ficar triste? Mas o vosso testemunho e firmeza será ouro 
nas vossas mãos e promessa de mudança. 

(...) Não procureis afugentar quem Eu chamo; mas 
sim, clamai para terdes paciência, abnegação e paz para 
todos acolher. Na humilhação chegais ao Pai e no Amor Eu 
vos abençoo por Eternidades. 

Sede amorosos, filhos Meus. Amém.”  
 

01 de Junho de 2014 
 

“No Sol, a vida se integra em Mim. Nada se 
concretiza senão na plenitude da Minha Vontade. Contudo 
um Pai está sempre vulnerável à vontade dos filhos e 
muitas vezes surge a cedência, não porque seja o melhor 
caminho, mas porque um filho suplicou. 

A Minha Vinda e a Minha Obra serão no momento 
da Minha Vontade e na conjugação de factores cósmicos 
que vos ultrapassam e que são a força da sobrevivência dos 
mundos.  

A vida espiritual é mais consistente e perturbada do 
que a maioria dos Meus filhos pensa. Eles julgam que vão 
herdar de relance um mundo perfeito, ou então, nem se 
cansam em pensar no futuro da alma e no aperfeiçoamento 
do espírito. A carne é uma distracção que vos afasta de 
Mim. Não é na rejeição da carne que chegais a Mim, mas 
sim no seu domínio, no seu controlo. O vosso coração que 
comanda o vosso cérebro e condiciona os vossos 
pensamentos tem o dom de tudo poder controlar e insere 
em si todo o poder do Espírito que sou Eu em vós. 

Quando aprenderdes a viver num corpo sem terdes o 
espírito aprisionado, aí sereis livres do mundo, da matéria 
e embora viveis com Satanás em vós, sois vós que o 
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controlais e isso só o podeis fazer quando tiverdes em vós 
a essência, a força, o poder do Espírito. 

No início dos tempos, Eu tudo Criei e vos digo que, 
por incerteza do Amor, Eu deixei Satanás agir. Perdi por 
tempos a certeza do amor de um filho, mas ganhei a 
profundeza do caminho do perdão. E na dor tudo se criou 
como é, e no perdão tudo se refez e o Amor ganhou a força 
que possui, o controlo do Universo. 

Tudo é infinito, encontrando finitude na 
incorporação do Espírito que sou Eu. 

Nada na vida se justifica ou explica, se não na 
simplicidade do Meu Amor que se reflecte no acto da 
Criação. O espírito é a Minha maior criação e sois vós, 
Meus filhos, que o integrais. Portanto, todos vós sois parte 
de Mim e por isso ao amardes os outros estais a entrar no 
processo cósmico da integração do Amor num só Espírito 
e na concretização do caminho do perdão que leva ao acto 
da união, da integração, da fusão que sou Eu, e Eu em vós. 

Isto, Meus filhos, é a obra, a Minha Obra em que vós 
sois matéria a trabalhar e obreiros em acção. Não 
interessa nem o como, nem o onde, nem a quem, interessa 
sim o resultado e o percurso que é feito. E isto já estais a 
fazer, estais a concretizar e por isso em vós o Meu Espírito 
cresce e se expande dia após dia. 

Nada temeis, nem a vós próprios. Preocupai-vos sim 
em melhorar, em identificar o pecado e em rectificá-lo em 
vós. Eu sei o quanto é difícil esse percurso. Edificar o 
espírito é mais difícil do que construir o mais complexo 
templo na terra. Mas estais no percurso. Não vos 
preocupeis com detalhes, mas sim Comigo e com o Meu 
Amor, a Minha Doutrina. 

(...) Em vós Eu estou. Não importa o tempo, nem o 
espaço, mas sim a força do Meu Espírito em vós. Amém.” 



150 
 

14 de Julho de 2014 
 

“A resolução do mal está em Mim. A resolução da 
incerteza está em Mim. 

A falta de fé está na Minha Presença. 
O julgamento é Meu, porque Eu julgo com Amor, com 

Misericórdia, sempre com o pensamento na transformação 
das criaturas. O Meu Julgamento não é para condenação, 
mas sempre para transformação. 

O Meu Amor quer vidas transformadas, vidas cujo 
amor não condena, mas clama por Mim, para o 
aperfeiçoamento dos corações. 

Como Pedro estava a dois passos Meus, no meio do 
mar, vós estais no Meu Coração, porque Eu vos amo. 

Se pedirdes ao Pai, Eu Me faço presente em vós, de 
tal maneira que, mesmo não Me vendo fisicamente, não 
tereis dúvida que Eu estou convosco. 

Ficai em Mim, porque Eu estou em vós. Amém.” 
 

27 de Julho de 2014 
 

“Meus filhos, mais uma vez incide sobre vós a Minha 
Luz e chega a vós a Minha Palavra. Eu estou presente neste 
momento de provação e de desânimo. 

Eu sei que alguns de vós entristeceis, porque quereis 
ver na matéria o que vai no vosso coração, e outros de vós, 
estais em luta constante. Perguntais vós muitas vezes 
porquê e porque se atrasam os tempos. 

As coisas e os acontecimentos se atrasam porque as 
almas são rebeldes e se atrasam no caminho da 
incorporação do Espírito. 

Se alguns de vós estais em provação é porque 
necessitais. O vosso próprio espírito clama, quando em 
intimidade Comigo, por mais. E mais exige muito caminho 
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de cruz, caminho de solidão, caminho de humilhação, força 
espiritual para se largar da matéria, amor a Mim 
incondicional. E nada disto é fácil de atingir na 
tempestade que é o mundo.  

Tudo o que é espírito vos envolve e tenta, e tudo o que 
é matéria vos agarra. Só Eu vos liberto. Só o encontro 
Comigo vos faz atingir libertação e sabedoria. Mas vós 
tendes dificuldades em vos libertar dos tentáculos do 
mundo. E muitas vezes dizeis: porque o Pai permite?  

Claro, Meus filhos! Por isso tendes livre arbítrio, 
para dizer sim a Mim e não a Satanás, e por muito que a 
Minha Força vos invada, sois vós que tendes de optar, 
porque essa é a lei mais profunda do Amor. 

Eu permito? Não Meus filhos … vós permitis! E 
Satanás usa e abusa de vós. É certo que, quando Me 
chamais, como qualquer Pai, ouço a vossa dor e vou em 
auxílio; vos limpo, coloco anjos em vosso redor, mas vós 
tendes de agir em prol do Amor. E o Amor não é dizer 
sempre sim. Não é beijar o chão do pecador, nem venerar a 
sua preguiça e arrogância. Amar é ensinar, é testemunhar 
no caminho da Luz. A excessiva benevolência leva à falta 
de regras, à lascívia e ao ócio. 

Quando se ama, repreende-se. Quando se ama, sofre-
se com a maldade do outro e pune-se. Por isso existe a lei. 
E a lei não exclui o Amor, quando aplicada no rigor da 
Palavra. 

Ainda não estais preparados, e mesmo os Meus filhos 
que têm um lar de Luz em sintonia com a Minha Palavra, 
ainda têm caminho a percorrer. 

Eu ausculto os vossos corações e sinto; as vossas 
varas estão a ser limpas para nascer a flor e fruto. Mas o 
tempo ainda demora no vosso tempo e se apressa no Meu. 
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A humanidade se divide entre trevas e Luz. Cada vez 
mais os filhos da Luz se elevam a Mim e os das trevas se 
afastam. 

O pecado se espalha e alarga como doença em pleno 
contágio, mas o Juízo Final se apressa. Em breve chegarão 
dias de treva e dor, e da escuridão se reforça a Luz. 

Do temor e do medo nasce a visão espiritual e os que 
de Mim se afastam descerão aos infernos para provar da 
sua própria iniquidade. 

O orgulho e a vanglória matam o espírito, mas hoje 
Satanás se exagera em relação aos actos, exacerbando o 
pecado ao máximo. 

Meu Coração esmorece e chora ao ver como terríveis 
estão os Meus filhos mais duros de espírito. Hoje praticam 
os actos mais impensáveis em termos de maldade. Não há 
réstia de amor-próprio, quanto mais de amor ao próximo, 
nesses espíritos perturbados. 

O mesmo acontece no reino espiritual, em que cada 
vez existem mais nuvens de dor e de maldade sobre vós. 

Por, isso Meus filhos, todos os Meus anjos e espíritos 
em Luz trabalham para manter a humanidade no seu ritmo 
para a plenitude do Amor. 

Em vós Eu Me completo, pois sois a Luz da terra. 
Tudo o que passais é caminhada para Mim e 

fortalece o vosso espírito. Chegará o dia em que Eu 
habitarei em vós com Poder e aí a Minha Obra se 
concretizará em vós e por vós. Até lá, atendei na oração, 
no clamor, porque, como vos disse, os tempos se apressam 
e o terror dos homens breve chegará. 

Olhai os vossos governantes e vede a pirâmide 
terrena a cair. Nada sustenta eternamente a matéria, mas 
no Espírito tudo se fortalece e eterniza. 
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Continuai, caminhai e amai à Luz da Minha 
Presença. 

Em vós, Eu Sou mais Forte. 
Eu vos protejo. Amém.”  

 

30 de Agosto de 2014 
 

“Todos vós estáveis como Barrabás. A alegria dele 
era só alegria do mundo por saber que estava livre. A vossa 
vida estava como a dele - presa no pecado, no vício e longe 
de Mim. 

Barrabás não estava no Gólgota, porque ele só 
queria ser solto do cárcere; não foi solto do pecado e 
permaneceu longe de Mim. 

A vós, filhinhos, vos libertei do cárcere do pecado. 
Vós Me amais, porque Eu soprei o Meu Espírito em vós. 

E tu (...), estavas Comigo no Gólgota, porque Eu te 
conheço e amo desde eternidades. 

A vossa liberdade é Minha, a vossa vida é Minha, e 
vós não sois levianos como foi Barrabás que não olhou 
para Mim como o Senhor da Vida. 

Dai graças ao Pai que vos libertou, mas no espírito, 
e continuai a ser livres no espírito. Ele voltou ao pecado, 
porque não renasceu. 

Vós sois Meus filhos, renascidos a cada dia. Se 
tivésseis olhos mais espirituais, saberíeis como os Meus 
anjos vos protegem e vos advertem de muitos erros que 
nem em pensamento vós conheceis. 

(...) Eu vos amo com todo o Meu Amor. 
Ficai em Mim. Amém.” 
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14 de Janeiro de 2015 
 

“Nas profundezas do Reino se encontra a Minha 
Majestade. Nem tudo é acessível por Mim, porque o 
inimigo roda e tudo tenta corromper e o saber possuir. No 
domínio e na essência da Criação existo Eu e o poder do 
Meu Espírito e nada o pode atingir. Por isso, Meus filhos, 
cuidai de pedir aos Céus protecção na terra. 

O Meu silêncio é arma poderosa no Reino e nos 
vossos corações. Vós tendes que vos fortificar dia após dia 
com o sentir da Minha Presença, e quem duvida 
dificilmente crê. Por isso, filhos, acreditai que em tudo 
corre o Meu sangue e que mesmo no pecado Eu habito; no 
entanto, tentai abdicar do mesmo e fugi da tentação. 

A provação é caminho de luta e Eu gosto de vos ouvir 
clamar por Mim. É bom sentir a voz de um filho, é bom 
sentir o seu Amor. 

Eu vos Amo e em breve abrirei o livro, mas tomai 
atenção pois a partir daí o hábito da oração terá de ser 
uma constante, pois as forças contrárias se abrirão e vós 
necessitais de bênção, de protecção. 

Preparai-vos em oração que o Meu Amor sobre vós 
está. Amém.” 

 

09 de Fevereiro de 2015 
 

“Na Eternidade, no Infinito, no tudo e no nada Me 
encontro Eu. Poderei dizer que Me envolvo na solidão do 
Universo, em que o amor dos Meus filhos Me basta. Em 
tudo Eu Me dedico e vos quero a todos em salvamento para 
retornar à primeira Luz, à Luz total. Nesse momento, tudo 
voltará ao início e a Minha Paz reinará. Não mais existirá 
pecado, não mais existirá ódio, porque no Amor tudo se 
dissolverá.  
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A vida do espírito é para vós difícil de entender 
porque o corpo vos limita e delimita, ou seja, não podeis 
sair daquilo que o vosso corpo alcança, a não ser pelo 
vaguear do espírito, mas, mesmo essa competência poucos 
a têm e, os que a têm, é algo limitada para vossa protecção. 
A vida espiritual tem um lado de Luz e de Amor, mas 
também tem um lado obscuro de sofrimento, de 
padecimento para purificação. Este trajecto para alguns é 
árduo e é aí que esses espíritos revoltados, insaciáveis, 
fortalecidos pela luz do mal, se manifestam contra nós, 
contra a obra, contra o Meu reino.  

Atendei por isso ao nascimento da criança. Até certa 
idade ela precisa de toda a protecção dos céus e da terra. 
Depois adquire hábitos, carácter e valores que a vão guiar 
para toda a vida. Quanto melhor for a infância, melhor 
será a idade adulta, pois onde se coloca a semente, ela 
cresce e o seu crescimento depende do tratamento que lhe 
dermos: Temos de lhe criar um solo, uma terra tratada, 
limpa e rica. Temos de a regar continuamente para que a 
terra seja alimentada e frutificada. Temos de lhe retirar as 
ervas daninhas para lhe aliviar e purificar o caminho e, por 
fim, ela crescerá viçosa ao raiar do Sol da Primavera. Vós 
sois semente e semeadores. Vós sois peixe e pescadores. Vós 
sois os Meus filhos muito amados que na persistência 
ganham o Céu, dia após dia. Eu vejo o vosso esforço e na 
obediência passastes a linha. O corpo está mais limpo e 
percebestes o que é a necessidade, o hábito criado. Quando 
o corpo adquire hábitos, ele condiciona o espírito, o 
pensamento para algo. Aí, temos de ser fortes e contrariar 
as vontades para adquirir disciplina espiritual. 

Passo 1 – Purificar o corpo e abrir caminho à 
disciplina espiritual; 
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Passo 2 – Adquirir disciplina espiritual. Ireis por 
isso, Meus filhos, fazer agora uma caminhada de sete sóis 
em oração na vossa casa. Uma hora terá de ser Minha, de 
comunhão única entre cada um de vós e o Meu Espírito. 
Orai em pensamento ou em palavras, mas elevai o vosso 
coração a Mim. Eu vos amo. Amém.” 

 

12 de Fevereiro de 2015 
 

“Eu preparei e escolhi corações para iniciar uma 
obra. 

Esta caminhada foi feita para provação e reflexão; 
muita coisa vos escrevi e muita coisa vocês deixaram por 
fazer. 

A leitura da mensagem era feita, a oração era 
elevada, mas muitas vezes, não davam atenção ao que vos 
dizia. 

Não faziam, nem muitas vezes ponderavam no que 
Eu vos transmitia. 

Agora, Eu peguei no véu; Me preparo para rasgar 
caminho e vos quero atentos, alertas, disponíveis, em 
oração, reflexão e acção. Quero os vossos espíritos livres 
para Mim e activos para a obra. Não quero lamento, não 
quero desânimo. Quero força, quero fé. 

Juntemos as nossas luzes, porque o mundo, precisa e 
está chegada a hora. 

(...) Preparai-vos filhos. Eu Me faço presente. 
Amém.” 

 

13 de Fevereiro de 2015 
 

“Naquele sítio há um rio que transborda as águas 
quando o Sol se eleva e a chuva cai. É um rio de lágrimas e 
de esperança porque o sofrimento é renascimento do 
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espírito, quando se descalça os pés para penetrar nas 
águas. A água baptiza e purifica quem quer ao alto chegar, 
mas é no coração que a transformação ocorre. O ruim se 
torna manso e na teimosia renasce a benevolência. O Amor 
germina em toda a planta, basta ela querer e abastar-se do 
Sol que nasce todos os dias. 

Procurar a escuridão faz mirrar o espírito, faz cair a 
folha e morrer a semente. Mas se o raio penetrar, basta um 
e a semente espreita e resiste. Neste lugar [*] em que o Meu 
Espírito muitas vezes vagueia, não o escolhi por capricho, 
mas sim por gemidos que chegaram aos céus. Muitas vozes 
aí falaram o Meu nome, muitos passos se deram em Meu 
auxílio, muitos sofrimentos provocaram nos Meus filhos. 
Existem na terra lugares de holocausto, de trevas, de luta 
entre céus e terra e muitos filhos Meus padecem, muitas 
almas se enobrecem, muito amor a Mim se revela. Nessa 
paixão que cada alma vive estou Eu e se opera libertação 
de pecado, libertação de maldade e o Meu Espírito 
fortalece. Cada grito de um filho Meu é uma lágrima no 
Meu coração, mas é também um reavivar da Minha Luz. 
Assim, parece cruel o Meu sentir, parece que o sofrimento 
Me apraz, mas não penseis com coração terreno mas sim 
com coração de Amor e, sabei esperar em Mim porque Eu 
padeci as dores do mundo para vos libertar. O sofrimento 
foi atroz, mas a libertação espiritual que o limpar do 
pecado trouxe ao mundo, trouxe consigo satisfação Maior, 
de supremo Amor e de elevada Paz.  

A autoridade espiritual que o Amor permite na 
elevação terrena e no poder transcendental é inigualável e 
inatingível por qualquer filho Meu na terra. A força que um 
espírito purificado adquire é suprema e de um impacto 
quase infindável no território que é o Cosmos. O Universo 
é inalcançável por vós. Os reinos habitados incalculáveis 
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e as almas incontáveis para vós. Assim, vede como é 
grande o Universo, como são fortes as forças que o 
habitam. Mas nada é mais supremo que o Amor e nele, Eu 
vos guardo e nele, Eu habito.  

(...) Eu sinto glória e orgulho ao visitar os vossos 
corações. Amém.” 

---------- 
 

“Daniel [**] era um profeta de coração, mantinha 
activo o seu amor por Mim e a dedicação. 

Muito o perturbaram e nem todos os escritos e 
revelações até vós chegaram. Ele tinha no sangue algo de 
mais elevado do que pensavam e as suas origens tinham 
ouro marcado na carne. 

Serviu grandes e pequenos, mas era com os mais 
humildes que ele sentia a Minha força e glória. Habita 
comigo e também participa na nossa luta. Ponderem na 
sua escrita por Mim ditada. O leão ao lado dele dormia.” 

 

[*] O Senhor está a referir-se ao local que tem destinado para 
edificação física da obra a que nos temos referido. 
[**] O Senhor está a referir-se ao profeta Daniel e também faz 
menção do momento em que este foi metido dentro de uma cova 
com leões esfaimados (Daniel cap.6). 

 

24 de Fevereiro de 2015 
 

“O Sol, todos os dias nasce para resplendor e alegria 
dos Meus filhos. Em casa nenhuma existe alegria e saúde 
se não abrirem as persianas, para o Sol entrar, penetrar, 
iluminar e aquecer. Abri, pois, as vossas portadas de uma 
vez, para que Eu possa entrar e iluminar as vossas casas.  

Muitas vezes Vos dou recomendações, outras 
revelações e outras ordens. 
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Muitas vezes vós relaxais perante o que vos peço. 
Seja de pequena ou grande importância, não sabeis sentir 
o peso na balança e, na obediência fácil ides fazendo sem 
grande preocupação. 

A Minha obra filhos, é de almas e de retorno ao 
caminho da Luz. É obra de moldagem de carácter, de 
refinamento do espírito, de caminhada em Verdade. 

Continuais a achar que a Minha obra se limita a um 
abrigo que acolhe corpos. O abrigo, sou Eu e a Minha casa 
é o Universo. No vosso mundo Eu resido no espírito de 
cada um de vós. Esse é o templo, o Meu templo.  

(...) Preocupais-vos com as rotinas do mundo, os 
médicos, as roupas, os alimentos, os arranjos nas casas, as 
obras a fazer. Edificais projectos terrenos; e as obras do 
céu? Eu queria união da igreja, porque nuvens pairam no 
ar e Eu preciso de vós sãos na terra, em pensamento, em 
oração e na leitura da Palavra, para que o poder desça 
junto de vós. 

Ultrapassastes o terceiro traço porque obedeceis, à 
espera de algo muito grande, mas Eu vos quero na 
humildade do corpo e do espírito para que possam acolher 
a simplicidade do Meu poder.  

Por isso entrai agora na rotina do espírito com o 
ingrediente principal: o Amor. O vosso acordar, será um 
novo dia em Mim. Eu quero a primeira oração e o primeiro 
pensamento do dia para Mim e organizai uma hora de 
entrega a Mim por dia, no clamor, na acção, na oração e de 
três em três dias fazei jejum.  

(...) Vos quero a caminhar, vos quero a buscar de 
forma séria em espírito. (...) A oração conjunta se eleva em 
poder. 

Eu estou em vós. Amém” 
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25 de Setembro de 2015 
 

 “Eu ouço o vosso clamor. Eu ouço a vossa voz. Eu 
me faço presente, porque Eu vos amo. Vós sois espírito 
Meu, sois centelha Minha aqui na terra. Sou um em vós. 
Vós já sois centelha purificada; estais num estádio que 
poucos estão. Já fizestes caminho árduo e o vosso caminho 
não vem daqui, já vem longo detrás. Cada um vem de um 
tempo e de uma época e de um sítio que Eu bem conheço. A 
vossa alma é uma alma trabalhada e por isso o Meu 
espírito se alegra em vós. São poucos os que Eu escolho, 
são muitos os que Eu chamo, e muito menos são aqueles 
que conseguem aguentar a caminhada. Eu sei a exigência e 
o rigor do Meu Amor. E vós nem sonhais a dureza do 
mundo espiritual.  

Tudo criei e, no momento da criação, Eu sabia que 
tinha a luz e a escuridão, que tinha o amor e tinha o ódio. 
E Eu próprio tenho de lutar contra Mim. Eu sou a força do 
Universo e a Mim nada Me é permitido, para que tudo 
possa correr na Luz. E a maior grandeza que Eu tenho em 
Mim é o vosso amor, é o amor dos meus filhos, é a entrega 
total, é a plenitude de tudo, é a emoção suprema, é a 
sensação maior, é aquilo que faz mover o Universo, é o 
amor dos Meus filhos. Por isso, agora já podeis 
compreender; e tu (...) começas a entender porque é que uma 
alma, um filho Meu aqui na terra, por mais imperfeito que 
ele seja, tem valor para Mim, porque tudo está em caminho 
para Mim e Eu não tenho descanso, porque Eu quero 
integrar-vos em Mim, Eu quero o amor supremo.  

Vós não imaginais a sensação de grandeza que é, 
quando um de vós chega a Mim e a grandeza é para Mim e 
é para vós; é a conjugação perfeita, é o amor supremo. Vós 
conheceis o amor da paixão, o amor do matrimónio, o 
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amor do filho; agora vede a grandiosidade deste amor ao 
nível do Cosmos, ao Meu nível - não o aguentáveis, Meus 
filhos.  

Mas vós estais a subir, estais a elevar-vos e podeis 
ter a certeza que cada pão que sai da vossa mão é uma 
alegria grande que sai do Meu coração. Cada uma das 
vossas saídas à rua é para Mim alegria imensa para o Meu 
coração. Agora, multiplicai isso pelo mundo, quantos 
filhos Meus me dão esta alegria, mas depois tem a outra 
parte, Meus filhos, a tristeza que Eu sinto no ódio do 
mundo.  

Lúcifer, não é nada mais, nada menos que uma parte 
Minha em rebelião, e como vós lutais contra vós mesmos, 
Eu luto contra Mim mesmo e é esta disciplina que Eu quero 
de vós, porque só assim nós conseguimos o equilíbrio. 
Erguei as mãos Meus filhos, erguei as mãos, porque Eu não 
vos deixo. Eu sou o vosso Senhor e Eu não vos deixo de 
mãos vazias.  

Tendes questões para me colocar, meus filhos; 
perguntai-Me e Eu te responderei.  

Quanto àquele lugar (o Pai está falando do continente 

escolhido por Si para implantar o Reino da Paz e do Amor, conforme ‘O 
Grande Evangelho de João’ – VIII – 187:8-13), vós estais certos 
(julgamos ser a América do Sul, particularmente o Brasil). Aquele é o 
local onde Eu irei construir a Nova Terra. No entanto, 
meus filhos, não tenhais medo, porque o arrebatamento 
será antes (I Tessalonicenses 4.13-17; ‘O Grande Evangelho de João’ – X 

– 156:3-4). Seja em que lugar for que estejam os Meus filhos, 
eles se elevarão a Mim (I Coríntios 15:51-52).   

Eu não vou deixar os Meus filhos em agonia. 
Sofrimento sim, vai haver; vós ireis vivenciar muito 
sofrimento, sejam catástrofes, sejam alterações, seja o 
próprio povo em rebelião entre si. Vai haver fome, vai 
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haver doença, tudo vai haver, mas não debaixo da Minha 
protecção.  

Ireis vivenciar o sofrimento como agora já estais 
vivenciando no coração, porque a intercessão é isso, 
quando dobrais os vossos joelhos para Eu ouvir as vossas 
súplicas e vos atender a todos. E só os meus filhos com 
poder Eu atendo, porque os outros, não posso ouvir, pois 
vejo muita maldade e por isso o Meu Espírito se afasta. No 
entanto, Meus filhos, Eu não me esqueço deles. Sereis vós, 
que os ireis elevar até Mim, no momento em que a agonia 
começar a descer à terra, e o povo escolhido irá ser reunido, 
num local de eleição, mas a terra não será como é. Daqui 
até lá, muita mudança vai haver; os continentes se irão 
transformar, os mares se irão elevar, e vós, Meus filhos, 
num prazo de vinte anos ireis dizer: “Um dia estivemos 
com o nosso Senhor e Ele nos disse: este mundo em que 
vivemos vai mudar.” A Terra irá abalar, muitas fissuras se 
irão rasgar na terra e continentes se irão separar.  

Neste momento, meus filhos, estais a colher aquilo 
que plantastes. A rebelião foi no vosso coração, mas o 
vosso coração é quem comanda, porque o espírito é o vosso 
pensamento em Mim. O espírito é mais que tudo aquilo que 
está materializado, por isso, meus filhos, o homem há-de 
chegar longe, na ciência e em muita coisa, mas nunca há-
de tocar na plenitude, essa ele só consegue quando 
integrado em Mim. Portanto, nunca neste mundo, Meus 
filhos, atingireis a plenitude.  

No entanto, nesse novo mundo, aí sim, vivereis a paz 
profunda, aquela paz que vos faz sentir ligação com os 
céus. Os meus anjos subirão e descerão, os animais 
convosco conviverão, e aí sim, Eu hei-de circunscrever o 
Meu Amor. Fora poderá haver agonia, mas nessa terra 
serão circunscritos os Meus; aqueles que quiseram fazer a 
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caminhada para Mim vão ser protegidos por Mim, até 
porque o mundo em agonia vai precisar da vossa oração, 
vai precisar da vossa paz e vai precisar do vosso exemplo, 
para poder transformar os seus corações. 

(...) Que mais dúvidas tendes nos vossos corações, 
Meus filhos?  

Há outra que vos ronda o coração – doar os órgãos 
[*]. 

Eu vou-vos responder, Meus filhos. Não há corpo 
nenhum que consiga chegar ao mundo etéreo, se não 
conseguir chegar na totalidade e se decompor na 
totalidade. No entanto, na doação há dádiva e essa dádiva 
também é bem vista pelos Meus olhos. Nunca esqueçais 
que tudo está debaixo do Meu controlo. Porque se for um 
filho Meu que Eu queira que chegue rápido até Mim, esses 
órgãos transplantados irão ser rejeitados e vão chegar a 
Mim. Se forem filhos Meus que têm um momento de espera 
para chegar a Mim, então essa dádiva vai-se concretizar. 
Não deu em vida, vai dar depois de morto.  

Por isso, meus filhos, há coisas na terra com que não 
vos deveis preocupar muito, porque Eu tenho o controlo de 
tudo. Uma coisa é certa, para chegardes a Mim só através 
do amor aos vossos irmãos, pois Eu estou em cada olhar, 
Eu estou em cada um de vós, mesmo no maior criminoso. E 
toda a mão que vocês estendem é a Mim que a estendeis, 
agora não vos esqueçais, Meus filhos, que as forças do mal 
são grandes, por isso quando estenderdes uma mão, 
estendei-a na oração; quando derdes a mão a um 
criminoso, quando falardes com um doente, falai com o 
coração em Mim, com o pensamento em Mim, para que Eu 
ordene ao anjo para vos proteger, para que Eu ordene às 
forças do bem que desçam sobre vós; não desafieis o mundo 
sem protecção. Não desafieis o mundo! 
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(...) Questionas-te também sobre esta rebelião, sobre 
este povo que vem em demandada [**]. Logicamente, sou Eu 
que estou a permitir que isso aconteça; Eu permito e está 
na Minha Palavra. Tudo isto irá acontecer, mas está tudo 
debaixo da Minha orientação. O Meu povo precisa de 
sentir que o mal está misturado no bem. O Meu povo 
precisa de sentir que é na entrega, no sofrimento, que chega 
até Mim. Nada do que está a acontecer está escondido dos 
vossos olhos, as pessoas é que se esqueceram de Mim; 
todos vós vos esqueceis de mim, só que uns, é por 
momentos, outros nem Me conhecem, outros negam-Me e 
outros brincam Comigo. 

Eu sou um Pai misericordioso, porque Eu quero que 
todos voltem a Mim, mas na misericórdia temos de ter 
mãos fortes, porque senão chegamos a uma dada altura e 
não temos mão naquilo que é nosso. É por isso que, de vez 
em quando, Eu faço descer sobre vós uma força da natureza 
que vos mostre o Meu poder. É por isso que os mares se 
hão-de revoltar; é por isso que o tecto do vosso mundo há-
de rebentar; é por isso que uma força do exterior há-de cair 
nesta terra, que é Minha. E nessa altura, Meus filhos, ireis 
ver o Meu povo a ajoelhar-se e a pedir clemência, não por 
amor, não por bondade, não por luz, mas por medo; por 
medo, porque o medo da morte os trespassa, o medo da dor 
os faz dobrar os joelhos. 

Mas nada vos dá autoridade de julgar ou de fechar a 
mão a todos esses que precisam. Agora, como Eu vos disse, 
não desafieis o mundo. Na oração, na bênção e Comigo do 
vosso lado, vós vencereis o mundo. Não vos esqueçais que 
Eu só vos mando anjos, mediante a súplica e a oração, mas 
Eu ouço-vos a todos e por isso, sabei que não há força 
maior que uma oração de coração, uma oração de fé. Essa 
é uma ligação no momento a Mim.  
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(...) Vós, Meus filhos, daqui a vinte anos ireis ver as 
mudanças e fazei as vossas contas, verificai o Meu 
ministério da terra e conjugai com a vossa sabedoria da 
Palavra, e tereis a noção de quando Eu virei. 

Os continentes da direita serão separados; o Meu 
Filho passou grandes tormentos aí; desde essa época, essa 
terra não tem paz. Estou cansado e a mergulharei em água. 

(...) Os caminhos, esses não são os mais importantes, 
o importante é conseguir que todas as condições estejam 
reunidas. Por isso, Meus filhos, não é um local físico que 
Me preocupa a Mim, porque esse está lá, o que me preocupa 
a Mim é conciliar as forças e  vós já vistes que não está a 
ser fácil aqui na terra conseguir braços que se entreguem na 
Minha obra e conseguir corações puros; mas eles vão 
chegar, eles estão a chegar, eles estão a reunir-se. 
Naturalmente ireis ter ligação com o outro lado do mundo. 
É certo que o outro lado do mundo (o Brasil), é proximidade 
na língua com vocês e é importante este trajecto de 
entendimento, mas com o avançar dos tempos, outras 
pontes se irão estabelecer. Mas para isso é preciso começar 
a divulgar ‘O Grande Evangelho de João’ e, através dele, 
pontes serão estabelecidas, pois a Minha Palavra é viva 
desde tempos que nem tu conheces. 

O Grande Evangelho é palavra acessível a todos, não 
estão dissociados um do outro (a Bíblia e a Nova Revelação Viva); 
e quando o Meu Grande Evangelho for divulgado, quando 
for transcrito em várias línguas, quando começar a tocar 
corações, então ireis ver polos a aproximarem-se e obras a 
nascerem.  

Mostrei-vos em tempos, em uma visão, barquinhos 
em vários pontos do oceano; esses barquinhos são as 
Minhas comunidades a nascer, é o Meu povo a juntar-se. 
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Por isso, meus filhos, não vos preocupeis 
excessivamente com a obra física, porque é só o lugar onde 
reunir o Meu povo, e o Meu primeiro amor, a Minha 
primeira igreja será estabelecida. 

Mas para isso, tendes de estar na bênção e na 
preparação e tendes que ser vós a estar preparados para 
acolher essa obra aqui. No entanto, Meus filhos, Eu estou 
a abrir portas e ireis ver essas portas serem abertas a partir 
daqui (...) Quanto ao Meu amor e à Minha doutrina, essa 
tem de estar forte naquele lugar, essa é a chave da obra, 
Meus filhos, e quando ela estiver moldada, Eu dar-vos-ei 
essa chave para vós iniciares a obra aqui na terra. 

Não fiqueis tristes e não reduzais a vossa velocidade, 
Meus filhos, porque vós achais que nada está a acontecer, 
mas Eu vos digo que tudo está a ser feito. 

E quando Eu disse a Lázaro para vos deixar 
envolvidos no meio dos papéis [***], não é porque Eu não 
vos queira dar ajuda, mas a aprendizagem feita por 
caminhada, essa é forte, essa é sólida, essa é estruturada e 
Eu quero que vocês e todos os outros que virão, tenham 
uma fé estruturada, sejam pilares fortes, porque ides viver 
momentos difíceis, ides viver momentos muito difíceis. 

Por isso, Meus filhos, àquilo que perguntastes Eu vos 
respondi.  

Quanto às ligações com o mundo, mantenham as que 
tendes com o outro lado do Atlântico; mas outras pontes 
irão ser construídas e ireis então estar todos reunidos. 

(...) Eu vos deixo na paz. Eu vos deixo na caminhada, 
Certo de que vós estais Comigo; ficai com a certeza que Eu, 
nunca vos abandono Meus filhos. 

(...) Ficai em paz. Eu vos abençoo e aos vossos filhos. 
Amém.” 
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[*] Tínhamos perguntado ao Senhor se a doação de órgãos 
era permitida por Ele. 
[**] Perguntamos também ao Senhor se as migrações que 
estão a acontecer para a Europa de povos castigados pela 
guerra e outras catástrofes, eram permitidas por Ele. 
[***] O Senhor dá explicação sobre uma visão que houve, em 
que alguns irmãos estavam no meio de muitos folhas escritas 
tentando compreender os seus dizeres. Lázaro vendo isso, 
pediu ao Senhor para os ajudar; ao que Ele respondeu: “Eles 
irão aprender sozinhos”.  

 

15 de Novembro de 2015 
 

“Em breve o Sol se levantará e no crepúsculo da 
manhã vós vereis como o raiar revela o Meu poder a descer 
na Terra. 

As armas do príncipe das trevas se levantam e um 
povo indisciplinado e vil o segue, mas a Espada se prepara 
e no fio-de-prumo tudo se alinha na verticalidade da 
Minha Acção. 

Afiai a vossa espada e embainhai-a, porque temos de 
estar preparados para o massacre que aí vem.  

O Meu povo, o Meu exército tem de disciplinar e 
fortalecer a sua fé. 

Na paz e na reflexão Eu desço sobre vós e vos encho. 
Encho de poder e de capacidade de realização, porque nada 
se faz sem a acção do Espírito Santo aí na terra, que é 
Minha por escolha e vontade. 

Nada temais e fazei o que Eu vos peço na luz da 
Minha presença. Acutilai os vossos ouvidos e apurai o 
coração às Minhas palavras. Peneirai a farinha para que o 
pão seja do Céu. 

Eu vos ouço, Eu vos interpelo no sono e no dia-a-dia. 
Eu sou um Pai presente. Vinde a Mim, filhos queridos. 
Amém” 
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04 de Maio de 2016 
 

“De gerações em gerações que Eu visito o Meu povo 
e Me faço presente através da revelação viva - a Minha 
palavra. Mas vós, vil povo Meu, nem sempre Me sabeis 
ouvir e muito Me entristece nem sequer me dares um pouco 
de crédito. Por isso Eu peneiro o Meu povo e faço arder no 
Meu fogo os escolhidos; e das cinzas nasce o carvão que 
há-de fazer a Minha obra viver, depois de ela nascer e 
crescer. 

Para atingir o ponto do carvão, o corpo tem de 
padecer e perceber que o dono de tudo Sou Eu e nas Minhas 
mãos tudo se transforma em ouro espiritual. 

Nem um vintém importa, nem uma sombra 
amedronta, nem uma desgraça vos desvia, nem o amor de 
mãe vos faz sair do Meu caminho. 

Só no Meu Amor vós protegeis os vossos. E só 
renegando, conseguis o Céu. 

O vosso coração terá de dizer: nada tenho, nada 
quero, a não ser o Amor eterno do Pai. Aí atingistes o 
ponto do carvão e os vossos sentirão a vossa pequenez 
terrena e a vossa grandeza espiritual; e por contágio, 
aprenderão a ser melhores. Vós sois o Meu testemunho na 
terra para os vossos. Segui-Me. 

De uma árvore podemos enxertar outra, de forma a 
termos duas a dar fruto. Por isso, trabalhai, porque da 
obra a nascer iremos fazer um enxerto que vai dar a obra 
grande, mas só na comunhão Comigo podemos trabalhar. 

Planeai a vida em conjunto na consagração plena da 
base e da entrega dos vossos. Sereis juntos por vontade 
própria e comungareis na nossa casa do primeiro amor.  

(...) Deixem-se de mundanices, crendices, medos e 
práticas religiosas.  
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Limpai o espírito porque sois donos da Minha 
sabedoria na quantidade necessária. Tudo vem por Mim, 
por comunhão, por ligação, por Amor, por limpeza da 
dureza do coração. 

Lançai os barcos na água e deixai-os navegar no Meu 
mar e não tenhais medo de entrar, porque vós sois 
timoneiros, vós abrigais a Minha direcção. 

O tempo começa a chegar-se. 
(...) Chegastes e Eu vos acolho de braços abertos e vos 

peço obediência, Amor e entrega e tudo vos darei. 
Tudo vos posso dar, porque sois Meus herdeiros. 
No Amor tudo se vence. 
No Amor tudo se consegue. E Amor é obediência ao 

Pai, porque Ele é amoroso para vós. 
Eu Me compadeço de vós e apesar do percurso e do 

sofrimento, a vitória vos acompanha. 
Eu estou em vós. 
Iniciemos mais uma etapa e que cada um abrace a 

sua tarefa com responsabilidade na ligação aos Céus. 
Aqui Me faço presente para vos encher com o Meu 

Espírito. Amém.” 
 

27 de Maio de 2016 
 

“E no pranto de todos os que por Mim clamam Eu os 
contemplo e Me faço presente para os confortar. No choro, 
Eu sinto a pureza e singularidade da emoção dos Meus 
filhos. Todos vós sentis de forma diferente e vos entregais 
de forma diferente. 

Na luz da vossa tristeza Eu penetro e a avivo, pois é 
de busca e de saudade pela comunhão. Eu quero-vos não 
tristes, mas felizes na comunhão. Não a procureis, vivei-a; 
ela está na vossa vontade, no vosso querer. Até na acção 
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plena podeis estar em comunhão. Muitas desculpas dais 
para não Me terdes no coração, porque sois 
espiritualmente ignorantes. Eu posso estar sempre em vós 
e convosco, se partilhardes de uma santidade de vida 
própria daqueles que Me são próximos. 

O poder será a vossa sombra, quando assim 
estiverdes. Para isso, controlai vossos fígados, vossos 
humores. Não poderá falar mais alto que a Minha voz, 
nada poderá ser mais forte que o Meu braço e não será mais 
intenso que o Meu sentir. Eu sou o Caminho, a Verdade e a 
Vida. Eu sou o Amor, a Sabedoria e o Poder. Eu sou a 
Plenitude, Eu sou o Tudo que absorve o Nada. Eu sou a Luz 
que afugenta a escuridão. 

No terreno quereis semear, mas tolos sois porque a 
semente já lá está. Na casa quereis habitar, mas tolos sois 
porque ainda não a limpastes. Quereis a obra, mas tolos 
sois porque não sabeis pedir.  

Atendei, pois, Meus filhos: 
Vamos pedir aquilo que no infinito já pertence ao 

finito e aí Eu darei ordem para o exército expulsar os 
entraves que não deixam tomar posse terrena.  

(...) Tomar posse espiritual é lá habitar em espírito e 
dessa forma desenvolver vontade e paixão para lá entrar, 
habitar e comungar. 

Limpai, pois, a casa, o vosso corpo e o vosso espírito 
e elevai a vossa alma para Eu em pleno em vós habitar e 
no templo convosco entrar. 

(...) Abraçai a oração e elevai-vos a Mim. Entreguem-
Me a vossa vontade e Eu vos darei orientação, 
conjuntamente em força Eu vos ouvirei. 

Por último, mostrai-Me o vosso sentir. 
(...) Acolhei-Me porque Eu já vos acolhi. 
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Caminhai filhos, porque de todas as direcções 
existem filhos Meus a dirigirem-se para vós. 

Aleluia. Amém.” 
 

30 de Dezembro de 2016 
 

“Dia após dia vou crescendo dentro de vós e a luz se 
intensifica, quer na dor quer na necessidade. O Meu povo é 
assim: precisa do grito para sentir vontade de Me sentir no 
temor, precisa da dor para clamar o Meu nome. 

Em tudo Eu estou presente. E mais um ciclo terreno 
passa e Eu me aproximo de vós para vos dizer que mais um 
grão de areia se solta contando os anos para a Minha 
vinda. 

Apressai-vos na ligação a Mim e no perdão que 
tendes de espalhar à vossa volta. Que o Amor seja semente 
que vos traz até Mim e que seja dia após dia, hora após 
hora, tratada por vós com todo o cuidado e na força da 
caridade. 

O Meu Espírito se completa com a junção do vosso. 
Todos os Meus filhos têm de se elevar para que Eu possa 
sentir que o infinito se perde na junção com a eternidade e 
aí a Nova Jerusalém desce com todo o esplendor. Mas até 
lá, muita lágrima, muita dor, muita provação tereis de 
passar para que todo o pecado possa expiar; e que em vós 
o próprio príncipe das trevas possa ser transformado em 
filho pródigo. 

Tudo no mundo se transforma, regado pelas Minhas 
lágrimas e pela dor que sinto vendo os Meus filhos se 
afastando. Mas no mesmo momento Eu me alegro pela 
fidelidade e esforço de filhos como vós. 
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Lutais e enfrentais a provação sabendo que o Meu 
caminho é o fogo que vos molda em carácter. O fogo é a 
dor, é a humilhação, é a tortura do mundo em que viveis. 

Nenhuma dor que chegue a vós é mais forte que a 
vossa força e tudo é feito para vossa salvação. 

Sois filhos eleitos na escolha e no espírito que vos 
concede fé renovada e fortalecida. 

Procurai-Me e eu sempre vos acolherei porque vos 
amo. 

Tudo se encontra como a natureza em invernação, 
pronta a despertar ao raiar do sol. Assim é convosco e com 
a Obra. 

E na mudança tudo se renova sendo o princípio e o 
fim o mesmo. 

O caminho se faz percorrendo, e na busca se encontra 
e Eu já estou em vós e permaneço.  

(...) Descansai e esperai porque o Sol vai renascer em 
vós. Eu vos Amo. Continuai o caminho que Eu vos coloquei 
à frente. Enfrentai os obstáculos, pois só assim 
conseguireis na terra aquilo que nós aspiramos aqui no 
céu. 

Eu estou em vós, Meus filhos. Amem.” 
 

25 de Junho de 2017 
 

“Na luz do Meu Espírito se constrói o ontem e o 
amanhã numa ilusão humana que é o sempre em 
eternidades criada por Mim. 

O holocausto é só um momento de retorno às origens, 
ao Amor incondicional de Deus Pai sobre os Seus 
filhos que merecem a plenitude do bem quando em entrega 
e em perfeição se conjugam e penetram no Meu Espírito por 
Amor maior ao Pai. 
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Tudo Eu determino, mas na continuidade dos tempos 
surge o pecado que é preciso redimir e a força do inimigo 
que se revela no Meu filho pródigo através da inveja, do 
ódio e da rebelião. Na determinação da vida como um 
prolongamento do Meu Ser e da Minha Força não pude 
deixar de lado a centelha do mal; ela tinha que se revelar 
para ser resgatada pelo bem. E sois vós, parte de Mim em 
perfeição, que Me ides ajudar a combater essa centelha que 
reside no corpo de cada ser. 

Toda a matéria é oca de Amor e precisa converter-se 
totalmente em espírito para se integrar em Mim e chegar 
aos seus, imaterializada, junto com o espírito de cada um 
que sois Eu em vós. 

A vossa missão, filhos, permanece e cada dia que 
passa é um milésimo de perfeição em vosso espírito. A 
alma se eleva e o corpo se rebaixa ao poder e grandeza do 
Espírito em vós. 

Tudo é possível na força da fé. Já fostes mais fortes, 
já fostes mais fracos, mas a fé é trabalhada na oração e no 
Meu poder em vós. É como a força do Sol em vós - quando 
mais vos colocais ao Sol, mais ele vos aquece. Quanto 
mais pensardes em Mim, mais o Meu Espírito vos penetra 
e mais poder Eu vos concedo pela força da fé. 

Estais no caminho e ireis permanecer porque o vosso 
caminho não tem retorno, mas atentai sempre à 
provocação do inimigo e não cedam aos seus recados. Ele 
vos manda ordens de várias formas subtis e erróneas, mas 
estai atentos e vigiai porque no Meu Espírito vós sentis o 
cheiro da tentação. Continuai no caminho da caridade, 
estreito, mas Meu, e Me alegro por terdes finalmente 
encontrado o lugar que Me apraz abençoar, para daí sair 
trabalho e obra Minha. 
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Nem todos os meus filhos nesse Meu núcleo de fé 
partilham do mesmo poder e da mesma bênção, mas todos 
são Meus filhos sem excepção. O que os diferencia é o 
estádio de desenvolvimento do espírito. O pecado é em 
todos vós presente, mas em nuances de tonalidade fraca e 
cada vez mais ténue. Engrandecei em Mim em espírito e em 
verdade, a Verdade que a Minha Palavra encerra. 

Na obra que vos espera existe um tempo de espera, 
um tempo de execução e um começo. O começo já foi, a 
execução está a caminho e em vós é tempo de espera, para 
poderdes estar no ponto de entrega e de dádiva que Eu 
quero e que preciso. 

Continuai a caminhada na fé que sou Eu e na oração. 
Eu permaneço em vós no Meu Amor e protecção. Eu vos 
amo e vos protejo e abençoo a obra. Amém.” 

 

08 de Outubro de 2017 
 

“Dentro do Universo por Mim criado existem muitos 
seres e muitos mundos habitados. Esses seres todos de 
natureza e grau de desenvolvimento diferentes; alguns com 
experiência e inteligência suprema e de elevado grau. No 
entanto, é de cada um desses mundos que advêm os Meus 
filhos, os escolhidos para integrarem o processo de 
chegada a Mim. 

Quando sois aceites para nascerdes na Terra, planeta 
por Mim escolhido para viverem os sentimentos e emoções 
de purificação, aí recebeis uma centelha Minha. A forma 
como tratais e desenvolveis o Meu Espírito em vós, que vos 
é concedido quando aí chegais, vai determinar a 
proximidade de filiação a Mim. 
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Na hora da ascensão, ireis atingir o patamar do céu 
que mereceis após terdes sido sujeitos ao Meu processo de 
purificação. 

Desta forma, a Terra enquanto planeta escolhido é 
ambicionada por todos os seres de cada galáxia habitada 
no Universo. Os crop circles [*] são a mensagem que esses 
seres vos enviam, tentando avisar-vos do que pode 
acontecer se não cuidais da Terra. 

Eles sabem que um dia a Terra se vai renovar, mas 
por experiência e conhecimento, têm medo que a maldade 
existente e o sentimento de guerra possam destruir o 
planeta que leva os Meus filhos a Mim. 

Desta forma, eles vos alertam da forma como sabem, 
ou seja, através da natureza e da sublime forma de 
comunicar, usando frequências que permitem trabalhar os 
caules das plantas, dobrando-as e deitando-as sem as 
magoar e escrevendo mensagens provindas do alto. 

Todos esses sinais são sinais vindos do céu. Nem 
todos são Meus, mas derivam do Meu poder e da Minha 
criação. 

As mensagens são de sabedoria e de alerta, pois eles 
anteveem o que pode acontecer e temem perder a 
oportunidade de vir a habitar a Terra sendo escolhidos por 
Mim.   

Assim vos esclareço, filhos, naquilo que Me 
questionais e mais vos digo, grande será o vosso ministério 
e a vossa maior conquista será a paciência e a Minha Luz 
em vós transformada em Amor. 

Eu vos amo e abençoo, porque a Mim todos 
pertencem. Em vos abençoo. Amém.” 
 

[*] Tínhamos perguntado ao Senhor o que eram os crop circles 
que aparecem nas searas em diversas partes do mundo. 
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31 de Dezembro de 2017 
 

“É no vosso coração que Eu coloco a Minha semente 
e é nele que ela se prepara e cresce. 

O Amor é uma dádiva que nasce de uma fé 
amadurecida e de uma entrega com significado de serviço. 

Servir é o mais alto galardão que um filho Meu pode 
ter. Nessa entrega, ele purifica o seu espírito e Me conhece 
em cada olhar, em cada meiguice, em cada acto de 
compaixão.  

Compaixão e paixão são dois sentimentos do Alto, 
dois sentimentos grandiosos de ligação ao Pai. 

Nada se faz sem Mim e tudo se eleva em significado 
quando o vosso coração está em Mim. 

O pensamento é um acto do espírito em acção. Se a 
sua direcção é o bem integrado no sentido da Minha 
palavra, então estais no Meu caminho. Daí a meditação 
ser ligação a Mim, pois em Mim tudo se torna claro, limpo, 
puro e elevado. O pecado se afasta e o sentido da entrega, 
da paz e do amor se espelham no vosso coração. Sou Eu a 
reflectir para o mundo através de vós, através dos Meus 
filhos. 

Contais hoje mais um ano de vivência terrena e nessa 
dimensão que Eu vos dei para perceberdes o tempo, vós 
sentis como o fechar e o início de um ciclo. Pois bem, fechai 
no vosso coração o ciclo das trevas ou da mais pequena 
influência do maligno e assimilai que só na oração, na 
elevação do pensamento, estais em Mim e livres de todo o 
pecado. 

Não precisais de muito: é fechardes os olhos e em 
espírito chegar-vos a Mim. Contemplai-Me em espírito e 
falai-Me em verdade com amor no coração. 

Eu vos espero sempre. Eu anseio por vós. 
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A vossa comunidade é terreno Meu, plena de dons e 
de bênçãos, mas também cheia de filhos indolentes, pouco 
exigentes e pouco ambiciosos na fé. 

Continuai, Eu não desisto de vós. 
A obra é uma dádiva Minha; em tudo se perfaz e se 

organiza. Tudo se aproveita na terra da matéria, desde que 
seja purificado pelo Meu sangue. 

Aquele espaço é e será Meu e vós continuareis na 
caminhada até ser chegada a hora. 

Se a hora tarda, em tudo se aguarda o momento. Ele 
chegará, embora muitas vezes a criança esteja pronta para 
nascer, mas o mundo não está pronto para a receber. 

Eu estou e permaneço nos vossos corações e no fogo 
do Meu Espírito vós cresceis. 

Continuai a caminhada, pois nunca vos deixarei 
desamparados. 

Confiai e construí uma fé sólida, com a solidez do 
Meu amor, pois quando menos esperardes a obra surge. 

Em Meu nome Eu vos abençoo por toda a eternidade. 
Amém.”   

 

11 de Janeiro de 2018 
 

“E na dimensão do Espírito todo o ser pode penetrar 
desde que se envolva no sentimento mais profundo da 
compaixão. 

O penetrar na dimensão do outro, percebendo a sua 
dor, o seu sofrimento assim como as suas vitórias e as suas 
entregas é viver em partilha. Partilha é a Minha dimensão. 
Eu Sou o Todo e as partes que sois vós. No todo, Eu me 
completo e Revejo a intensidade do Amor. 

O conhecimento por si só de nada serve, pois só no 
ser espiritual se completa. A área do coração em que o 
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sentimento se acolhe e abriga se enaltece quando é regido 
pelo Amor. O amor como dono do livre-arbítrio, 
comandando todas as acções dos Meus filhos é a Minha 
vontade em vós, aceite em vós mesmos. 

Este é o caminho que vos traz até Mim.  
Eu gosto da disciplina e do rigor como Mestre do 

comportamento, mas o Amor no seu uso pleno é o que mais 
Me satisfaz nos Meus filhos. 

O Amor ao outro é o amor a Mim e o amor a Mim 
por si mesmo é a fé que cria raízes no vosso coração. 

Ancorai em Mim pois Eu Sou o vosso porto de abrigo. 
Todo o filho que vem para Mim e no seu coração já 

Me abriga pode se desviar, mas o Meu olhar está sobre ele.  
Não vale a pena fugir da relação que tendes Comigo 

porque Eu vos chamo, se no vosso coração estiver a Minha 
marca...” 

 

Nota: Este ditado foi interrompido. 
 

13 de Janeiro de 2018 
 

“O livre-arbítrio é a vossa vontade em vos chegardes 
a Mim quando o Meu Amor habita em vós. Muitos se 
desviam, muitos se perdem para voltarem a Mim. 

Muitas vezes na dor vós purificais o vosso corpo e 
coração e em espírito submergis no clamor a Mim. Nesse 
momento purificais e honrais o vosso acordo Comigo. 

Quando habito o vosso coração estabeleceis Comigo 
uma relação íntima de dádiva, de entrega em que chamais 
a Minha ajuda, a Minha protecção e Amor, aí sim Eu tenho 
poder de Pai de vos chamar à razão e vos disciplinar, 
porque vós Me conheceis de perto e sabeis mais que o 
comum dos pecadores.  



179 
 

Nada mais se verte senão o Meu Sangue em regozijo 
por ter resgatado os Meus filhos da morte e do pecado. Vós 
sois Meus e a Mim virão todos até ao consumar dos 
tempos e da matéria. 

Esse é o fim em si mesmo, que justifica o princípio. 
Eu sou o Alfa e o Omega que se reúnem em Espírito. 

Vós sois o significado dos significados, o Amor em si 
próprio que se revela no seu melhor e no seu pior. 

Pensamento e emoção esboçado em comportamentos 
que se moldam para chegardes a Mim.  

Todo o espírito terá que se revelar à imagem do 
Espírito, em Luz, em Sabedoria, em Amor para se poder 
integrar. E aí, em humildade Eu engrandeço, pois integro 
em Mim o amor de um filho Meu, parte de Mim mesmo 
purificado e santificado.  

Se vós pudésseis abrir os olhos num vislumbre de 
eternidade a loucura vos penetrava de tão grandiosa Luz. 

Caminhai filhos, caminhai que o vosso caminho sou 
Eu para vos indicar e revelar o caminho. Tudo se ajusta e 
as traves se colocam em posição para erguer o templo. 
Todas se irão encaixar no Meu momento. Eu continuo a 
operar em todos vós. 

Aconchegai-Me no vosso pensamento, no vosso 
coração. Amém.” 
 

17 de Janeiro de 2018 
 

“Nos primórdios a alma era rebelde e dura, mas após 
todos estes anos de reflexão e evolução a alma foi cada vez 
ficando mais educada pelo Amor. É certo que existem seres 
muito rudes e primários, cuja inteligência se revela 
limitada e cuja acção é reflectida em movimentos bruscos, 
mesmo duros na sua essência. Esses homens mais básicos 
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na sua génese são seres cuja alma se revela mais dura, mas 
nem por isso menos espiritual. A diferença está no caminho 
que têm de fazer. 

Depois temos os seres mais elevados em termos de 
amplitude de saber e de sentir. Homens mais predispostos 
às coisas do Alto e com mais potencial para as assimilar, 
mas nem por isso são mais espirituais. A diferença está no 
caminho que querem fazer, ou seja, todo o homem que 
nasce e desce a este planeta, tem na sua essência e génese 
todo o potencial para se espiritualizar na totalidade; lhe 
basta querer. No entanto, existem caminhos mais fáceis e 
caminhos mais duros conforme a natureza da vontade de 
cada um. 

A alma se encaminha mais para o espírito ou mais 
para o corpo dependendo de vários factores. 

Primeiro a influência da educação. A preparação que 
os pais e o meio concederam a uma alma. Toda a semente 
de caracter e de fé é colocada no ser nesta idade, até aos 12 
anos. Depois ela irá brotar e germinar de acordo com o 
terreno e as condições à volta. 

Existe, no entanto, o reforço, a força que sou Eu, 
presente em todo o filho que Me procura e Me chama. Onde 
há oração, ou coração que Me abrigue, terá mais cedo ou 
mais tarde Luz em si mesmo. 

Dos 12 aos 30 anos, geralmente o percurso é de 
conhecimento do corpo e da matéria. É a época de maior 
pecado em ignorância, pecado próprio do conhecimento e 
da exploração do mundo e do eu. A partir daí, após as 
experiências o pecado toma uma dimensão maior, menos 
inocente, pois já deriva da vontade e não da influência do 
mundo, da matéria em nós. 



181 
 

É a partir daqui que o próprio corpo geralmente 
começa a padecer por vez do próprio pecado, cumprindo em 
si mesmo a sua auto expiação. 

Tudo tem um caminho de purificação nos filhos que 
são chamados a Mim e que Me querem, nem que seja por 
mera ilusão distante de conforto. 

A Mim me basta um pensamento nobre e amor no 
peito para já sentir um filho Meu. 

Todos os filhos são diferentes em si mesmos, desde a 
origem ao seu caminhar, mas todos se irão achegar a Mim 
a seu próprio tempo. 

Assim continuarei a falar e a vós sempre me Hei-de 
aconchegar engrandecendo o Meu Amor em vós e por vós. 

A Minha bênção sobre vós. Amém.” 
 

02 de Dezembro de 2018 
 

“Na verdade, a Luz se intensifica e tudo ganha nova 
força, novo alento, novo vigor para voltar a renascer. 

Em tudo Eu estou. Eu próprio Me revelo em vós e em 
vós Eu renovo as Minhas forças pela conquista de uma 
nova alma que renasce e intensifica a Minha luz. 

Nada no Universo foi feito ao acaso; a perfeição 
impera ao milímetro e no aqui e agora, Eu me faço presente 
aí e em todo o Meu Universo. 

Eu Sou o tudo e o nada, o mais e o menos, o certo e o 
errado. 

Questionais-vos? Sim, sou o errado na busca da 
verdade. Sou o pecado redimido. Sou o perdão, a 
misericórdia, a mão que levanta. 

A falta de fé mata o Espírito e o Espírito sou Eu em 
vós. 
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Na rebelião, uma parte de Mim fugiu do Meu 
controlo - a vontade, o livre-arbítrio, a independência do 
Amor. O Amor só vive por si e se alimenta em si mesmo. 
Não há outro caminho para Mim que não seja o Amor, e 
ele habita em Mim, por vós, por todos vós de forma plena, 
clara, verdadeira, serena, universal, eterna e livre. O Meu 
Amor é genuíno, é a força suprema. 

Em vós, este Amor terá de existir e engrandecer na 
plenitude das suas características e no vosso livre-
arbítrio. Ele tem de surgir sem amarras, sem dúvidas, na 
caridade pelo outro, no amor a Mim. 

Muito em vós é percurso feito, mas pecais pela curta 
memória na fé. Já experimentastes o Meu poder, a Minha 
presença, e nem sempre vindes a Mim. 

A Sabedoria é uma recarga da Verdade, e na Verdade 
atingis cada vez mais a Sabedoria. 

Se fosseis sábios, procuraríeis a Verdade sempre. A 
Verdade sou Eu, Meus filhos. 

A religião, seja ela qual for, e as marcas do percurso 
feito que ela deixa em vós vos cega muitas vezes. 

Na verdade, tudo tem uma explicação na mente do 
homem e tudo tem uma explicação à luz de Deus o Pai. 

O Pai, que sou Eu, vos digo: não olheis aos 
artefactos, não os julgueis, não os critiqueis, pois para 
Mim o valor está no caminho, no processo feito para 
chegar a Mim. 

Não Me interessa que artefactos do mundo tendes, 
pois só vejo o vosso coração, a vossa verdade, a vossa fé, 
o vosso amor a Mim. 

Muitas vezes, na ingenuidade da fé, o maior pagão 
está perto de Mim. Pode ser um palhaço, mas um palhaço 
bom, que sangra no coração ao ver dor no seu irmão. Isso 
é ouro no Meu coração. 
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Existem momentos marcantes. Existem trajectos 
marcantes. Existem histórias marcantes, mas nada é 
eterno a não ser o Meu Amor. Esse, sim, marca a vossa 
chegada a Mim. 

Há muita coisa que vos poderia explicar e falar se Mo 
permitísseis e Eu falo-vos de várias maneiras. 

O vosso desejo de Me servir é supremo e de elevado 
valor para Mim, mas o vosso serviço não atinge um terço 
da Minha exigência. 

A vossa dedicação é muito dispersa, pois dependeis 
uns dos outros e não do vosso amor a Mim. 

Conheço os vossos corações, os vossos anseios, as 
vossas vontades, o vosso amor a Mim, que é uma bela 
sonata em crescendo desde que vos chamei a Meu 
ministério. Sei o que desejais no coração e haveis de estar 
um dia a Meu lado e vereis o quanto é real tudo o que sabeis 
e o que ainda desconheceis. Tudo existe na simplicidade de 
um gesto de amor. Eu sei que amar segundo a lei dos céus 
vos era difícil, mas a semente caiu em boa terra e já sentis 
a grandeza de um acto de caridade, já sentis o Meu Espírito 
em momentos de comunhão.  

(…) Em Mim estais protegidos e na caridade 
fortalecidos. 

Muito vos poderia dizer, Meus filhos, ultrapassando 
formas e feitos, espaço e tempo que já entenderíeis muita 
coisa. O vosso espírito já se eleva ao imaterial do 
conhecimento (…)  tudo é aparente, tudo existe para além 
da matéria, em espírito. E em espírito as lutas são mais 
ferozes.  

(…) Continuai caminhando que Eu irei ao vosso 
encontro.  

Em tudo o mais Estou sempre presente. Amém.” 
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27 de Janeiro de 2019 
 

“E agora, Meus filhos, vos direi que do fogo intenso 
surgirá uma bola de fogo que do interior da terra, onde as 
almas perdidas se encontram, será libertada [*]. Será 
libertada para juízo da terra - juízo da terra, porque a terra 
não tem juízo.  

Essa bola de fogo trará todas as almas perdidas, 
porque essas almas não querem vir a Mim; são almas de 
pecado, almas rudes, almas violentas, almas que se negam 
a ter um pouco de misericórdia; são almas que se negam a 
olhar para o próximo; são almas que vieram a este mundo 
e que continuam agarradas a ele e hão-de vir aqui porque 
querem tomar posse, mas ao tomar posse elas vão entrar 
em sofrimento e vão provocar sofrimento. 

Vai ser uma luta de titãs, vai ser uma luta do mal 
com o mal, em que o bem será observador e será protegido 
por Mim; e trará algum amor e alguma ternura, algum 
cuidado e alguma misericórdia àqueles que no momento da 
luta e da revolta se queiram virar para Mim.  

Vós, Meus filhos, e todos aqueles que tiverem a 
bênção vão ver o sofrimento. Sereis preservados, não direi 
totalmente, porque a visão também sofre e nós sofremos 
com os outros. A compaixão é um dom que os Meus filhos 
têm e a compaixão faz-nos sofrer com os outros. Portanto, 
ides sofrer vendo o sofrimento; mas as vossas mãos 
curarão muito sangue, as vossas mãos trarão muitos 
filhos Meus a Mim, porque grande será o horror da terra; 
grande será a perdição, mas não haverá um único tostão 
que sobressaia nesta terra, porque aqui é o reino do Amor. 
Tudo que é Banco, tudo que é dinheiro, tudo que é podridão 
do mundo será absorvido pelo terror, pelo ódio e pela 
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maldade. Tudo será queimado por um fogo intenso que eles 
irão provocar aqui nesta terra que é Minha.  

Ireis ver muitas catástrofes, muitos incêndios e 
muita guerra, mas nenhum filho Meu será tocado. Muitos 
morrerão em Meu nome, mas no momento em que 
morrerem ascenderão logo a Mim e verão a Luz. Teremos, 
Meus filhos, aqui na Terra a revolta que irá purificar o 
mundo. 

Questionai-Me sobre mais alguma coisa que vos 
perturba, mas será isso que vós ireis ver. Não falta muito 
tempo, mas em vós algum tempo ainda passará, porque 
antes de mais o mundo irá entrar em perturbação, a Terra 
irá mostrar e revelar muita mudança; os territórios 
entrarão em alguma alteração e os próprios povos se 
revoltarão.  

Ides ver algumas mudanças, em breve começarão. Já 
alguma coisa se nota, já alguma perturbação vocês 
vislumbram; mas algo mais grandioso começará, mas Eu 
estou convosco e vós sois o núcleo.  

(…) Muita coisa mudará. Continuai filhos, porque 
breve serão os dias em que tudo acontecerá. 

Eu vos protejo e Eu estou em vós. 
Perguntai-Me algo mais se quereis saber, mas 

procurai estar na paz; libertai-vos da irritação do mundo; 
libertai-vos de tudo aquilo que vos transtorna, ou de tudo 
aquilo que vos afasta de Mim. 

Procurai manter o vosso corpo limpo. Tomai 
cuidado com tudo o que fazeis, porque Eu quero-vos sãos 
para Mim; quero-vos Comigo. Orai por vós e por todos. 
Achegai-vos a Mim, porque Eu estou convosco. 

Eu vos abençoo. Amém.” 
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[*] – Comparar com este texto bíblico: “E o quinto anjo tocou a 
sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra; e foi-lhe dada 
a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo 
do poço, como fumo de uma grande fornalha e com o fumo do poço 
escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra 
e foi-lhe dado poder, como poder que têm os escorpiões da terra. E foi-
lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura 
alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm 
nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, que não os 
matassem, mas que por cinco meses os atormentassem; e o seu 
tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o 
homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão; 
e desejarão morrer, e a morte fugirá deles.” (Apocalipse 9:1-6)  

 
 
 
 

*** 
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EPÍLOGO 
 

Ao longo destes anos em que o nosso Pai nos tem 
presenteado com mensagens do Alto, temos recebido e 
aprendido muito. 

O leitor naturalmente se apercebeu que ao longo do 
tempo os “recados” do Pai vão diminuindo de frequência; 
mas este facto não se deve porque o Senhor se afastou, mas 
porque os afazeres da vida e a paixão inicial daqueles que 
têm sido usados como instrumentos de Deus tem 
esmorecido um pouco. 

Estes “recados” do Pai começaram porque o Senhor 
desejava e deseja fazer uma obra connosco, talvez diferente 
de muitas já existentes, pois além da caridade que Ele quer 
que desenvolvamos dia após dia para suprir as 
necessidades daqueles que no momento estão mais 
carentes do que nós, o Senhor também deseja desenvolver 
no nosso meio uma obra em que a fraternidade seja uma 
realidade, tal como Ele o desejou e deixou como 
mandamento: “Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, 
o és em mim, e eu em ti; que também eles sejam um em nós, 
para que o mundo creia que tu me enviaste.” (João 17:21) 

Talvez porque esta obra não tenha surgido tão rápido 
como desejávamos, pois, ainda a aguardamos, o amor de 
muitos esmoreceu; mas o nosso Pai, vez por outra, 
estimula-nos a continuar, pois aquilo que Ele promete, Ele 
dá.  

Achamos que devíamos encerrar esta obra “Recados 
do Pai” – destacando uma parte da mensagem ditada em 2 
de Dezembro de 2018, pois nela o Senhor deseja que o 
nosso amor para com os outros se aproxime um pouco do 
Amor Dele para connosco. 
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“Em vós, este Amor terá de existir e engrandecer na 
plenitude das suas características e no vosso livre-
arbítrio. Ele tem de surgir sem amarras, sem dúvidas, na 
caridade pelo outro, no amor a Mim.” 

Então, que a nossa alma e espírito se possam elevar 
continuamente a Deus para que a grandeza do Espírito 
Santo se manifeste em cada um de nós, distribuindo amor 
ao nosso redor, mas o Amor de Deus, em caridade material 
e espiritual, pois são muitas as almas que estão 
necessitadas de alimento e agasalho, mas são muitas mais, 
aquelas que se encontram doentes espiritualmente e 
carecem de uma cura que perdure por toda a Eternidade. 

 
 

Egídio Ribeiro Alves Silva 

(coordenador desta obra)   
 

 
 

*** 
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