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TRADUÇÃO DO LIVRO

Este livro, em sua versão original em francês, foi lançado em Saint-Jean-
surRichelieu, no Canadá, em 18 de janeiro de 2015. Esta versão foi traduzida 
para o espanhol por Clotaire Lado Zowa, auxiliado por Maurice Bourgeois.

NOTA PRELIMINAR

(direitos autorais)

De acordo com o desejo de Jesus - manifestado por meio de seu instrumento 
La Hija del Sí a Jesús -, este documento é disponibilizado gratuitamente a 
todos os interessados, sendo protegido pela lei quanto aos direitos de 
autoria. Você pode lê-lo diretamente de seu computador ou fazer cópias, 
mas sob a expressa condição de que não seja para fins comerciais e que 
nada seja alterado nos textos, incluindo pontuação. Em suas versões em 
francês e inglês, está disponível na forma de livro que pode ser obtido a um 
custo razoável no seguinte endereço:

Distribuição:
Librairie Médiaspaul

250, rue Saint-François Nord 
Sherbrooke Qc Canadá J1E 2B9

Tél .: 819-569-5535 Téléc. : 819-565-5474
Email: librairie.sherbrooke@mediaspaul.ca

Você também pode consultar:

Site da Filha do Sim para Jesus:
www.lafilleduouiajesus.org

DECRETO

Em testemunho de respeito e obediência em relação ao decreto do Soberano 
Pontífice Urbano VIII, declaramos que não atribuímos aos fatos narrados neste livro a 
fé que todo testemunho humano merece.

Declaramos também que os julgamentos expressos não envolvem de forma alguma 
os da Santa Madre Igreja a quem o autor se submete com devoção.
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GRATIDÃO
A Filha do Sim de Jesus agradece ao seu Senhor e Mestre por ter dado a ela a graça 
de ouvir sua Voz. Esta obra de amor pertence a Deus, por isso todas as homenagens 
devem ser feitas somente a Deus e a mais ninguém. Vários de nós recebemos dons 
da Trindade que nos permitiram realizar-nos para que este livro, que é o quinto 
volume 'Amor por todos os meus, Jesus', estivesse em tuas mãos.

Se cada um de nós: o instrumento de Jesus, revisores, tradutores / tradutores, 
revisores / revisores, o responsável pelo layout, não tivesse recebido a graça do amor 
da Virgem Maria, cada um de nós não teria podido para lhe dar o que fez parte da 
vida dele por alguns meses. Suas orações ajudaram a alimentar nossos esforços, mas 
devemos continuar, pois apenas o volume em francês e o volume em inglês foram 
concluídos. Agradeço a cada um de vós, e digo-vos com o amor de Deus: 'Amo-vos'.

Graças a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Mãe Maria, anjos, todos os 
santos do Céu, almas do purgatório e almas do inferno que nos deixaram boas obras 
na terra. Obrigado, infinitamente, Deus três vezes Santo por ter nos criado a todos.

A Filha do Sim a Jesus, Francine

PREFÁCIO 1
Quando eu tinha 3 anos, queria ser homem, mas o Senhor tinha outro plano do céu 
para mim. Trabalhei muito, porque tinha uma ideia fixa: converter os jovens. O que o 
homem deixou para trás? A semente do Evangelho. E eis que o Senhor semeia nossas 
pequenas generosidades com grande vôo.

Uma adulta trabalhava: a Filha do Sim de Jesus. Ele tinha um objetivo: converter-se sem 
sua palavra, mas por meio da ação de Deus. Deus pede e o resultado é plausível, pois se 
manifesta por meio de atos.

Filhinhos, venham. Visite a sua casa, Jesus espera por você.

Padre Clément Provencher,
pai espiritual da Filha do Sim a Jesus
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PREFÁCIO 2
Nosso mundo precisa ser 'abalado' para descobrir ou redescobrir os caminhos do 
Senhor. Ele precisa de gritos de chamada vindos do Céu para se deixar afetar por 
algo novo, porque às vezes a novidade é o que o atrai.

E o Senhor, ou a Virgem, fala-nos hoje através das pessoas que escolheu, dando-
lhes a sua Voz, para repetir de uma forma adaptada ao nosso mundo o que disse em 
Jesus há 2.000 anos, desde muitos dos seus filhos na terra e muitos batizados não 
sabem mais ouvir a voz de Deus hoje.

Existem muitos profetas do Senhor hoje, e sem dúvida para que mais pessoas 
possam ser afetadas, como se o Senhor preparasse diferentes chamados para seus 
filhos tão diferentes.

É o Senhor que fala por meio dessas almas escolhidas que profetizam. É preciso 
repetir: tudo vem Dele. E se essas profecias nada acrescentam aos ensinos do 
Evangelho, elas nos conduzem a ele em detalhes que satisfazem nossa necessidade 
'moderna' de clareza e explicações. Como diz o 'Livro dos Provérbios': “Cada palavra 
de Deus é uma garantia; ele é um escudo para aqueles que buscam refúgio nele. "

A Filha do Sim a Jesus, que escreveu este quinto volume sob a plena inspiração do 
Espírito Santo, é uma dessas pessoas escolhidas pelo Senhor para o nosso tempo. A 
chamada é forte e urgente. Eu ainda me perguntava: 'Mas este volume terá tempo de 
se espalhar pelo mundo antes que o retorno do Senhor seja anunciado em breve?'

Sim, visto que o próprio Senhor é quem o entrega agora; Sim, terá tempo de se 
espalhar pelo mundo devido ao fato de ser publicado em oito idiomas. E o Senhor, 
em caso de necessidade, providenciará para que essa difusão seja mais rápida 
porque, sabemos, nada é impossível para Deus. E é também o sinal de que é muito, 
muito urgente!

Este quinto volume nos dá com mais detalhes as maneiras de encontrar ou 
reencontrar o Senhor, e como evitar todas as armadilhas de Satanás, o que significa 
como evitar o inferno e escolher a Vontade Divina, e permanecer e crescer no amor 
do Senhor Senhor e de nossos irmãos e irmãs.

Só podemos permitir que sejamos desafiados pelo que o Senhor está vindo nos dizer agora, 
bem, sim, seu retorno está próximo.

Jacques Grisé, csc, teólogo
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PREFÁCIO
Este trabalho é apresentado a você por amor. Esses escritos fornecem detalhes sobre 
seus atos de vida que o levaram a se separar daqueles que ama, começando por você 
mesmo. Sob diferentes aspectos da vida dos filhos de Deus é como você reconhecerá 
seus sofrimentos sustentados por sua ignorância. Com amor, Deus dá a você esses 
escritos que serão benéficos não apenas para você, mas para aqueles que você ama.

A vontade humana é fraca por causa das feridas da carne que afetam a alma. Ao 
reconhecer sua fraqueza, você pode se aproximar do conhecimento de Deus para 
superar suas dúvidas. O instrumento de Deus não pode lhe dar tanta luz; é por isso que 
ele se entrega ao seu Senhor para ouvir a sua Vontade. Todas essas palavras são 
entregues a você pela única vontade da Trindade.

Deus está em cada um dos seus filhos, não se afasta dos fracos, mas os sustenta 
com o seu amor. Você que aceita ler esta obra, consente em entrar em seu interior 
para descobrir ali a misericórdia de Deus que sempre se preocupa. Ninguém vai 
encontrar um médico se não estiver com dor. Não é o seu sofrimento um sinal da sua 
necessidade de ler estas páginas cheias de graças? Deus se torna o mediador entre 
você e a criança que você é, e o deixa livre para aceitar o que vem do céu.

Deus permite que você veja em palavras simples o que acontece durante seu 
tempo de realização na terra, quando seus atos de vida não são amor. Sim, Deus 
apresenta o que acontece na sua vida e cabe a cada um de vocês escolher o que é 
bom para você e para o próximo.

Meus filhos, as graças da Purificação foram dadas a vocês para que pudessem 
viver felizes na terra. Perceba o que fez com minhas graças e entenderá o que fez de 
vocês, filhos que buscam o amor genuíno. Entre no seu refúgio interior e viva o seu 
'sim' ao Amor; outros filhos entrarão por sua vez, pois eles também vão querer 
descobrir o que ele fez de vocês, filhos da Promessa. Um homem

Jesus, em cada um de vocês
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EU TENHO QUE TE ENSINAR
Escreva, minha filha, o que eu, seu Deus, te ensinei. Isso é para todos vocês. Sim, meus 

filhos, eu lhes mostro o caminho que vocês devem percorrer para avançar juntos em meu 
mundo de amor. Todos vocês são para mim e eu sou para todos vocês.

A cada momento me entrego a você para que juntos vocês possam estar no meu Ser 
de amor. Cada um de vocês que ama o seu Deus deve se dar por amor tanto quanto eu 
me dou por amor.

Meus filhos, o que significa doar-se por amor? Isso significa conhecer o amor que 
mora em você e entender que viver na minha Vida é viver com o amor que mora em 
você, em cada um criado para Deus. Não me entrego a fulano, então a fulano, 
quando me dou, me entrego a todos para que todos estejam na minha Vida que se 
doa por amor em todos os altares do mundo .

Deus criou você e a vida está em cada um para cada um. Ele te deu vida, para que juntos vocês 
pudessem viver na terra. Quando meu Pai os desejou, todos vocês estavam em seu pensamento, 
nenhum de vocês estava faltando. Antes de seu nascimento na terra, todos vocês foram criados, 
instantaneamente, dentro de mim, seu Filho.

Seu pensamento é amor, ele colocou o amor pelo pensamento dele em seu 
pensamento. Por meio da desobediência, seu pensamento perdeu a beleza da 
criação, mais perdeu a beleza de sua criação.

O Filho tem tudo nele, por isso tenho em mim tudo o que meu Pai fez por amor a 
vocês. Você só pode ter se eu tiver dentro de mim o que você pode ter. Você é porque 
está em mim, o mesmo para tudo o que foi criado.

Deus sabe tudo, Ele pode fazer tudo por você. O que você deseja experimentar 
vem do amor que vive em você. Saber é um movimento de rendição. Deus é 
conhecimento. Deus é aquele que abre seu Ser de amor para dar a você o que ele é 
em si mesmo: Conhecimento. Tudo vem de Deus, tudo é amor. Deus não se recusa a 
se entregar: você nele, ele em você. Sim, eu conheço a sua vida, ela está em mim e 
sempre esteve: eu sou o presente.

Meu Pai me deu tudo: ele desejou seus filhos, ele deu vida aos seus filhos, e eles estavam 
todos na Vida. Eu sou a Vida Eterna. Quem acredita em mim sabe quem eu sou, conhece a vida 
que há nele. A vida está em cada um e cada um está na Vida Eterna. Você não pode estar fora 
da minha Vida, todos vocês estiveram em mim para viver a sua vida, e é assim que meu Pai 
queria. Vós sois seus filhos, eu sou o seu filho querido em quem ele colocou todo o seu amor.

Nada do que meu Pai tem está fora de mim. Eu estou nele, ele está em mim. Seu 
amor está em mim, meu amor está nele, vemos o nosso amor: o Santo Amor, o Grande 
Amor, o Espírito Santo. Quem entre vocês está fora do Santo Amor? Ninguém, você está 
no Espírito Santo. Está em mim, está em meu Pai, nós somos Deus. Está em cada um de 
vocês, Deus é Amor.

Eu te ajudo a saber quem está em você. Mesmo que você saiba quem é o Amor, 
você não pode entendê-lo porque é Luz, Gosto Eterno. Amor é amor em
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você: Deus é amor. Meus filhos, uma luz brilha no escuro, ilumina tudo. Deus é a luz. 
É mais do que uma simples luz, brilha dia e noite, pois é a Fonte que origina a luz. 
Deus é amor. O amor é isso, é a Fonte do amor, não está separado dele: é.

Deus está em tudo o que é amor, porque Ele está em tudo. Ele faz presença de 
amor em todos, porque o fez por amor. Tudo o que você é é amor. Você vem dele, e 
ele se entrega a você em cada fração de segundo: ele não abandona o que criou.

O amor é você mesmo. Você foi criado à imagem de Deus: sua criação é amor. 
Como a luz, você brilha dia e noite.Você é a fonte da luz, pois você criou a luz para 
iluminar a si mesmo. Você não é Deus, você só pode criar a partir do que já foi criado. 
Deus não é contra a sua vontade de saber, ele é o Conhecimento. Quando a luz foi 
criada a partir de 'de' por um filho de Deus, aquele que é amor só poderia fazê-lo 
porque o amor estava lá.

Quem é esse? Um ser criado perfeito. Por que é perfeito? Nada lhe falta, tudo é 
perfeito nele: ele tem todos os filhos criados nele e toda a criação está nele e em cada 
um; Possui qualidades e suas qualidades são nutridas pelo amor de cada um que se 
dá amor.

Deus criou o homem à sua imagem. Do homem, Deus criou a mulher; com eles, 
Deus queria povoar sua terra: uma carne que se multiplicava. A carne nada faltou, 
pois a carne perfeita tinha tudo nela: a criação.

Quando o Cristo veio à terra, ele tinha tudo nele. Deus Pai deu-lhe a conhecer por 
meio de João Baptista: «É o meu filho querido em quem pôs todo o meu amor», que 
significa: «Eu nele e ele em mim; todo amor está nele, ouça-o. »

Quem sou? Deus com sua carne de amor que possui todos vocês. Quem é Você? 
Filhos de Deus criados com uma única carne de amor que possui todos os filhos 
criados de Deus. Ele poderia criar cada um de vocês dando a mesma carne para 
todos? Você foi criado instantaneamente com matéria, e carne é matéria. Não 
existem duas matérias que são duas carnes diferentes, você tem apenas uma carne 
semelhante à Carne de Deus.

O amor está em cada um por cada um e cada um não pode ser separado do amor 
que é cada um de vocês. Alguém está apenas separado do todo e não sabe quem é: o 
amor. Você tem que entender que o Espírito Santo alimenta o seu espírito, para que 
cada espírito seja alimentado. Em cada um de vocês existe um amor que se dá a cada 
um para que todos estejam em cada um: amor.

Por fora, o amor carne ama a carne que encontra, está apaixonada pelo que é: o 
amor de Deus. Você é o amor de Deus. Deus não está separado de quem Ele é: três 
pessoas em uma, e você é tudo em um. Você não pode dizer a si mesmo: 'Eu sou amor e 
você, você é amor?' Essas palavras são formadas por quem ele é: uma criança que ignora 
o que é o amor e quem é o amor.
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Eu me entrego para que você possa se dar. Minha Vida alimenta o seu amor, para 
que todos estejam neste movimento do amor. Todos vós ouvistes o vosso Deus dizer-
vos: «Amai-vos tanto quanto vos amo», assim se diz: 'Amai o vosso tudo, Deus vos dá 
amor para que o seu amor volte a ele.' Também ouviste o teu Deus dizer-te: «Ama o 
teu próximo tanto como a ti mesmo», como se diz: «Ama o teu próximo, ele é o teu 
tudo, tu és o amor que se doa ao amor». Você tem que aprender a conhecer o seu ser 
que se entrega e que é amor.

Cada um de vocês é amor. O amor não separa, é amor. Você está em cada um e 
cada um é amor: você em você. Sim, meus filhos, amor é amor.

«Um dia, uma rapariga saiu em busca de si; eles lhe disseram que alguns queriam 
se encontrar com ele. Embora tenha corrido para alcançá-los, a menina não 
conseguiu. No caminho, ele viu crianças chorando. Ele se levantou e foi tocado por 
eles. Ele não tinha mais, em seu pensamento, a necessidade de alcançar os outros, 
ele tinha diante de seus olhos o que procurava: o amor.

“Alguns bebês recém-nascidos eram muito próximos uns dos outros. Ninguém estava 
longe dos outros, eles formavam um grupo de crianças. Quanto mais ele olhava para eles, 
mais ele se maravilhava com o que estava vendo. Seu coração estava pulando do peito, 
porque ela não conseguia entender o que estava acontecendo com ela. Olhar para essas 
crianças o fascinou.

“Seus braços estavam erguidos como se quisessem dizer a ele: 'Leve-nos, 
precisamos de você.' Seus dedinhos se moviam lentamente para chamar sua 
atenção. Ele queria tomá-los nos braços para mostrar-lhes seu amor. Ele entendeu 
uma voz: «Olha, eles são teus irmãos e irmãs, estão todos em ti e tu também estás 
neles. O teu coração está unido ao seu coração e os seus braços levantados para ti 
são gestos que conheces. você também faz esses gestos porque está com eles e na 
terra é onde vocês estão juntos.

«Há pouco também tu eras igual: uma menina que tinha os braços erguidos na 
minha direção sem saber quem és, uma filha à procura de si. Todo o seu ser não 
poderia viver sem eles. Deus criou o amor para você instantaneamente quando todos 
foram criados: um todo amor por um todo amor diante de Deus que o ama. Cada um 
de vocês tem amor por tudo que é e cada um foi criado para amar o que é seu, 
porque foi criado para se dar amor.

«Nascem neste mundo onde há ignorância do que são e sofrem porque não se 
dão amor. Alguns se amam e não amam os outros. Alguns querem amar, mas seu ser 
não sabe como. Quanto mais há crianças que não se conhecem e mais há crianças 
que não se conhecem: cada uma vive o sofrimento. Está neles pela ignorância que 
vem de cada um para cada um. Vocês estão todos juntos. Só se ignora a vida que é a 
fonte do amor, todos sofrem as consequências. Continuar a viver na ignorância não é 
bom, é um sofrimento que endurece o coração. ”
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«A menina entendeu o que dizia a voz. Ele disse: 'Ajude-nos a amar a todos.' A voz 
disse: "Escute o seu amor e você entenderá o Amor que o instruirá, e outros serão 
instruídos." Muito feliz, ela começou a amar sem complicar sua vida: 'Só o amor 
guiará minha vida, não minha cabeça.'

Você tem que aprender o que todos nós precisamos aprender. Eu sabia que 
precisava de cada um para conhecer o amor que é: ela em cada um e cada um nela. ”

Meus filhos, o que vem a seguir os ajudará a entender quem vocês são e por que 
devem viver o amor. Quanto mais você avançar e mais você entenderá a minha 
Palavra que foi dada a você, pela boca dos meus profetas e da minha Igreja desde 
Adão e Eva.

Jesus

QUEM SABE O QUE DEUS SABE?
Sua vida está em você, está Nele que É. Eu sou Vida e Deus está em você; você 

está na vida, porque você tem vida através da Vida. Entenda que você não é Vida, 
Deus lhe dá vida. Deus tem todas as qualidades e quer dar-lhe tudo, mas você não se 
comporta como Deus deseja. Eu, o Amor, dirijo estas palavras a você para que você 
perceba o que está em sua vida. Estas palavras irão ajudá-lo a viver o que espero de 
você para o meu mundo de amor onde quero levá-lo: onde só haverá o bem na sua 
vida.

Quando você diz a oração do 'Pai nosso', estas palavras: 'Venha o seu reinado' são 
as do Filho ao Pai acima de tudo. Implorei a meu Pai que esclarecesse a você para 
que soubesse onde ficava seu lugar perto dele, e você implorou a meu Pai que 
permanecesse onde ele queria você. No reinado dele é onde ele quer você, e para 
estar no reinado de meu Pai você tem que viver no bem, não no mal. Só Deus sabe o 
que é bom para você, porque o bem vem de Deus.

A tua vontade que conhece o bem e o mal não pode conhecer a origem do mal 
que se refugiou em ti. Satanás é mau e arrastou milhões de anjos com ele. Cada anjo 
caído é seu próprio mal. Um mal é um pecado, portanto, um espírito de pecado. Só 
eu conheço todos os anjos, pois sou seu Criador e coloco minha bondade neles. 
Quando alguns deles desobedeceram a Deus, o bem se transformou em mal. Esta é a 
razão pela qual eu digo a você que o mal existia antes de sua criação.

O Maligno se esforçou para colocar o mal em você para enganá-lo quando, em 
sua vida, você estava longe dos pensamentos de Deus, longe do amor. Quando você 
faz o mal, sua vontade é aquela que vem antes do amor. Sua vontade é contra você e 
a Vontade de Deus é para você, não é contra o amor dele: você é o amor de Deus.
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amo vocês. Você, ame quem você é e você amará o seu Deus, porque se você 
disser que quer amar o seu Deus enquanto você não ama um ao outro, como você 
amará o seu Deus? É com o seu ser na vida que está em você que você ama ou não 
ama. Sim, você está com quem você vive; Então, meus filhos, ajam, não vivam só de 
palavras, porque sua vida não teria sentido. Deus permite que você conheça isso, 
para que você se torne consciente de si mesmo.

Hoje em dia, consomem para decorar seu corpo, sua casa, sua terra, tudo o que 
está fora e não pensam no que está dentro onde está a vida. Onde tudo acontece é 
onde está o amor. Em ti recebeste amor, porque quando acreditei em ti coloquei vida 
em ti e o amor na vida. Eu sou Deus e o amor sou eu. Eu ignoro minha pessoa? Não, 
meus filhos, Deus é Deus. Não me machuco por me ignorar, sei quem sou e o que 
faço é minha vontade.

Você tem uma vida. Na sua vida, há tudo para te fazer feliz e você não faz o que é 
preciso para saber o que é certo para você. Oh! meus filhos, como sua vontade está 
contra vocês! Você é amor, você tem que fazer tudo em Deus e Deus fará tudo por 
você. Minha vontade é poderosa, está em você. A tua vontade cumpre a minha 
vontade quando te comportas como filhos de Deus: 'Fazer apenas o bem que Deus 
dá vida e tudo o que é de mim é o Bem que sou'.

Filhos meus, muitos fazem a sua vontade e viver a sua vontade é o que os motiva: 
'não se importam se não está na bíblia, estou com fome, tenho sede, estou doente, estou 
com medo, eu tenho minha carreira, tenho que pagar minha casa, tenho que sustentar 
minha família, quero me divertir, etc. ' Você entendeu o que os excita? Muitos são aqueles 
que não querem viver apenas para o bem. Eles não oram para saber a Vontade de Deus, 
a força de Deus, o que eles querem é mais importante do que fazer a Vontade de Deus. 
Eles confiam em seu julgamento feito pelo espírito do mundo.

Seja você quem for, quando vai aprender que só eu, Jesus, posso fazer tudo por cada 
um de vocês, se você abandonar tudo para mim? Você vai me dizer: 'Bem, nós queremos, 
mas como?' Amor, meus filhos. Quem ama todos os filhos de Deus tem confiança nele. 
Ele não tem medo, ele ama a Deus, a si mesmo e àqueles em sua vida. Confie naquele 
que está em sua vida. Se você experimenta sofrimento em seu caminho de vida, você não 
o combate com as armas do mal, você sabe que o amor venceu o mal que faz sofrer 
todos os filhos de Deus. Ele pratica boas ações, embora o mal queira mantê-lo afastado 
de sua vida amorosa.

Ninguém, exceto eu, que mora em você, pode agir de forma que suas obras 
sejam boas. Muitos se esquecem de que fazer o mal é cheio de consequências, 
porque tudo que você empreende, você faz com a sua vontade e como é sua, o que 
vier terá seu sinal: Vocês são, portanto, mestres de suas obras. Suas ações devem 
adornar sua vida porque sua vida está nas obras dele. Aprendam a viver com vocês 
mesmos porque vocês mesmos são a sua vida em sua vontade abandonada à 
Vontade de Deus.
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Por milhares de anos, os filhos de Deus vagaram por um mundo onde apenas a 
vontade humana governava sua maneira de agir. Vim falar sobre o meu mundo de 
amor onde tudo seria composto unicamente de obras com o sabor da Vontade 
Divina. Lentamente é como Deus ensina você a abandonar tudo a ele. Abandonar 
tudo não significa não fazer nada. Não, meus filhos, eu ensino que abandonar a si 
mesmo é como você deve se realizar.

Para realizá-lo, é importante deixar de lado sua vontade influenciada pelo espírito 
do mundo e ter confiança em seu Deus. Não estou lhe dizendo que você não cumpre 
na sua vida diária o que você sabe e o que é o amor, mas veja o que a sua vontade 
fez: um mundo onde a sua vida vagueia. Você não vive verdadeiramente com o amor 
que está na sua vida, por isso te abro ao amor do teu Deus, para que a tua ação seja 
o amor a ti mesmo e ao próximo.

'Você vai adorar um Deus único' e outro semelhante a 'ame o seu próximo como a 
si mesmo': Este mandamento primeiro o leva a fazer apenas a Vontade de Deus, por 
amor a si mesmo e ao próximo. O que vocês sabem sobre vocês? Pouca coisa. Sim, 
pouco e menos ainda sobre o seu vizinho. Só Deus te conhece e conhece o teu 
próximo, por isso te ensino, no abandono, a ouvir o teu interior.

Estar atento significa ficar pequeno diante da sua vontade, tão pequeno que não 
sabe mais o que fazer, mas com graça aprende a descobrir o que é preciso fazer. 
Faça a minha vontade enquanto permanece no amor ao próximo, porque quando 
você se esquece por amor, você não privilegia suas necessidades externas antes do 
amor. As vossas necessidades externas imprimem em vós as exigências deste mundo 
e do vosso interior, que não vive mais pelo amor de Deus, mas por si mesmo, obriga 
a vossa vontade a agir. A vontade de Deus é amor e o amor não obriga. Você é livre 
quando faz a Vontade de Deus.

A Vontade divina é humilde e doce, leva você a conhecer a paz, a alegria e o amor. 
Não me canso de lhe dizer: "Fique quieto e faça a minha Vontade". Todos os que 
estão perturbados com um espírito confuso não podem saber o que é bom para eles. 
preocupam-se muito em direcionar sua vontade como um pônei jovem e 
efervescente, porque graças ao que ele alimenta todas as vontades de cada um dos 
filhos de Deus, tudo volta para ele, e assim por diante. Vocês estão todos juntos e 
juntos é como você vive, é uma lei inevitável.

Se sua vontade é influenciada pelo espírito do mundo, seu amor é empobrecido, 
mas se seu amor por Deus, por você mesmo e pelo próximo está presente em seu 
espírito, você tem um poder de amor que é para você. O espírito deste mundo está 
contra você; há um poder no espírito do mundo e é egoísta, orgulhoso, ambicioso, 
manipulador e sem amor. Não permita que sua vontade sofra os assaltos de um 
mundo que busca apenas o poder.
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Sejam artesãos da paz, ensinem a sua alegria de viver: compartilhem olhares de 
amor, sorrisos de amor, gestos de amor, ouçam de amor, palavras de amor e 
sentimentos de amor, é seu direito. Aqueles que não querem sua paz e sua alegria, 
sacudam o pó de sua vontade e amem quem eles são: seus irmãos e irmãs que estão 
em sua vida. Só quem está em paz reconhece a minha Vontade. Não se preocupe 
quando você entender falar sobre o que está acontecendo neste mundo, guarde em 
seu coração a minha Vontade que te leva onde você tem que ir para fazer o que tem 
que fazer.

Para onde você terá que ir e o que fará? Só Deus sabe disso e é no momento em que 
Deus te ensina que você deve se realizar. Sim, meus filhos, muito poucas pessoas sabem 
ouvir a si mesmas. Em seu interior, tudo aspira apenas a Deus, mas por causa de seu 
exterior, tudo se move neles e eles tendem a fazer avançar a minha Vontade. Passar a sua 
vontade antes da Vontade de Deus por parte dos filhos de Deus é muito fácil! É o que eles 
têm feito há anos e anos, porque pensando em fazer bem, eles fizeram de minhas 
palavras suas palavras.

As leis de meu Pai e minha Palavra estão em você. São o sopro da vida, falam-vos 
de amor e obediência ao Amor e são para vós, filhos de Deus. Há poder nas leis de 
Deus e através de mim, a Palavra, minhas palavras estão na vida. Quem faz a 
Vontade do meu Pai vive a Palavra em mim e quem age graças à minha Palavra faz a 
Vontade de Deus. Deus torna sua vontade conhecida no coração dos filhos de Deus. 
Só se faz a Vontade de Deus, todos os que estão nele estão na Vontade de Deus, 
porque cada um sabe que deve ser cumprida no amor. Mas quem escuta o seu 
coração e não se reconhece quem é, se recusa a escutar o Bom Pastor e, como não 
reconhece a sua voz, quem se distancia do seu amor que quer uni-los para os 
proteger e não faça o que é bom para eles.

O que Deus está fazendo neste momento, Ele fez desde o início do mundo. Falei 
ao coração dos filhos de Deus: alguns compreenderam e continuaram a recusar fazer 
a Vontade de Deus, alguns compreenderam e pararam para compreender melhor a 
voz que lhes dizia o que era bom para eles e queria fazer a Vontade de Deus, mas 
como seu coração estava preocupado com as necessidades externas, eles 
continuaram a fazer sua vontade; Hoje, Deus fala aos corações para que todos 
entendam a sua Vontade, mas poucos entendem a Vontade de Deus, e Deus continua 
a ensiná-los que é necessário ter confiança em Deus para que todos ouçam o seu 
coração.

Falo para vocês e é para cada um de vocês que têm minhas palavras em vocês. 
Saiba que só Deus sabe o que é e o que virá e é pelas minhas graças que tudo está 
acontecendo e acontecerá de acordo com a minha Vontade. Sua vontade não pode 
influenciar minha vontade. Mesmo que eu saiba que você deseja o bem de seus filhos 
e de seus irmãos e irmãs, saiba que há uma diferença entre a minha vontade e a sua. 
Eu sou o seu Deus, vocês são meus filhos e como eu os amo, eu os ensino a renunciar 
à sua vontade de entrar no mundo do amor.

Cabe a Deus guiá-lo à minha terra prometida e mostrar-lhe o que você é, como você vai 
olhar para si mesmo e fazer a minha Vontade. Eu construo meu mundo durante este
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tempo através do meu amor. Você não acha que sabe, você não sabe o que é bom para 
você. Vocês são tão frágeis entre vocês! Inconscientemente, você esmaga seu vizinho que 
não pensa como você. Sim, meus filhos, vocês leem minhas mensagens e pensam com o 
que são.

Estás em carne e sujeito ao pecado, porque tens fraquezas que te impedem de 
ver e compreender a divindade do teu interior amado por Deus durante a tua criação, 
perderias a visão interior da tua vida em Deus por causa do teu não. Essas 
mensagens têm o objetivo de dar a você o que você precisa aprender para se realizar.

O que você tem que cumprir? O que está na sua frente. O que está na sua frente? 
O que você entende. Mas o que você entende, o que você vê? Eu te ensino como 
obedecer a minha Vontade fazendo-te conhecer o meu amor por ti. Eu sou Amor e só 
o amor te ajudará a descobrir a minha Vontade. Quem é como Deus? Deus. Eu dou a 
você o que você precisa para viver no meu mundo de amor. Quem pode viver o 
amor? Só quem se entrega a Deus pelo próximo.

Estou falando sobre isso, é o caminho que precisa ser percorrido. Tudo o que chegar 
será uma luz para você que vai te ensinar como se comportar bem. Manter-se em estado 
de alerta não é a maneira de saber o que é bom para você e para aqueles que você ama. 
Se você não viver o que tem para viver instantaneamente por amor a Deus, a si mesmo e 
ao próximo, não será capaz de entender que somente Deus tem o poder de lhe ensinar o 
que é necessário para viver instantaneamente. O presente tem que ser vivido no amor, 
não em uma vontade humana que quer saber tudo sobre o que está por vir. Você tem 
que renunciar a si mesmo por amor, tem que se abrir para a confiança absoluta em Deus, 
tem que estar atento ao seu interior.

O tempo pertence a Deus. Lembre-se de Noé, Abraão, Jacó, Isaque, José, Moisés e 
Davi, eles não fizeram a vontade de Deus liderando o povo de Deus como Deus queria? 
Eles confiaram naquele que É. Eles caminharam com paciência para cumprir a promessa, 
não colocaram suas vidas diante de seu Deus, eles seguiram seu caminho: o que seu 
Deus lhes colocou. Quanto tempo, meus filhos, vocês esperaram para entrar onde Deus 
os queria? O tempo que Deus queria, não o tempo que eles acreditaram. Eles deram 
holocaustos a seu Deus, agradecendo-lhe todos os dias por os ter conduzido aonde 
precisavam ir.

O que você está fazendo? Você sabe, por meio de meus mensageiros, o que está por 
vir e você coloca sua vontade antes da minha. Vocês se consideram mais importantes do 
que seus Pais, mais importantes do que Moisés e mais importantes do que o rei Davi. 
Você é tão impaciente que comete erros por causa de sua cegueira.

Quem fez meus escolhidos, antes de você, liderar meu povo onde Deus o queria? 
Sua rendição a Deus. Eles não sabiam o que os esperava, mas estavam avançando. 
Eles conduziram os filhos do povo de Deus para onde Deus os queria, para que todos 
aprendessem a fazer a Vontade de Deus. É o mesmo para você: eu te ensino como 
fazer a minha Vontade. Por meio de seus esforços, você aprenderá a confiar em Deus 
mais do que em si mesmo, até o momento em que compreenderá que tudo deve vir 
de Deus, nada de você. Nada que seja
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feito com vontade humana entrará no meu mundo de amor. Eu sou quem deve 
proteger os meus escolhidos: aqueles que virão depois de você para viver em um 
mundo onde eles saberão quem é Deus.

A vontade humana bloqueia a luz que ensina que Deus é amor, que Deus é poder, 
que Deus sabe o que é bom para todos os filhos de Deus. Deus é um. Ele não precisa 
dos filhos, dá-lhes o que é seu para que fiquem felizes em amá-lo. O que você sabe e 
o que Deus não deseja não estará neles, eles serão filhos da Vontade Divina: 
nenhuma vontade humana que impeça a Vontade de Deus. Por isso Deus te faz 
passar por fases da vida com consequências difíceis de suportar, mas necessárias 
para a purificação da carne, para reconhecer o que a tua vontade te fez.

Você está apegado às causas de suas consequências e eu o ensino a renunciar a 
tudo o que está acostumado a viver. Deixe Deus purificar sua carne para aqueles que 
virão ao mundo em meu mundo de amor. Sim, para eles, porque onde estiverem, 
não haverá medo, nem doença, nem guerra, nem ódio, nem ciúme, nem inveja, 
apenas o amor estará em seus corações. Mas você ainda tem que aprender e deixar 
Deus te fazer descobrir suas fraquezas é como você vai ver o que é seu e não eu.

Você que lê aqui e ali mensagens para saber a chegada de certos acontecimentos, 
pergunta-se: 'Bem, quando estaremos prontos? Enquanto essas propostas duram em 
você, você está apenas em sua vontade e o que vê são seus medos alimentados por 
sua falta de abandono. O Maligno te engana, ele conhece a Deus, por tê-lo adorado 
antes; sabe que os fiéis têm absoluta confiança nele e sabe, tendo vivido isso, que os 
infiéis estão abandonados a si próprios. Sem o poder do Amor, eles caem na 
armadilha do mentiroso, o diabo. Eu te mostro que é importante viver com confiança 
em mim, porque eu sei melhor do que você o que é bom para você. Deus o faz 
avançar, então avance e você verá.

Tudo é da Vontade Divina, eu faço meu agir de amor em você. Quando vocês me 
confiam tudo e se abandonam, tudo se cumpre com amor e o que se cumprirá será o 
amor por cada um dos meus filhos, não só por vocês que sabem que estou 
construindo meu mundo de amor, mas também por aqueles que amam e não sabem 
o que está acontecendo com eles. Tenha paciência, com o tempo você descobrirá que 
tudo ganha forma. Você terá amor em você pelo que você é, não pelo que é feito com 
a sua boa vontade. A realização é um movimento que deve uni-lo por amor. Você é 
quem é importante, não o que você faz. Os filhos do futuro são alimentados com o 
seu interior, não com o seu exterior. Entenda essas palavras, eu construo meu 
mundo de amor com amor e só o amor estará em meus escolhidos para meu mundo 
de amor.

Cada fruto vem de vocês mesmos e vocês são o trabalho de suas obras externas. 
A obra é vista por Deus somente se eu te vejo em suas obras. Este mundo onde você 
vive é surdo e cego ao amor, sempre leva o ser humano a olhar para o resultado do 
que está sendo feito. Então, o que acontece com quem fez o trabalho? Este mundo só 
entende o que vê, porque está focado em seu próprio conhecimento. O ser humano 
tem seu valor de amor recebido de
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Deus por Deus, por si mesmo e pelo próximo. Abrir-se a Deus é quando vê e 
compreende o amor que o habita e o seu amor o conduz por caminhos inteiramente 
traçados por Deus para que aprenda a viver segundo o seu conhecimento do amor.

Sou todo amor em cada um de vocês, não tenham medo. O 'não sei o que fazer' 
não deve mantê-lo inquieto, isso é contra você. Qualquer preocupação vem de você, 
não de mim. Jesus Amor é bom, tudo o que há em mim é paz. Como você pode 
duvidar que o que vai acontecer não sou eu? O que é pedido a você já foi cumprido, 
mas se você permanecer desconfortável com o que é apresentado a você, não fará o 
que precisa ser feito instantaneamente e não estará pronto para viver sua manhã.

Filhos meus, tenham fé no que eu sei: o que está por vir é desejado por meu Pai. 
Repito: "Façam minha Vontade, abandonando-se a mim." Se você antecipar minha 
vontade querendo fazer mais do que o que está à sua frente, você fará mais do que o 
que estou esperando de você e não verá o que é apresentado à sua frente. Partindo 
do amor que está em você pelo próximo é como você vai entender que Deus é quem 
prevalece e você em cada um por eles. Eu te conheço, não duvido do teu amor por 
mim, pois não duvido do que te faço saber pelos meus eleitos, eu sou quem sou 
Amor.

Filhos meus a quem amo, Jesus de Amor pede-vos que se dêem amor, dizendo: 
'Sim, o amor está em tudo'. Tudo o que você faz ou diz, faça através de mim, só eu agi 
em você. Não tome meu trabalho sozinho, você precisa de todos os seus irmãos e 
irmãs para viver o que vai acontecer neste mundo sem amor: Faça isso por mim. Ver 
as manobras dessas crianças teimosas que querem fazer tudo sem o meu 
agradecimento é tão triste. Eu sou aquele que faço tudo por você; Você, permanece 
em mim e eu lhe darei o que é bom para a sua realização. Eu sou o seu amor. Tudo é 
amor se você aceitar o que vem do céu. Depende só de você dar-me tudo, esforçando-
se para se abandonar ao meu desempenho: Eu só quero o seu bem.

Meus filhos, quando vocês vão entender que todo ser que só trabalha com seu 
talento só pode se exaurir? Una seus talentos para minha maior glória. Você consegue? É 
para minha glória. Você acha que não terá sucesso? isso é para minha glória também, 
porque quando você empreende algo, é sempre para mim, seu Criador. Tudo vai para 
mim e só eu glorifico minhas obras.

Esteja ciente de que só eu, Deus, posso fazer tudo por você. Tu, meu filho, a quem 
digo: «Vai a ti, onde estou, e receberás de mim o que te for necessário. Se você 
quiser, pode fazer minha vontade. Deixe tudo comigo e siga o seu Deus. " Antes, 
pedia ao meu povo que deixasse tudo e seguisse minhas leis para entrar em uma 
terra abençoada. Digo-vos: «Quem deixa pai, mãe, marido, mulher, filhos e me 
segue, entrará no reino de Deus. Aprenda a conhecer o seu Deus, Aquele que É, e 
tenha a confiança de que tudo acontece como eu quero para você. Eu amo Você. Meu 
filho, você me ama? »

Deus
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EU, ACTUANDO, CONSTRUINDO
MEU MUNDO DE AMOR

O amor somos nós: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo o que procede 
da Pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo é fruto da nossa Vontade. Nós somos a 
Vontade Divina e a nossa Vontade é uma força de amor: três pessoas que estão em 
cada uma, três pessoas que tudo podem fazer, três que se amam com amor total. 
Esse amor é tão poderoso que as três pessoas são apenas UMA: um Deus único. 
Deus é a Trindade, a Trindade é Amor e o Amor criou você.

Meus filhos, Deus está em vocês, deu-lhes a vida para que estivessem à sua imagem. 
Eu lhe faço uma pergunta, é a sua vez de responder: "Você está presente em sua vida 
como Deus planejou durante a sua criação?" Eu te criei com meu amor e coloquei tudo no 
meu amor: você, todos os meus filhos. você está presente em sua vida quando você vive 
sua vida em todos os meus filhos. Isso é feito por meio do amor e tudo o que é feito se 
cumpre na vida: a sua vida na Vida de Deus. Vocês que são minha criação de amor, todos 
vocês foram criados para amar a Deus e foram criados para amar a cada um, e amar 
significa estar realizado. Cada um é um filho de Deus e um filho de Deus está no ato de 
Deus. Todos vocês têm amor em vocês para viver através de suas performances de amor.

Se vocês têm problemas para amar um ao outro incondicionalmente, é porque 
algo está quebrado em você. Esses escritos são para todos vocês, a Trindade que é 
Deus oferece a vocês. Esteja ciente de que você está no Filho, e em mim você deve 
estar muito atento à Vontade do Pai e, graças ao Espírito Santo que o cobre, fazer o 
que Deus Pai espera de cada um: a sua Vontade. O amor que habita em você é o 
poder colocado em você por Deus Pai. Esse poder pode fazer tudo: não é fazer você 
renunciar a tudo que impede o amor perfeito a primeira força do poder do amor? 
Cabe a você realizar-se e Deus espera isso de você.

Você vê este mundo que deseja alcançar a felicidade construída com a vontade 
humana, e você faz parte deste mundo, e cada um de vocês não pode alcançá-la 
porque é inatingível. porque? Porque é feito do que você é e o que você é em busca 
do que quebrou sua potência. Você é a resposta para sua infelicidade. Se você quiser 
ver o que está quebrado em você, tudo dependerá da sua atitude consigo mesmo e 
com os outros. Este livro o ajudará a entender tudo. Eu disse 'seu tudo' porque você 
forma uma unidade de amor.

Somos três Pessoas e só formamos um Deus, todos vocês são pessoas criadas e 
formam apenas uma unidade criada. Um todo não está separado, é todo. Todos 
vocês são filhos de Deus e são um só: unidade que é uma força de amor. Cada um 
está em cada um para cada um. Vocês são filhos do Pai e Ele os ama. Saiba que seu 
Pai Celestial me ofereceu a você para que você pertencesse apenas a ele e é por 
amor que seu Pai enviou seu Paráclito, o Espírito Santo, para cumprir sua Vontade: 
para fazer você conhecer sua unidade que só forma um amor único .
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Pelo Espírito de Deus recebido durante a sua criação, você tem em você uma 
força de amor: uma pertença indiscutível a Deus Pai. O que foi quebrado em você 
com a desobediência foi consertado com a minha morte na Cruz e, através do 
Paráclito, você pôde acreditar em mim, o Filho. Eu sou a verdade, e o que eu trouxe 
com minha vinda? Luz: Deus Pai está em mim e eu nele porque quem olha para mim 
vê o meu Pai e a força do Espírito Santo que eu e o meu Pai vos oferecemos. Faltou 
isso para você entender que o poder da união divina habita em você; é divino pela 
graça, pois vem de Deus.

Ninguém está fora da Trindade. Tomei todos vocês em mim para que estivessem 
em meu Pai e no Espírito Santo. Mesmo que você diga que ama seus irmãos e irmãs, 
há algo em você que os impede de se amarem tanto quanto meu Pai os ama, tanto 
quanto eu os amo e tanto quanto o Espírito Santo os ama. Saiba que quando você vê 
alguém andando ao seu redor e você não sente o amor que ele tem por você, você 
não sente o amor que você teria que sentir por ele.

Por que você não experimenta isso? É porque vocês não se reconhecem como 
uma criança que precisa do seu amor e ele como uma criança que precisa do seu 
amor? Seu amor é o que sofre, porque o amor precisa de amor que seja. Onde esta o 
amor? Noutro. Sendo tudo amor, você precisa do amor de cada um: é o seu alimento 
de amor. Se o seu olhar não se detém no olhar do amor, você experimenta um vazio 
e esse vazio é o que o impede de experimentar o que está em você para ele e o que 
está nele para você.

Meus filhos, o que é esse vazio? Vazio de espírito: espírito sem consciência do 
dano que produz em cada um dos filhos de Deus, espírito que não reconhece em 
Deus a força da vida que habita em cada um dos filhos de Deus. Seu espírito está 
obscurecido pelo espírito deste mundo, e está em você: o espírito deste mundo 
alimentou seu espírito do vazio da profundidade absoluta. O espírito deste mundo é 
apenas superficial, ele mantém o seu espírito na superfície da vida.

Seu espírito não sabe mais como fazer você entrar para mostrar o esplendor do 
seu ser interior. Por mais que você devolva a Deus o que é de Deus, você é incapaz de 
experimentar o amor incondicional de Deus por você, por isso não vê nos outros o 
que é evidentemente o amor incondicional de Deus por eles. Em cada um de vocês, 
você está vazio da presença do amor que vem de Deus e que é poder. Você tem o 
esplendor de Deus em você, pois você é feito à imagem de Deus: você em cada um e 
cada um em você para Deus.

Deus é o poder. Existe poder em cada um de vocês, mas o mundo onde vivem 
tem um espírito instável. Ele quer saber o motivo de suas reações e quando pensa 
que o encontrou, fica procurando o que o tornará mais invulnerável diante das 
situações que ele mesmo provoca. É irracional quando se trata do sobrenatural. Você 
só aceita uma causa se souber de onde ela veio e se achar que é capaz de sofrer as 
consequências de acordo com sua vontade. Para ele, tudo tem que estar em evolução 
terrestre, nada que venha de Deus.



18

Sua razão é materializada por sua vontade de controlar tudo e o divino é imaterial, 
não palpável, portanto impossível de controlar. De acordo com seu conhecimento, não há 
verdade no invisível, é apenas imaginação para um espírito fraco. Alguns estão 
insatisfeitos com o espírito deste mundo. Eles percebem esse vazio, mas porque 
acreditam em um mundo onde reina um poder divinatório, eles vagam no vazio também. 
Eles não são mais capazes de entender a palavra de Deus1 que foi dado a você. Em ambos 
os casos, eles encontram apenas o que procuram: uma verdade própria para si mesmos. 
Por meios pessoais, eles entram em um mundo onde tudo parece luz para eles, enquanto 
a escuridão os envolve com seus enganos.

O que acontece com você quando essas crianças entram em contato com o que 
habita em você? Vocês são vítimas novamente. Ataque pelo seu espírito sem uma raiz de 
amor a Deus, você faz seu espírito saber o que não é de Deus. Você tem que entender 
que vocês estão todos juntos e porque vocês são amor em cada um por cada um, 
enquanto o amor busca quem você é: perfeito como Deus é perfeito e só encontra um 
espírito superficial, sua vontade se inclina para o que é sua fraqueza:

- Aqueles que têm fé sem uma raiz profunda são facilmente quebrantados pelas 
misérias do mundo.

- Quem resiste, mas não se mantém firme diante do que persiste, tem medo de não 
conseguir o que deseja.

- Quem ama a Deus incondicionalmente, mas não tem amor incondicional por todos 
os filhos de Deus, parece a poeira do tempo: ora autêntico diante de Deus ora 
fraco diante dos pedidos de Deus, ora ama com respeito por sua fé em Deus e 
outros repulsivos às consequências devido a más escolhas.

- Quem não tem raízes é indiferente à misericórdia de Deus, não quer discutir sobre 
sua vida que só pertence a ele.

Meus filhos, aprendo a amar sem condicionamento cada um que vive em vocês e 
em quem vocês vivem: vocês têm que se abrir ao amor para que cada um seja o que 
querem ser. Quem tem um espírito fechado para o Espírito de Deus, para o Espírito 
puro, não pode dar a você o que está nele: o amor, e como você está preso pelo 
amor, cai em um beco sem saída que você não conhece. Este beco sem saída é um 
espaço de tempo onde você vive ignorando o que o faz sofrer. Este beco sem saída 
Quem colocou isso? Seu não a Deus: sua desobediência.

Antes do pecado original:

-

-

O homem e a mulher estavam ligados pelo amor, um e o outro sabiam que são de Deus.

Eles não se separaram, porque seu espírito foi alimentado pelo Espírito perfeito, o 
Amor.

1 Deuteronômio 18,10-12- Que ninguém entre vocês imole seu filho ou filha no fogo, ou pratique 
adivinhação, astrologia, magia ou feitiçaria. Também não haverá nenhum encantador, nenhum 
fantasma ou consultor de espírito, nenhuma evocação dos mortos. Porque tudo que pratica essas 
coisas é abominável ao Senhor.
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- Seu espírito foi perfeito pela graça, e tudo o que ele experimentou teve o sabor do céu.

- A felicidade deles se transmitia pela alma ligada ao amor, nada lhes faltava.

- Toda a beleza estava diante deles, e eles a penetraram.

- Todo o conhecimento estava neles, o conhecimento de um era o conhecimento do 
outro.

- Cada um se ofereceu por amor, Deus os guardou em sua força de amor.

- A harmonia estava neles, nada tinha defeito neles.

O amor deles era à imagem de Deus porque a força de Deus lhes trouxe 
magnanimidade: amor perfeito um pelo outro.

Ficaram maravilhados com o conhecimento de toda a obra de Deus, assim como o 
universo em harmonia com a criação criada para eles os levava a querer sempre agradar 
Àquele que tudo lhes deu.

Vocês não se conhecem mais e não conhecem mais o próximo, porque você perdeu o 
conhecimento interior graças à sua desobediência a Deus. A harmonia não existe mais 
em você e você não se entende mais, muito menos o seu vizinho. Você permanece nas 
trevas diante da luz de Deus. Adão e Eva se esconderam para que Deus não os visse, 
porque conheciam suas fraquezas. Você se esconde daquilo que não consegue mais ver 
ou entender: a verdade.

Só Deus sabe o que é de você, e porque Deus te ensina o que você é através do 
seu próximo, você tem vergonha da sua fraqueza e chora diante da sua falta de 
amor, truncando o seu sim a Deus. Qual é o seu sim para Deus? 'Deus, tudo para 
você, não para mim, só para você que me deu tudo.' Você perdeu o poder de Deus 
que habitava em você porque escolheu entender o que Deus lhe deu com a sua 
vontade.

A partir desse momento, você não dá ao próximo o que está em você, porque 
tudo está escondido de você. É Deus quem esconde de você a verdade sobre tudo o 
que você tem ou é você que não vê o amor que é você e os outros? Vocês se 
comportam como estrangeiros e se machucam. Suas atitudes são indignas de filhos 
de Deus. Isto é de você:

- Você não entende a dor dos filhos de Deus, porque não tem certeza se eles estão 
com você ou contra você.

- Você desconfia das palavras deles, porque tem medo de ser ofendido.

- Você não tem confiança no desempenho deles, pois seu desempenho é incerto diante do 
desconhecido.

- Vocês estão muito ou não muito seguros de si mesmos em relação ao que são para vocês.

- Não entendo seu fervor quando você falta.

- Você tem medo de ser desacreditado se for forte diante das adversidades.
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Você perdeu o vínculo que os unia, pois em cada um de vocês existe um vínculo 
para a sua criação. Você tinha o mesmo espírito de Deus e hoje você tem um espírito 
de independência. Homens e mulheres queriam seu próprio conhecimento. Cada um 
tem o seu saber e cada um alimenta o seu espírito individualista. Quando seu vizinho 
usa suas palavras com respeito ao seu conhecimento, você entende as palavras 
usadas, mas o que você sabe sobre ele? É como você:

- Um ser que não conhece seu vizinho.

- Um ser que tem um passado como você tem um passado.

- Um ser que quer aprender como você quer aprender.

- Um ser que tem atrás de si uma vida de sofrimento como vocês que sofrem.
- Um ser que fez o seu caminho entre tantos outros como você fez o seu entre 

tantos outros.

Na sua vida, quantos dias foram dias de alegria? Você não sabe. Na sua vida, 
quantos dias foram dias de doenças morais, físicas e cardíacas? Você não sabe. Quem 
pode descrever o estado de espírito desse ser? Ninguém. Só Deus pode responder a 
essas perguntas por amor.

Lembre-se de que toda vez que você percebeu a tristeza nos olhos de uma 
criança, você conseguiu entrar na vida dela e, naquele momento, tudo estava claro 
para você: algo afetou você. Isso é porque você teve sua vida antes de você; Se você 
foi capaz de ter compaixão, ela veio de você mesmo. Você descobriu que foi feito 
para viver do amor com aqueles que precisam de amor. Nenhuma palavra que 
julgue, que pretenda saber que é dessa maneira, dessa maneira, saiu de você.

Todos vocês são filhos de Deus, mas têm em vocês a dor da separação por causa 
do mal que os separou de tudo. Você está em uma vontade sem força, porque você 
conhece o mal pela desobediência: uma única vontade sem a força do amor. Sua 
vontade o enfraqueceu, minha vontade o tornará forte. Você tem que aprender 
quem você é na sua frente, e quem quiser se ver tem que olhar quem é o seu vizinho 
na sua frente. Só no olhar do outro você saberá o que está em você: você precisa que 
o outro saiba.

Não rejeite essas palavras, elas o ajudarão a entender o que você viverá nos dias 
de sua purificação. Todos vocês passarão por este momento de amor e viverão 
juntos. Nenhuma pessoa será posta de lado porque Deus os criou juntos por amor. 
Você será um só amor e viverá para saborear o amor de Deus a fim de dar amor 
incessante ao próximo.

Viver pelo amor de tudo é entrar no amor de Deus. Você não está fora de Deus e 
seu tudo não está fora de Deus, Deus é um Todo. Eu me entreguei por amor para 
que você estivesse em Deus, e sem você todo o meu sacrifício não seria cumprido. 
Quem é você, senão que você é tudo em todos os filhos de meu Pai? Ele te amou a 
ponto de dar seu único Filho por amor a todos, onde te amou.

Nenhum de vocês foi rejeitado, apesar de rejeitar o seu tudo: ele sabia o valor do 
seu tudo, não você. Não se comporte mais como um estrangeiro diante de quem o 
rejeita. Você tem que aceitar que está em
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seu tudo por amor, porque você reconhece que foi criado por Deus para você. Ele 
tem nele o que você precisa para se descobrir como é e você tem em você o que ele 
precisa para se descobrir como ele é. Não caminhe sozinho com seus amigos, 
caminhe todos juntos por um novo mundo.

Ele lhes deu ensinamentos para se abrirem ao amor do próximo. Falei nas 
sinagogas para abrir os olhos dos cegos e torná-los conscientes de que só o amor 
poderia lhes devolver a força que perderam quando deixaram a terra de seus 
ancestrais. Sim, eles deixaram a Terra Prometida porque sua culpa estava diante de 
Deus. Onde está sua culpa? Está diante do seu Deus, porque você ainda não 
entendeu o que eu disse: o amor está em você para ajudar quem precisa do seu 
amor.

Vós que quereis viver no meu mundo de amor, ainda é necessário que te recorde 
o que te espero: o meu mundo de amor será constituído por filhos de amor. Vou te 
devolver o que já está em você? Você tem tudo para viver a Purificação da carne, mas 
sua vontade passa antes do amor incondicional. A tua teimosia te impede de ver e 
compreender que só o amor que venceu a tua independência te ajudará a viver a 
minha vitória. Os filhos de Deus que se doam por amor a todos os filhos do mundo, 
sem esquecer de ninguém, são os escolhidos que Deus chama para ajudar os outros.

Você está com eles, onde você está. Cada olhar, cada pensamento, cada escuta, 
cada palavra, cada gesto e cada sentimento que vem de você está neles, porque você 
está em mim. Quem vive está em Jesus e eu estou com todos os filhos de meu Pai em 
meu pai. O teu ser é alimento para todos, porque és semente de vida para todos os 
filhos de Deus que virão ao mundo no meu mundo de amor: em mim, Vida, estarão 
no meu mundo, que é de meu Pai. Ninguém pode ficar fora da vida, eu sou a Vida 
Eterna.

Meus filhos, quem é como Deus? Deus. Quem é como você? Todos os filhos 
criados por Deus. Você apenas faz um todo. todos vocês devem se tornar um ser de 
amor: um todo para todos. Como fazer de vocês filhos que vivem só para o próximo 
diante de Deus? Seja bom consigo mesmo, dando testemunho de amor. Ser bom 
para si mesmo significa ser bom para todos os filhos de Deus que são um todo em 
você: você e eles. E dar testemunho de amor significa falar bem dos outros, sabendo 
que Deus ouve.

Como falar bem dos outros a Deus? Por meio da oração. Como apresentar sua 
oração a Deus? Ficar quem você é: um ser completo que, todas as manhãs, quer viver 
com aqueles que estão nele por amor a Deus, a si mesmo e aos que o cercam, para 
que vivam sua oração. Sim, uma oração única: 'Deus, eu te amo e amo todos os que 
estão em mim e, na Divina Vontade, amo-me em todos os teus filhos que são meus 
irmãos e irmãs.'

Quem quiser fazer a Vontade de Deus tem que se cumprir com paz e alegria no 
amor. Um sorriso, uma palavra, uma atenção, um olhar, um gesto, quando tudo isso 
é feito em um momento de amor, vive-se com quem amamos sem hesitar.



22

pique-os. O que se constrói é feito em silêncio e isso é oração. Meus filhos, por que 
ensinar aos outros a sua vontade? O que você espera deles com respeito a Deus os 
faz sofrer, por isso fogem de você e estão contra você. Sou eu quem os alimento com 
as minhas graças de amor. Se você me der o que espero de você, eles receberão o 
que deposito em você por eles.

Aquele que é verdadeiro é autêntico. Quem educa seus filhos diante de Deus sabe 
testemunhar de dentro. Tenha paciência e amor, fale da sua fé em Deus sendo tal 
como você é, um filho de Deus, e seus olhos se abrirão vendo o seu amor por Deus. A 
paz deles testemunhará a sua paz interior, nada lhes escapa, porque você será 
autêntico consigo mesmo. Seu medo de vê-los afundar no mal pelo espírito deste 
mundo não afetará você, você será a força de Deus que eles precisam para viver em 
um mundo onde tudo é permitido. Não se esqueça de que você está em todos os 
seus amigos, tanto quanto você está neles.

Quem diz ao marido / mulher o que ser com relação a Deus finge ser sábio na frente 
do outro, e isso mostra falta de confiança em Deus. Deus só leva em cada um dos 
filhos de Deus para dar uns aos outros o que eles precisam para formar apenas um 
amor carnal diante de Deus. Quando um dos dois não concorda com o que o outro 
está fazendo e lhes fala com palavras, gestos ou olhares sem amor, é na sua vontade 
humana. Ele não dá a Deus o que não poderia aprofundar, ele entra em um tempo 
de sofrimento aberto por ele mesmo.

Ele não tem consciência da dor que está se desenvolvendo nele e no outro. O que ele 
quer é parar por meios pessoais o sofrimento que está se desenvolvendo. Ele não 
entra no amor incondicional do Cristo morto na cruz para que cada um seja libertado 
da escravidão do pecado, ele permanece na ignorância espiritual em que todos os 
filhos de Deus entraram no dia em que deixaram o amor incondicional:

- Cada pessoa tem que saber que cada pessoa é única.

- Cada pessoa é um presente para cada pessoa.

- Cada pessoa é o vínculo de união para que cada pessoa esteja no todo.

- Cada casal diante de Deus tira sua força do todo.

Apesar do sofrimento da carne, Deus pede a todos os seus filhos que se ajudem 
mutuamente para que o casal seja um casal único perante o Amor que dá a cada um 
a sua dívida de amor: amar sem condição a cada um e a todos que neles são. por 
amor para que sua união seja eterna.

Quem vive a sua vida em Jesus, eu, o Todo-Poderoso, faço da sua vida um dom de 
amor. Eu me entreguei por amor ao meu Pai para que você possa estar na minha vida. 
Façam o mesmo, vocês que preferem o celibato, doem-se por amor a Deus Pai em favor 
daqueles que amam, todos estão em vocês e vocês neles. Não construam sua vida 
pensando que tudo está em vocês, mas construam um mundo de amor em mim. Eu sou 
Deus, sou aquele que construí meu mundo de amor com filhos de amor. Eu dou a você o 
que você precisa para viver com seu próximo como seres bons, e quando você se apoia 
em mim, seus sentimentos voltam a ser presentes de amor.
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Meus filhos, seus sentimentos estão sob o poder da vontade humana porque 
vocês não amam incondicionalmente, é por isso que querem dirigir os dos outros. 
Quando os sentimentos deles não coincidem com os seus, sua espera é tão grande 
que seu coração se enche de sentimentos que o entristecem. Você é aquele que 
experimenta esses sentimentos: você os alimenta. Quanto mais esses sentimentos o 
deixam pesado e mais sobrecarregado você fica, e as pessoas ao seu redor são 
testemunhas de sua apatia interior, e isso os afeta. Por se sentirem impotentes para 
ajudá-lo, eles mantêm uma certa distância entre você e eles: eles experimentam 
sentimentos de tristeza.

Pense naqueles que estão em você e tome consciência do que você dá a eles: a 
sua tristeza. Diante de Deus, tudo que você é é para eles. Deus te ama, ele não vai te 
deixar de lado porque você não reage com amor para evitar que seus sentimentos 
alimentem seus filhos com tristeza. Ele agradece por você ser forte apesar da tristeza. 
Um ser deprimido é um ser que não encontra alegria na vida, mas quando se esforça 
para sair de sua habilidade, que vem da força do amor que o habita: Deus usa todos 
os seus filhos para despertar nele a alegria de dormir.

Deus cuida de cada um de vocês. A minha alegria consiste em ver-vos todos 
felizes, e é por vós que este mundo conhecerá a minha alegria que coloquei em vós. 
Quem pode fazer minha alegria descobrir nos filhos de Deus? Aqueles que se 
abandonam à minha Vontade. Deus é quem é a vontade divina, não você. Se uma 
criança está alegre, é porque aceita a minha alegria. Porque ele aceita a minha 
alegria, a sua alegria é comunicada a todos os que a conhecem, e os que não a 
conhecem se alimentam de alegria: o que os ajudará um dia a desejar a minha 
alegria. Dar-se por amor é alegria, fazer o bem perto de você é alegria.

Pare de dizer a si mesmo que Deus é um Deus que deseja filhos como você. 
Quando você ora usando orações, isso é bom para você; Mas a oração também é um 
ato de fé em Deus, e isso é bom para quem não ora. Quantos existem a cada 
momento de sua vida diária esperando que Deus aceite suas ações? Eles sabem que 
o que fazem não é perfeito. Eles reconhecem suas fraquezas por causa de seus 
pensamentos, olhares, palavras, ações e sentimentos afetados por este mundo sem 
fé.

Neles há algo que arde: eles esperam ser amados por Deus, apesar de suas 
fraquezas. Seu amor é mais uma vez uma oração pela vontade de agradar a Deus, apesar 
de seus defeitos adquiridos em um mundo sem fé. Eu conheço o coração deles, eu sei 
quem eles são. Essas crianças oram diariamente da melhor maneira que podem. Embora 
ignorem que suas ações são orações, isso os leva a não querer permanecer no mal que 
estão praticando. É sua vez de amá-los como são, é sua vez de ajudá-los fazendo o que eu 
peço por amor a mim, seu Deus.

Seus filhos pertencem a Deus, eles são uma graça para você que ora por eles. 
Sim, meus filhos, quando seus filhos estão sofrendo, você tem que agradecer a Deus 
porque ele mostra que eles pertencem a Deus, não a vocês. Se eles sofrem: o 
sofrimento deles faz você rezar para experimentar a paz, e você entra na graça por 
causa deles. Tenha absoluta confiança em Deus, Deus te abençoa através
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seus filhos. Abraão, Isaque e Tiago foram abençoados em todas as gerações, e Deus 
trabalha da mesma maneira para você. Amo seus filhos e amo você. Pare de dirigir a 
graça e viva-a.

A cruz leva você ao topo de seu sim a Deus. Mas quando você fica triste com o 
comportamento deles, você fica triste com o seu comportamento: você não tira 
proveito das graças de Deus. Deus quer lhe dar forças para viver com seus filhos e 
você chora por causa de sua impotência. Você ora por eles, mas destrói este 
momento que Deus lhe dá, por meio de seus filhos, para ver e viver com eles o poder 
da cruz. Você precisa da força da cruz e eles também precisam dela para se 
fortalecerem neste mundo perdido em suas falsidades.

Se existe uma cruz, é para ensinar que sou vitorioso em um mundo sem amor a 
cada um. Você é daquele mundo ou do meu mundo que se preocupa quando 
descobre que seus filhos não tiram força de cada um através do poder do amor, para 
viver neste mundo sem amor? A alegria por um mundo de amor que está sendo 
construído tem que estar em você para eles. A distribuição diária deve se alimentar 
dessa fonte de alegria. A alegria alimenta todo o seu ser: você e seus filhos e em 
todos os filhos de Deus.

Como é bom olhar para os outros e ter a confiança de que Deus tudo sabe e tudo 
vê! Ele te conhece porque sabe de tudo e cumpre a sua Vontade através do teu olhar 
porque vê tudo. Eu te amo como você é, e é assim que você deve se amar: eu não te 
julgo e não te ignoro. Eu tiro deste ou daquele outro o que é e dou esta semeadura 
de alimento a cada um que traz alegria ao coração.

Seja um ser de alegria e dê a conhecer dentro de você o que é bom para você. 
Quando você olha o olhar dos outros, você descobre o amor que há em você. O que 
você é está na vida do seu vizinho; é ele que se doa para te alimentar: é o amor em 
movimento.

Se eu me tornei um homem, não foi para que você pudesse olhar para o meu 
olhar? Eu dei minha Vida e minha Vida está em você: você tem o olhar de Deus sobre 
você. Voltem a ser filhos do amor dispostos a não fugir dos olhos dos outros, para 
amá-los tanto quanto eu te amo. EU SOU está com todos vocês e você está comigo. 
Estas palavras são para você avançar em minha terra de amor.

Sim, uma terra cheia de crianças que se amam diante de Deus, se olham, se 
entendem e se dão alegria para que todos tenham alegria. Àqueles que têm fome, dê 
comida de amor, dando-lhes alegria de estar em alegria por aqueles ao seu redor e 
em você, e eles receberão o que comer: vocês verão a face da terra mudar.

Depende de Deus instruí-lo. Torne a sua alegria conhecida amando-se como 
irmãos e irmãs e não pense que você é capaz sem o seu vizinho, você se orgulhará. 
Você precisa de todos os filhos do meu pai. Nenhum deles pode avançar sem o outro. 
Você tem em você o que o outro precisa, assim como ele tem nele o que o outro 
precisa. É a comunhão dos filhos de Deus que se unem para dar a Deus o que vem de 
Deus: o amor de todos por Deus.
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Meus filhos de amor, sejam bons para vocês mesmos. Quando você quer saber o 
que é bom para você, damos-lhe a alegria de descobri-lo. Confie em Deus e tudo 
parecerá possível para você. Acredite em Deus:

- é abandonar seu ser nas mãos do Filho de Deus,

- é deixar Deus Pai dar a você a paz que alimenta você e seu próximo,

- é acolher a força do amor do Espírito Santo que vê o seu abandono acompanhado 
da sua paz,

- é reconhecer que você ama,

- está dando amor ao seu vizinho

- e é aceitar que seu vizinho lhe dê paz.

A paz duradoura é caracterizada pela paciência e apreço por Deus, que olha para 
todos vocês pelo que são. Se você não está em paz, não há abandono do amor. 
Aqueles que estão na terra com você e em você e que precisam de paz não recebem 
a paz de Deus. Tudo vem de Deus. Nossa ação não pode ser eficaz para todos vocês 
se a harmonia que deve surgir de sua fonte que está em vocês não fluir: vocês não se 
abandonam em nossa Vontade.

Você percebe, quando alguém tem orgulho de ser filho de Deus, ele se comporta 
como um filho que tem absoluta confiança em seu Pai Celestial. Ele sabe que Deus o ama, 
ele não se preocupa com sua vida, ele está em suas mãos. Você reconhece que sua vida 
vem de Deus e pertence a você para Deus. Se você guarda dentro de si algum 'não', 
'talvez', 'sim', 'não sei', você acha que isso significa ter confiança em Deus? Seus medos, 
perguntas, análises, hesitações são o que o alimentam e você alimenta aqueles que estão 
com você na terra com o que você tem em você.

A carne criada tem que alimentar toda a carne criada com amor e paz. Como você 
pode encontrar paz em si mesmo se atormentar aqueles que ama? Meus filhos, vejam 
como seria bom dizer-lhes: 'Eu, eu sei que Deus é meu Pai e meu Pai me ama, ele me dá o 
que é bom para mim. O bom para mim está nas pessoas que amo. Aprenda que eu, Deus, 
ame todos os seus filhos como são, eles têm muito a aprender comigo! Eu confio em sua 
onipotência, você é meu Pai de Amor. ' Meus filhos, vocês se encontrarão em paz e 
completo abandono em vocês mesmos, pois estarão com todos os filhos de Deus.

Eu que tudo sei, sei que você realmente quer a felicidade. Você ignora o que será 
composto, eu não. Seu futuro será composto de pensamentos de amor, olhares de 
amor, palavras de amor, escuta do amor, gestos de amor e sentimentos alimentados 
pelo amor, não composto de necessidades que endurecem seu pensamento, 
magnetizam seu olhar, subjugam sua escuta, entorpecem suas palavras, elas 
petrificam seus gestos, elas inundam seus sentimentos; Este mundo sem amor é o 
que te subornou com material. Abandonar-se ao Amor permite que sua ação volte a 
ser nossa ação: Somos nós que agimos para que todos sejam felizes.
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A universalidade dos filhos de Deus só fará um em mim, Amor, porque EU SOU é 
o seu único Deus. Meu mundo de amor onde tudo será só amor está sendo 
construído com você. Apesar das dificuldades, você descobre sua força, sua 
paciência, seu amor. O caminho de Deus é estreito e tão seguro! Não o caminho 
largo, porque este caminho não tem nada que te faça descobrir a tua força. E saiba 
que na força de cada um é onde você vai entrar a sua força, a sua paciência, a sua 
perseverança, a sua compaixão e a sua tolerância que sabe ouvir, compreender e 
esperar.

Seja paciente consigo mesmo, você tem que se apaziguar com o seu ser com a 
ajuda do seu vizinho, que também ele tem que se apaziguar com a sua ajuda. Meus 
filhos, vocês têm que dar alguns passos. Lentamente é como você descobre o que 
precisa e o que vem deles, e eles vão descobrir o que vem de você. Deixe Deus 
transformá-lo em seres de bondade para você mesmo através dos outros que estão, 
eles, em você e você neles para formar apenas um todo.

Tudo o que é muito fácil desequilibra o seu tudo e o que é de Deus para você: 
força do amor, é ineficaz. Meus filhos de amor, quando todos vocês estão em 
abandono, tudo se cumpre. Você vê como é importante pronunciar o seu sim no Sim 
de Deus que o coloca na força do amor? Tenha confiança na Vontade Divina e faça 
um esforço para pronunciar seu sim com amor incondicional.

Como uma criança que diz sim aos pais, ela espera com o coração cheio de amor 
e confiança sua recompensa de amor. Eu, amor, amo você. Estou em vocês e espero 
o seu abandono para que sejam mais uma vez filhos de Deus, no Amor, pelo Amor. 
Meus filhos, quando todos vocês estão na confiança em Deus, vocês estão no nosso 
Ser.

O que o amor faz por tudo? O amor mergulha seu ser no amor de todos os filhos 
de Deus: você com todos aqueles que estão em você, porque você não pode fingir ser 
você mesmo se não estiver com aqueles que foram criados no mesmo momento que 
você. Como Jesus habita em você, eles habitam em você. Você vai aprender a deixar 
para trás o que constitui a parte superior do seu corpo ou o que constitui o seu 
sistema esquelético? Não separa os membros dos membros constituintes de um 
corpo, nem os sistemas dos sistemas constituintes do interior do corpo e declara: 
estou completo.

Eu, Jesus, sou o Amor do Amor: meu Pai é Amor. Eu sou o Atuar do Pai: tudo o 
que há em mim é Atuar no Atuar do Pai. O Espírito Santo está em nós, é a 
Performance em nossa Performance: vem do Pai e do Filho. Somos Amor e atuamos 
em cada um de vocês. Nada pode existir fora de nós. Tudo é feito através de nós. 
Nós, Amor, somos a Selecção do nosso amor e tudo vem de nós que te damos tudo.

Quando você aceita ser tudo em nós, você se torna novamente, através do nosso amor, 
filhos que se realizam em nossa Vontade de amor. Você reúne todos os filhos de Deus
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em vós, porque é pela nossa Presença em vós, criados à nossa semelhança, que 
voltais a ser crianças com um espírito único: espírito à semelhança do Espírito de 
Deus. Só quem estiver no não ao Amor estará fora do Espírito de Deus justamente no 
dia em que disser: 'Não, não preciso de Deus, nem dos outros'. Eles não terão nada 
para lhe dar e você não terá nada para lhes dar.

Meus filhos, tenham confiança em quem vocês são, cabe a vocês fazer o que 
fazem. Se você nos pedir graça para viver estas palavras que vêm da Vontade Divina, 
isso será concedido a você e todos receberão o que você receberá. Mas se você 
permanecer na sua vontade, não na vontade de Deus, você impedirá a graça de 
conceder seus favores e seu próximo sofrerá com isso.

Sejam filhos de Deus que se abandonam para viver o que Deus quer para cada 
um de vocês. É tão simples! Sê de novo a criança que quer estar nos braços do seu 
Papa de Amor. Teu Pai Celestial te ama com um amor tão forte que deu a sua própria 
Vida, a de seu Filho Jesus, por amor a ti e te deu a Paráclito para o resto de sua vida. 
Que tudo seja amor para você e você será uma doação para o seu próximo. Um 
homem.

Deus apaixonado por você

A VIDA ESTÁ ENTRE EM ATOS DE AMOR

Sou eu, que sou Deus, que tudo cumpri e sou eu que tornei meus os teus atos de 
amor na terra. Eu envolvo você em meu amor, e nada está fora de mim. A vida é 
amorosa e amorosa, é desejar o bem para si e para o próximo. O bom é apenas 
doçura, e quem tem o bem nele, o Bem lhe concede todo o bem. Se o bem está na 
pessoa, é porque ela o desejou. Eu sou, eu, Jesus, o Bem e quero dar a todos os filhos 
de meu Pai o bem que eles têm para receber, mas é preciso desejá-lo.

Cada filho que aceita viver no bem encontra-se paciente nas provas que lhe são 
impostas, amável para com o próximo, respeitoso apesar da incompreensão dos outros, 
engraçado com os pobres, cheio de compaixão para com os que sofrem, misericordioso 
com os que sofrem. que o machucam, pois ele é tudo isso para si mesmo. Gosta de se 
abrir ao amor dos outros: o que é dá por atos de amor.

Suas ações são caridosas: ele não pede nada para si mesmo. Ele sabe agradecer a 
quem o ajuda: tem apreço por eles. Por deferência ao que ele é, ele faz boas obras: 
seu ser fica satisfeito por causa de suas obras. Quando houver raiva ao seu redor, 
fique em paz: você sabe que uma explosão impulsiva está sob a influência de 
pecados anteriores, causa de tanto sofrimento. Quando tudo parece andar para trás 
entre os membros de sua própria família: ele continua a amá-los sem censura e, por 
meio de seu comportamento, leva-lhes a paz. Ele vive com o bem que há nele: ele 
representa uma força que o liga ao próximo por amor.
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Sua força, eu sou Amor. É amor para mim por ele mesmo e pelos outros. Ele confia 
tanto em mim que confia em mim, sabendo que o que eles viverão lhes trará o que eles 
precisam para viver para amar. Por meio de suas orações, ele se arma de agradecimento 
para aceitar tudo, o que o convence de que um dia eles também experimentarão esta 
força: o amor incondicional. Nada o leva a duvidar de mim, porque o bom está nele. Eu 
sou seu tudo e para mim é onde ele se volta.

O amor nele nutre o bem que ele escolheu descobrir. Todos os dias, ele abre os 
olhos para o bem que vê no próximo. Aproxima-se dele fascinado por descobrir o 
bem que não via antes. O bem que você está vendo está cada vez mais presente em 
sua vida. O que vê é o que quer ser: bom para os outros, para dar o que descobre:   
que um ser sincero é rico em gestos de amor para com quem frequenta.

Homem, ele gosta de ser masculino e sua virilidade está no bem, não em uma força 
física ou psíquica: ele mesmo é um verdadeiro homem diante de Deus. Mulher, ela gosta 
de ser feminina e sua feminilidade é ousadia de alegria pelo bem que faz: tudo ao seu 
redor é uma infinidade de ações que ela se encarrega de enfeitar com sua bondade que 
sabe ser de Deus.

Este filho sabe que tudo posso fazer por ele e por eles: ele se abandona totalmente e 
me abandona totalmente. Esteja ciente de que aqueles que você ama e aqueles que não 
se comportam bem consigo mesmos e com o próximo devem aprender de Deus o que é 
bom para eles. Ele também aprende que não deve colocar sua vontade antes da minha. 
Ele entendeu que cada um deve sofrer consequências por suas ações, para alargar seu 
campo de horizonte que deve ser aberto em suas ações que não são do bem para a vida 
terrena. Reconhece que desde a infância é quando cada um tem que aprender que suas 
ações trazem consequências.

“Um dia um garotinho se acostumou a chamar a atenção da mãe gritando. A mãe 
não se importava com o que fazia, porque toda vez que gritava para conseguir o que 
esperava dela, a mãe respondia às suas ações. A criança aprendeu a controlar seu 
ambiente com seus gritos. Em suas experiências, nada vinha do bem nele, mas do 
mal que sua consequência lhe trazia todos os dias: o sofrimento. A mãe, sem 
perceber, ampliou a situação querendo acalmar a manipulação pela manipulação

“Um dia, quando o menino gritava para chamar a atenção, um amigo da família quis 
ensiná-lo que o que ele estava fazendo não era certo. Como a mãe dela estava ausente, ela 
falou com ele pacientemente: 'Você sabe, você é como eu; às vezes eu gritava também para 
eles cuidarem de mim. Eu entendo que você ama sua mãe e leva muito tempo para você 
esperar que ela termine seu trabalho para servi-lo, mas você sabe, uma pessoa fica forte 
quando espera. '

«O menino entrou em silêncio diante dessas palavras um tanto estranhas. 'É verdade, 
disse o outro, porque os gritos enfraquecem a força e quando se espera fica mais forte 
porque somos nós que ganhamos.' O menino disse: 'O que nós ganhamos?' 'Amor, 
respondeu o amigo, porque eles sempre vêm nos servir porque nos amam. Quando eu 
era pequeno como você, não tinha entendido; Hoje em dia, sei que é mais divertido 
esperar. Você sabe porque?' 'Não', respondeu o menino. E o outro disse
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devagar, colocando a mão no coração: 'porque minha força está em casa e eu sou o mais 
forte. Eu amo minha mãe e gosto de mostrar isso a ela. '

“O menino, confuso, disse-lhe: 'Bem, estou com fome!' O outro respondeu sorrindo: 
'Eu também'. O menino olhou para ele e sorriu também: 'É verdade!' 'Bem, sim, 
respondeu o mais velho, e é com o nosso sorriso que vamos encontrar sua mãe para 
perguntar o que era bom para nós.'

«O choro da criança cessou, porque viu, no olhar de quem queria o seu bem, o 
amor: o bem tinha passado de um para o outro. A mãe, muito exausta com o choro 
do filho, havia perdido a confiança nela: não aguentava a força que a habitava. 
Quando viu o olhar do seu filho e do seu grande amigo, viu nele o bem que os 
habitava e dele se alimentou. Aquele momento fez bem passar diante de toda dor e 
ela teve confiança no bem que a habitava.

“Esses filhos de Deus, apesar de todos os obstáculos, perceberam que só o bem 
pode demonstrar que em cada um o bem faz a sua obra e que só Deus tem poder 
absoluto no bem que é dado. A mãe, o menino e seu grande amigo concordaram em 
fazer o bem pelo bem. »

Quem quer o bem tem que se comportar bem para merecer o respeito dos 
outros, quem não consegue, de quem é a culpa? Daqueles que têm medo de sofrer. 
O sofrimento é uma graça quando está nas mãos de Deus. Quem pode afirmar que 
não é capaz de preferir o amor ao ódio, compartilhar a fome, a aceitação à doença, a 
confiança ao medo, a paz à violência? Todos aqueles que colocam ataduras nos olhos 
e tampões nos ouvidos para não ver e compreender que o sofrimento não impede o 
bem de fazer o seu trabalho quando é aceito; mas, quando não é aceito, ainda gera 
sofrimento alimentado pelo medo.

Por exemplo, os pais que temem ver o filho sofrer colocam-se em perigo quando 
não permitem que o bem que os habita se manifeste. O bem em si alimenta o bem 
de cada um. O bem alimenta a confiança que está em você e a confiança alimenta a 
coragem, paciência, perseverança, atenção, escuta, inteligência, habilidade, doçura, 
etc ... cada um encontra sua felicidade no bem que está em tudo. Para aproveitar o 
bem que há em cada filho de Deus, cada um precisa dos frutos proporcionados pelo 
bem de cada um dos filhos de Deus.

Cada um é para cada um. Você foi criado para dar o que está em você. O que há 
de bom em você é a luz que ensina a cada um como viver na paz de Deus. Eu morri 
na cruz para te salvar do ódio. O ódio é contra você, sufoca quando você não entende 
que pecado é ódio. Não tenha medo de sofrer, sua vida se destaca do mal quando 
você aceita o sofrimento.

A cruz é o que liberta, não o medo. A aceitação é o que abre as portas, não o 
medo. Fazer a coisa certa é o que leva a criança a reconhecer que o que é certo deve 
ser feito com esforço, não com medo. O medo não vem do bem, vem do mal que 
habita em você. O mal quer impedir que você compartilhe com quem tem fome: a 
fome espiritual e a fome material. Ele não quer que você faça o bem perto de você, 
ele quer ser o senhor de sua vontade.
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Não reclamando, mas fazendo, é o que Deus pede a todos os seus filhos. Olhe 
para si mesmo quando você está na presença de uma palavra, olhar, ação ou 
sentimento que não é amor para si mesmo ou para os outros, você está diante de 
uma escuridão: o mal se dá a conhecer. Você tem duas opções diante de você: boa ou 
má. Deixe o bem que alimentará o seu bem entrar em você, deixe o mal que 
alimentará o mal entrar em você. Não há duas escolhas a fazer, mas apenas uma: ou 
você quer o bem ou quer o mal.

Vocês são aqueles que escolheram entrar no conhecimento do bem e do mal: se 
escolherem o bem, vivam-no, o Bem que é o Vivente em vocês o deu e são criados à 
semelhança do Bem; Mas se você escolher o mal, você conhecerá o mal que vem de 
Satanás. Ele não habita em você, Deus o proíbe de habitar em você, exceto se você 
entregar sua alma a Satanás. Ele colocou o mal em você pelo engano, e isso é revelado a 
você quando você tem uma inclinação para o mal.

O mal em você precisa se alimentar para impedir que o bem o alimente. O bem 
está em você através de Deus, alimente o filho que você é. O bom te faz bom: seus 
pensamentos, olhares, escuta, palavras, gestos e sentimentos atestam que seu 
interior nada no bem. Seja bom em sua vida e você verá o bem que expulsa o mal 
que quer invadir você. O mal alimenta o mal: é estimulado, o que o leva a escolher o 
mal em detrimento do bem. Quanto mais você pratica o mal, mais o conhecimento 
do mal se manifesta em você e mais você é incitado a praticar o mal. Satanás e seus 
apoiadores fazem de tudo para induzi-lo a escolher o mal:

- Faça obras de caridade pelos pobres, mas pense que o seu próximo, que também 
quer ajudar, não está à altura das aspirações dele em relação às suas, o bem em 
você não pode dar todo o seu sabor.

- Descobrir alguém que não pensa o mesmo que você faz de vocês seres sem 
bondade para com os mais fracos.

- Escute alguém que fala contra alguém aprovando suas palavras, você mostra a ele 
que o mal está acima do bem.

- Calunie a atitude do seu vizinho com respostas que lhe parecem inofensivas: 'ele é 
um tolo, ele é um andarilho, ele é um idiota ...', você deixa o mal destruir as suas 
boas ações.

- Faça gestos de gentileza e feche a porta para alguém que possa agir como você, 
você declara guerra ao bem.

- Tenha sentimentos de bondade enquanto cultiva a arrogância, o mal sempre 
conseguirá afogar o bem que o alimenta.

Você é o único proprietário de suas decisões. Ninguém pode ocupar um lugar em 
você para forçá-lo a escolher, mesmo que todos os filhos criados estejam em você: só 
você é livre para escolher. O amor é cada um de vocês. Juntos vocês têm o poder do 
amor em vocês, que lhes dá forças para resistir ao mal que os quer em desgraça. 
Através de mim, seu Redentor, vocês receberam forças para perdoar e amar uns aos 
outros.
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É através do conhecimento do bem e do mal que você perdeu tudo. Você tinha 
todo o conhecimento do bem, e nada, absolutamente nada foi negado a você. A 
obediência a Deus fez de vocês seres perfeitos à imagem de Deus. Por que, hoje, uma 
criança criada por amor está sofrendo quando outra criança criada por amor faz uma 
observação rude? Porque você perde a paz diante do sofrimento vivido. Ele sempre 
tem esta escolha nele: o bem que precisa de seu consentimento para mostrar favores 
do bem de Deus ou o mal que quer dominá-lo para que o mal domine o bem.

Vejam-se como seres que têm que viver o sofrimento devido à separação divina, e 
entendam que todos vocês têm esse sofrimento em vocês porque não são mais 
perfeitos como meu Pai, o seu Criador, é perfeito: vocês são perfeitos em se tornar. A 
tua marcha terrena leva-te à apoteose: a felicidade de estar imaculado pela graça.

O sofrimento que você experimenta, quando não se sente amado como deseja 
ser amado, leva-o a si mesmo, e você faz você viver ilusões: 'Por que não me ama? O 
que fiz para merecer essas palavras? Quem vai me amar do jeito que eu sou? Quando 
haverá paz no mundo? Quando haverá felicidade na terra? Quem quer ser autêntico 
neste mundo enganoso? Saia de si mesmo e faça sua pessoa saber o seu sim, e você 
será melhor com os outros! ' Este eu é o seu eu. É indigno do filho que se entrega a 
Jesus. Só Deus se dá, não o filho que vive em seu ser, sendo dono de seu sim.

Por meio dessas palavras, você expulsa os feridos em você e você é consolado por 
suas próprias palavras. Embora não haja esperança nessas palavras, você as 
pronuncia com sua esperança pessoal, que é fraca, sem futuro na terra. Meus filhos, 
uma esperança é um impulso de amor incondicional que leva todos os filhos de Deus 
a querer ser um para viver como foram criados. Quando você sofre por causa de 
outro que não cuida do ser que você é, você mesmo não cuida do amor que tem que 
ser por ele: você sofre por não ser amado e não vê o amor ferido em outro.

Pense em todos os que estão em você, o que você dá a eles? Você não pode ser um eu, 
porque esse eu está separado dos outros. Todos vocês foram criados para formar um único 
todo: o todo criado por Deus. Razão pela qual vocês têm que olhar um para o outro com um 
novo espírito, um novo coração. Você entra em um mundo de amor onde tudo é amor um 
pelo outro antes de seu único Deus.

Os que estão ao seu redor também têm que olhar uns para os outros, para 
reconhecer que só Deus é o dono da vida de cada filho. Amar antes de fazer consiste 
em viver o que Deus pediu aos seus apóstolos: abandonar tudo por ele. É o bem mais 
importante fazer para que todo o bem que será feito proceda desse bem, e só neste 
momento você gostará de fazer o bem.

Quem entre vocês está pronto para viver no amor por seu único Deus para que 
ele possa ajudar aqueles que você ama? Filhos meus, o bem é uma graça que dou a 
vocês que me pedem, para que se realizem. Se você me pedir esta graça
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Sabendo que você não estará à altura da tarefa, Deus sabe disso e não poderá conceder o que você 
não pode tomar: ele lhe agradecerá para que você possa viver sua conseqüência.

Não ter confiança em Deus leva você ao sofrimento do eu. É preciso ver e 
compreender o teu sofrimento para aceitá-lo e, quando me preferes a ti, podes ver 
nos outros que o que fazem para contigo é falta de amor pelas minhas leis de amor e 
não por ti. Minhas leis são difíceis de entender porque eu amo incondicionalmente, 
mas suas leis são compreensíveis porque você votou nas leis para dominar.

Por causa do espírito deste mundo, você se apegou mais às leis terrenas do que 
às minhas. 'É proibido fazer isso ou aquilo, é proibido mentir para isso ou aquilo, é 
proibido tirar isso ou aquilo, é proibido matar': essas leis não estão sob o poder da 
misericórdia, mas sob as leis humanas que julgam, punem, prendem e tiram a vida.

Você tem em você estas leis: 'Não gosto que falem assim. Não gosto de ser olhado 
assim. Eu não gosto de ouvir isso e aquilo. Eu não gosto de ser feito isso e aquilo para 
mim. Ele não gosta disso e daquilo. Não é amor por isso e por aquilo. ' Quem tem fé em 
Deus sabe amar a Deus mais do que a si mesmo, mais do que seus próprios filhos e mais 
do que todos os outros, com esta única condição você aprenderá a viver o que você tem 
que viver: minhas leis de amor para experimentar a paz, alegria e amor.

Por meio da morte, você experimentará a vida: morrer para si mesmo para viver em Deus. 
Deus os colocou juntos na terra para que vocês pudessem ajudar uns aos outros com suas 
graças, ele não os colocou juntos sem a ajuda do céu. Seja bom como o filho que confia no 
que o Céu deposita nele. Deus lhe ensina como olhar para si mesmo com amor para que seja 
bom para si mesmo e para aqueles que você ama.

Ele conhece os seus defeitos e não os ignora, por isso diz: 'É na minha fraqueza 
que sei que preciso de Deus. Quando Deus me leva a experimentar minhas 
consequências, aí experimento minha força que me permite caminhar em direção a 
Deus. ' Ele aprendeu a confiar na minha misericórdia, pois me oferece tudo o que é 
contra ele e o próximo.

Ele está convencido de que eu levo tudo, a tal ponto que experimenta uma paz 
duradoura porque permanece na confiança, mesmo quando há sofrimento físico e 
emocional em sua vida ou na vida de seus entes queridos. Com as minhas graças 
aprendeu que agia nele e neles, não como ele e eles querem, mas como meu Pai quer, 
porque a sua confiança em mim é verdadeira: eu sou o seu Deus de amor.

Este filho, que deseja apenas o bem nele, não deseja mais experimentar o mal. Ele 
reconhece que o mal colocou seu veneno nele. Quando o veneno se manifesta nele, ele 
se vê como ele é: veja e entenda que o bom nele não pensaria assim, que o bom nele não 
faria isso, que o bom nele não diria isso. Ele não se desculpa pelas evidências.

A seu lado, o mal quer que ele aja mal para com os outros, valendo-se do que 
conseguiu injetar nele: ele sabe disso. Jesus é quem ele quer ir: ele reconhece que precisa 
de suas palavras libertadoras. Você se sente livre para fazer suas escolhas: viver no
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bom ou aceite ruim. Se não faz o bem, sabe que não é mais um ser bom e para voltar 
a ser bom tem que viver o que semeou. Se você quiser permanecer bom, 
permanecerá puro, em paz, alegria e amor. Ele quer viver sua vida na minha vida por 
toda a eternidade.

Só eu, Jesus, aceitei-o para ser membro de minha Igreja. Sou eu de novo, o Cristo, porque 
tudo muda por minha causa. Não está mais nele, porque sua vida é apenas sofrimento. Ele 
está morto em mim e eu vivo sua vida. Eu fiz da vida dele a minha vida, para que ele pudesse 
viver a sua vida em mim. Amando todos os filhos de meu Pai, ele entrou em minhas feridas. 
Eles se abriram para recebê-lo. Nada poderia vir dele, tudo vem somente de mim. Fui eu quem 
derramei meu Sangue para purificar você de todo o mal; o que ficou nele é bom e ele engoliu: 
tudo foi lavado nele. Para mim, tornou-se o que será por toda a eternidade.

Filhos meus, dou-vos tudo de mim, sou Amor e amo-vos. Você que habita em mim 
é parte de mim. Comia com pecadores, trabalhava para ganhar meu pão, andava 
entre ladrões, confiava meu dinheiro a um avarento, dei a quem não me amava, 
perdoei quem me matou.

Sí, viví lo que mis apóstoles tenían que vivir, hice las mismas acciones que mis 
discípulos tenían que hacer, experimenté todo lo que los que me siguieron tenían que 
experimentar y acepté todo lo que todos vosotros, mis elegidos, tendréis que aceptar por 
amor para a Igreja. Quando vocês se comportam como eu me comportei, vocês são eu: 
vocês são bons, vocês são filhos de Deus.

O mal gera o mal, mas o mal não ocupa o primeiro lugar para o filho de Deus. 
Deixe-me te contar uma historia. «Em tempos longínquos, as pessoas nunca tinham 
encontrado o bem. Tudo o que ele encontrou os assustou e trouxe apenas 
desconforto, desordem entre eles. Eles não conseguiam mais dormir sem fechar a 
porta com duas voltas. Eles tremiam de medo com o que ouviam à noite.

“O mal tomou conta das pessoas desta cidade. Ele entrou neles por causa de 
rituais satânicos de algumas pessoas oferecidos ao diabo negro. Gritavam sob o 
golpe de chicotes, lamentavam de dor, torturavam de prazer, ofereciam vítimas a 
este deus lobo. Era tudo tão horrível que as pessoas forravam paredes mesmo 
durante o dia, com medo de serem questionadas por aquelas pessoas sem nenhum 
escrúpulo.

«Um dia, um lobo apareceu nas ruas da vila à procura de comida. As pessoas 
ficaram com tanto medo que ninguém saiu para matá-lo. Eles pensaram que todo o 
mal estava nele e que se ele o matasse, o mal sairia dele para atacá-los e matá-los 
por sua vez. Depois de algumas horas, as pessoas que saíram de manhã cedo para 
passear pela cidade voltaram para casa. Ninguém queria sair de casa para avisá-los 
da presença de um lobo perigoso que estava rolando pelas ruas da cidade.

Mas nada do imaginado aconteceu. O lobo não queria machucar ninguém, ele se 
escondeu atrás das caixas para que não o vissem. Alguns se aproximaram para 
perceber que de fato era sem malícia. 'Como pode um lobo estar sem fúria?' Eles não 
podiam responder, pois havia tanto mal neles!
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«O lobo ficou algum tempo nesta cidade e comeu o que foi atirado pelas janelas. 
Depois da partida, não tentaram mais fechar as portas em duas voltas, era como se 
tivessem visto o impossível voltar a ser possível. O bem no lobo mudou algo neles: o 
bem existe apesar das aparências. O que eles viram e o que ouviram do lado de fora 
não estavam necessariamente dentro deles. Agora eles haviam experimentado algo 
diferente do mal. Nunca mais, a partir de então, eles seriam os mesmos que eram 
antes da visita deste lobo. "

Filhos meus, quando se vive ignorando a força do bem que é fonte de felicidade, 
voltamo-nos para o infortúnio alheio que faz o vosso infortúnio, porque o mal em vós 
faz o seu trabalho: a vida todos os dias parece um dia banal, triste e assombrando. 
Quantos dizem: 'A felicidade não existe porque é impossível viver sempre como um 
ser bom. Bem, nós realmente queremos fazer isso, mas com o quê? Sem dinheiro 
não é possível! Nunca teremos felicidade nesta terra e, mesmo depois de morrermos, 
não temos certeza se iremos para o céu. Quem voltou para nos dizer se o paraíso 
existe? '

Voluntariamente, você fecha a porta para a esperança. Sempre há algo em você: 
o bom. Quando você abre espaço para isso, por menor que seja, é sempre bom vivê-
lo diariamente. Por mais que o mal ocupe todo o lugar, levando-os a experimentar 
sofrimentos piores, sempre haverá o bem em vocês que lhes ensinará que é possível 
viver na terra como sendo bom e que o bem está em cada um de vocês.

É de você mesmo que o mundo vai parecer bom para você. O mal perderá lugar 
neste mundo e outros como você começarão a ver e entender que só aqueles que 
gostam de fazer o bem ao seu redor mudam a face do mundo. É preciso acreditar 
que o Bem venceu o mal.

Meus filhos, contei-lhes esta história para que soubessem que se constrói um 
mundo de amor convosco, meus eleitos. Na Igreja, todo o bem que me pertence, eu 
dou a vocês para que vocês sejam bons para cada um de vocês. Você está todo em 
mim e todos têm os mesmos benefícios; eles são ilimitados, pois todo o meu Ser é 
bom.

Você tem que ser bom para os outros, mesmo para aqueles que te fazem sofrer, 
porque quando você é bom para apenas uma pessoa, todos se aproveitam disso, mesmo 
aqueles que te perseguem. Você está na mesma casa, minha Igreja. O amor é um e a 
Igreja é uma: tudo para todos. Eu sou o fundador da minha santa Igreja mística.

Mas acreditar apenas em si mesmo é acreditar no impossível, é destruir você e 
destruir aqueles que você ama. Deus colocou a sua força em você e é com a força 
dele que você pode superar suas dificuldades. Atuar significa realizar-se como um ser 
de conhecimento com os talentos que Deus colocou em você. Não diga que é tarde 
demais, nunca é tarde demais para Deus; Vim para te ensinar que só o amor vence 
tudo.

Meus filhos, todo esse conteúdo é verdade. Vá ver no Evangelho, aí você 
encontrará essas palavras. Deus te agradece por ser um abandono. Seja bom
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nós, não complicamos mais a sua vida. Pois bem, conceda-se uma graça: a Vida 
Eterna está à sua porta, não vire as costas, acredite na sua felicidade eterna. “Quem 
vive em mim tem Vida Eterna”. Leiam, meus filhos, minhas palavras são leves. Faça 
isso por você e pelo seu vizinho. Me ame, eu te amo muito!

Jesus

EU SOU AMOR, SEJA AMOR
Minha alegria é grande saber que você está em meu Ser. Quando você se entrega 

a Deus, eu te aceito como você é. Sou eu que faço de vocês filhos que querem 
agradar apenas ao seu Deus, porque nada vem de vocês, tudo vem de Deus. Este 
mundo tem que aprender a se dar e você tem que aprender a se dar, como eu quero 
que você se dê, para que meu mundo de amor seja para você.

Como aprender a se dar? Pelo amor de Deus. O amor está em cada um de vocês, 
une almas que amam só a Deus. Quando as almas estão em movimento de amor, a 
carne experimenta o amor. As almas são criadas à imagem do Amor, são únicas e 
têm a mesma necessidade: amar a Deus. Cada alma é única para Deus, ele a alimenta 
com suas graças.

As graças recebidas, através da sua alma, são aquelas que abrem o caminho para 
tudo que vem do céu. Se você aceita viver em Deus, você aceita que sua carne 
obedece a Ele. Só que sua alma não perdeu sua beleza diante da Vida. Em Deus, o 
seu sim a Deus foi libertado pelo Sim do Filho de Deus, e a sua alma foi encontrada 
na luz de Deus: foi vista banhando-se em um mar de amor composto do 'eu te amo' 
do Deus vivo para todos os seus filhos.

Meus filhos, é com meu amor por cada uma de suas almas que vocês podem 
entrar no amor de Deus. Sua alma pertence a Deus. Ele colocou seu esplendor nisso, 
é feito à imagem de Deus. Sua carne possui o conhecimento do mal e por isso, é 
difícil para você perceber a beleza da sua alma que o habita, e você perdeu a visão 
das realidades celestes.

Você não pode mais ver a perfeição como ela é. Deus de Amor enviou-te o 
Espírito Santo para que saibas o que é preciso ver e compreender para fazer a 
Vontade de Deus, e a minha Vontade consiste em te fazer entrar num mundo onde 
tudo é só perfeição. Mas é difícil para você obedecer a Deus, às vezes você falha 
diante do Amor que lhe pede para merecer o que lhe foi dado gratuitamente.

Vocês se esforçaram muito, mas ainda há muito a ser feito para compreender 
que somente o amor incondicional por Deus e por cada um de vocês restaurará a sua 
visão a tanto esplendor que é sua criação. Achei que você fosse perfeito e com 
vontade de se encontrar como é é quando verá o que Deus depositou em você. Meu 
mundo de amor só pode acolher crianças dóceis à minha Vontade.
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Meus filhos, é importante que vocês sejam: vocês têm que ser dóceis ao que eu 
os faço saber. Eu sou a Palavra, cada palavra está em mim. Se te obstinas ante uma 
de minhas palavras, não podes estar neste movimento de amor que te faz entrar na 
luz para que ajudes a cada um dos meus filhos criados, que estão em ti, para que 
entrem no meu mundo de amor. O que eu quero para você, eu quero para todos os 
escolhidos de meu Pai.

Sou eu quem te faz agir neste movimento do conhecimento, mas é preciso 
consentir. Eu sou a Palavra, não você. Quem é Você? Filhos criados. Você não tem 
poder em você, Deus é apenas poder. Você foi criado porque Deus o quis e Deus 
colocou sua Vontade em você. Em sua Vontade, há poder, e o que você é vem de sua 
Vontade: você tem poder em você. Em Deus, existe tudo, e em você, todos são 
criados. Juntos, vocês estão na totalidade de Deus e foram feitos para servir a Deus e 
adorar a Deus.

Você não é nada sem Deus. Eu sou o Poder, eu incluo tudo. Deus colocou poder em você 
para servi-lo. Por que servir ao Ser Supremo embora eu possa fazer tudo sem você? Porque eu 
sou Amor, acreditei em ti à minha imagem, e para que te sintas à minha imagem coloquei em 
ti a minha Vontade, que é o amor. Minha Vontade consiste em te dar tudo para que você 
esteja na minha Vontade que dá.

O amor não para de se dar.

- Deus se dá amor: tudo pertence a ele e tudo retorna a ele.

- Ele não busca direcionar sua vida: sua vida pertence a ele.
- Ele não quer filhos escravos do seu amor: você é criado à sua imagem.

- O que ele vê quando olha para você: o seu amor que se multiplica em liberdade absoluta.

- Nada está fora do Amor de Deus: você e o que você faz formam um todo.
- Você é como o Amor que se doa e, como o Amor, tudo volta para você: você é 
amor.
- O amor traz força para você: um todo.
- Um em todos e todos em um: uma força de amor.

Você não foi criado para ser deuses. Se eu acreditasse que vocês são deuses, vocês 
estariam com vocês mesmos, sem Deus e sem o seu vizinho. Sim, você não poderia estar 
com o seu Criador, porque em você haveria poder, e dois poderes, dois deuses não 
podem existir. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três Pessoas em um único Deus. Três 
pessoas que se amam, que se dão, é o poder do Amor.

Quem pode entender quem é Deus? Deus. Ninguém pode conhecer a Deus, 
exceto Deus.

- Deus é eterno: ele está em seu Espírito Perfeito.

- Não tem começo, não tem fim: você tem um começo.

- Você foi criado por causa do amor dele: a consequência do amor é você.
- Deus é Deus: não há causa para a existência de Deus.
- Deus é o Absoluto: tudo vem de Deus.
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- Vocês são criados por Deus: Deus os fez seus filhos.
- Deus é infinito: ele é o Eterno.

- Ele está em seu tudo: tudo o que existe vem dele.

- Ele te deu a vida: a Respiração dele está em você.

- Deus olhou para você: gostou de olhar para você.

Amo vocês, meus filhos, é importante que se olhem com o olhar de Deus. O amor 
em você procede do amor de Deus por todos vocês. Quando Deus olha para quem 
você é, ele olha para si mesmo e vê sua obra: vocês juntos que são a obra de Deus. 
Ele fixa seu olhar de amor em você e quer te mostrar.

Meu mundo de amor é para crianças vivas, e é com o amor de Deus que vocês 
estão vivos. Advirto-o que ninguém pensará que seu conhecimento vem deste 
mundo que o fez conhecer o bem e o mal nesta terra. Neste momento, você não 
pode deixar de viver seguindo o conhecimento deste mundo.

Seu espírito é controlado pelo seu conhecimento, porque você só pensa em 
satisfazer seus sentidos, e para satisfazê-los você tem que ganhar dinheiro: você 
ambicionava viver em um mundo de acordo com sua conveniência. Você não sabe 
amar sem condições, porque você tem uma fraqueza em você e é consequência da 
desobediência. Eu me entreguei por amor morrendo na cruz para resgatá-lo, e você 
estava novamente livre para rejeitar o mal.

Deus o salvou da morte eterna, mas você está vivendo sob o jugo da 
desobediência, que o mantém escravo das necessidades da carne e, por isso, você 
comete pecados. Eu mandei todos os pecados para a morte e, por causa do 
conhecimento do mal, o mal ajuda você a afundar nas trevas do pecado e, quando 
você experimenta a malícia do pecado, você se afasta de mim.

Meus filhos, vocês só vêem as aparências porque a carne está sob o poder do 
mal. Uma carne que sofre é uma carne que luta contra o sofrimento sem saber 
realmente o que o aliviaria. Como você tem medo de não conhecer mais o bem-estar, 
o mal em você o torna prisioneiro do sofrimento, e o sofrimento o domina.

O mal divide você por meio de sua carne dolorida. Fazê-lo sentir medo é como 
você perde a paz útil ao seu bem-estar e o mal o torna ganancioso: alivie seu 
sofrimento sem pensar que seu próximo precisa de sua misericórdia. A tua vontade 
domina o teu dom de amor, que consiste em doar-te por amor, pois o conhecimento 
do mal te faz sofrer.

Quantos de vocês não entendem que a vontade humana é portadora de 
sofrimento? Você entra no conhecimento do mal com a sua vontade. Entrar no 
conhecimento do mal não significa que você sofre; quando você consente em fazer o 
mal, é quando você sofre e faz sofrer os seres criados na terra.

A vontade é funcional quando o seu desejo está na vontade. Tudo o que você é 
está prestes a ser realizado se o seu pensamento e ação estiverem prontos para 
serem executados. Executar o quê? O que você gosta de fazer. Vossa
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A vontade se alimenta de sua vida, porque você não pode extrair de seu ser um 
pensamento acoplado a uma ação se não a vivenciar.

Como seu pensamento pode levá-lo a realizar uma ação? Seu pensamento está 
em você e há vida em você, e há amor na vida e o amor dá; portanto, seu 
pensamento dá a seu corpo o que é para que seu corpo esteja em ação: sua vida está 
em movimento. Você me dirá: 'Bem, por que fazemos o mal enquanto o amor é o que 
dá para que a ação aconteça?'

O mal está ao seu redor, coloca suas armadilhas através do movimento em sua 
vida e, para eles estarem em movimento, o mal precisa da vida, e a vida é você, não o 
mal. Quando alguém executa uma ação que carrega o mal, como você tem vida em 
você, você está em comunhão com aquela pessoa que tem vida nela; Você não está 
em comunhão com a escolha dele, mas o que ele escolhe fazer está em interação 
com o que você escolherá fazer.

Isso significa estar na presença de pessoa a pessoa e o que ela fez só pode 
influenciar você se você quiser. Essa pessoa que está em você está no movimento da 
vida com o que fez. No movimento da vida, existe o amor, e o amor te dá o que fez, e 
existe um encontro: ela e sua ação, você e sua escolha. Você tem que amá-la, não o 
mal que ela fez.

Se você aceita fazer o mal como ele fez, seu pensamento, que está apaixonado, 
respeita sua escolha, e a vida é dada: há uma ação que se executa. O amor não força 
ninguém a escolher o bem ao invés do mal, o amor é gratuito. Eu sou amor e quero 
você livre. Como você escolheu fazer o mal, o mal feito pela pessoa e o mal que você 
escolheu fazer encontram, alimentam e alimentam tudo que é mal: o mal em 
movimento através do movimento da vida.

O mal, que está em movimento, pode estar em movimento da vida sem afetar 
todos os que estão no movimento da vida? Não, meus filhos, o que a pessoa fez e o 
que vocês farão será na vida dos criados por Deus, porque vocês estão na vida dele. 
Embora o mal que está em movimento não seja o seu pensamento e a sua ação, tudo 
entra no movimento da vida. Você não está sozinho na vida, porque o que você 
escolher vai influenciar todos os filhos de Deus porque eles estão em vida, só existe 
uma Vida: Deus. Deus é vida e você está em vida para Deus: você recebeu o sopro da 
vida e está em cada um de vocês.

O conhecimento de todo o bem está em Deus e o conhecimento de todo o mal 
está no Mal. Deus não é mau, Satanás é mau. É o conhecimento do mal que você tem 
em você, não o mal que é Satanás e seus cúmplices. Deus conhece todo o mal, ele 
não tem mal nele. Quando Deus o criou à Sua imagem, o mal não estava em você; 
visto que você não era Deus, você não conheceu o mal e não teve que conhecer o mal.

Como explicar a existência do mal? O mal existe por causa de alguns anjos que se 
recusaram a adorar o Filho de Deus. Sua rejeição os tornou anjos maus. Havia apenas 
o bem em todos os anjos e o bem desapareceu naqueles que eram contra Deus. 
Deus Pai é aquele que queria que seu Filho se manifestasse na
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importa, e o que Deus deseja que os anjos queiram, porque tudo neles está na Vontade 
de Deus. Se alguém não deseja somente a Vontade de Deus, ele está contra sua Vontade.

A vontade de Deus é imutável: tudo é perfeito em Deus. Deus não se contradiz: 
nada se opõe à Vontade de Deus, pois tudo é amor. A perfeição está na vontade de 
Deus. Quando Satanás e os anjos, que olhavam para Satanás, queriam algo diferente 
da Vontade de Deus, o espírito do bem vindo de Deus deixou esses espíritos, e o bem 
desapareceu deles: um vazio foi criado neles. Por terem sido criados para adorar, 
servir e contemplar a Deus, esses espíritos voltaram-se para si mesmos.

Eles têm o espírito do mal: o oposto do bem, porque o mal foi feito. Eles eram 
espíritos perfeitos criados à imagem do Espírito Puro. Deus é Espírito. No Espírito, só 
existe o bem. Bom é perfeito, Deus é bom. Eles foram criados para amar a Deus mais do 
que a si mesmos. Porque eles não amaram a Deus mais do que a si mesmos, eles 
perderam todos os atributos de Deus. Tudo o que eles eram em Deus foi transformado 
em mal, pois eles não estavam mais em Deus.

Anjos maus são maus; fora desses anjos maus, o mal não existe. Perceba que eles 
são espíritos e que o espírito do mal é o próprio mal. Eles são instáveis   pelo mal, 
eles se movem como a corrente de ar, seu poder é mau: eles são espíritos do mal. 
Tudo o que eles são está errado. Você não pode fazer nada se o conhecimento do 
mal não se manifestar em você.

O conhecimento do mal é a porta que se abre para o mal. Quem abre a porta? 
Sua vontade. Uma vez que você quer saber, seu espírito está diante de algo que se 
apresenta, e o que se apresenta é um espaço onde você pode entrar. Se você entrar 
neste espaço, quem se manifestará? Mal, porque o seu espírito está aberto ao 
conhecimento do mal, e o mal manobra de tal forma que a sua ação fica sob o poder 
do seu espírito. Por meio de sua vontade fraca, você está sob o poder de um espírito 
maligno.

O que é mal? É tudo o que é contra Deus. Os espíritos malignos não podem atacar a 
Deus, por isso atacam o que Deus criou, transformando o que ele criou. Eles não podem 
tocar a perfeição. A perfeição rejeitaria o mal de uma vez. Ao transformar o que é criado 
por Deus, eles podem injetar astuciosamente o espírito do mal: o que é semelhante a eles.

Veja o exemplo dos animais. Antes, os animais não carregavam maldade neles, o 
cordeiro podia pular sem temer o leão, porque Deus só colocava o bem neles. 
Quando os demônios vieram à Terra, eles astutamente ensinaram o mal aos animais 
para dominá-los a fim de transformá-los.

Eles são espíritos, os animais não podiam vê-los, mas podiam sentir sua presença 
graças ao instinto. São as crianças que sentem a presença delas, o que as faz ter 
problemas para se alimentar. Os animais se alimentam por instinto, eles carregam 
essa necessidade neles. Sem dificuldade, eles vão até a mãe para se alimentar. Mas 
sua presença indesejável afetou as crianças, causando um desconforto no
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rebanho. As mães eram rejeitadas por seus filhotes, e essa fraqueza permitia que 
espíritos malignos as dominassem.

Uma vez dominados por espíritos malignos, houve cruzamentos anormais e seus 
genes misturados com outros genes, e isso criou novas espécies, que eram contra 
Deus. Como os demônios não podem criar, nem os homens, do nada, tiveram que 
usar o que já existia. O que não é bom na terra vem de espíritos malignos: eles 
usaram o mal para engendrar o mal.

Se o mal está nas mãos dos filhos de Deus, é por causa de espíritos malignos. 
Satanás e seus cúmplices podem fazer o mal aos filhos de Deus apenas se esses 
filhos, que levam vida neles, consentirem em praticar o mal. Como eles podem 
querer fazer o mal? A vontade humana tem uma força que vem de Deus: escolher em 
liberdade absoluta. Mas o Maligno é ciumento, ele quer controlar tudo, e para 
controlar ele teve que enfraquecer a vontade humana.

Deus é bom, Deus te ama, ele teria desejado uma vontade fraca para você? Deus 
o criou com uma vontade perfeita. Cada pensamento, cada olhar, cada escuta, cada 
palavra, cada sentimento e cada ação foi perfeita: sua vontade foi perfeita. Quando 
você experimentou o não a Deus, sua vontade teve que escolher. Você estava 
enfrentando a prova do amor: fazer a Vontade de Deus tinha que ser sua única 
vontade. Quando você escolheu a desobediência, foi quando sua vontade se tornou 
fraca, não antes.

Se hoje como ontem algumas crianças pensam que a sua vontade é a que Deus quis 
desde o início da sua criação, é porque a sua vontade está acima do seu sim a Deus. Nada 
é maior do que o filho que faz a Vontade de Deus sem aderir à sua vontade: 'Deus, tu és 
mais do que eu, mais do que a minha vontade que só quer te servir, te adoro. Sua santa 
Vontade é a única de que preciso, para que minha vontade possa realizar suas obras. '

Deus vai tirar todo conhecimento do mal de você, para que sua vontade seja 
como era no início de sua criação. Você não pode experimentar as obras perfeitas de 
Deus por causa de sua imperfeição, e sua vontade humana não pode ser perfeita em 
uma carne imperfeita. se fosse perfeito, todo conhecimento estaria em você para as 
obras perfeitas de Deus.

O mal nos seres criados é o que é contra os seres criados, porque sua vontade 
lhes escapa. São tantas as crianças que morrem eternamente por causa de espíritos 
impuros que usaram o mal nelas: esses demônios conseguiram impor sua vontade à 
vontade de Deus. Este mundo onde você vive existe porque algumas crianças o 
deram à luz: era a vontade deles, e Satanás é o autor disso.

Você sabe o que Satanás fez com você, mas quantas pessoas continuam fazendo 
o mal! Sim, meus filhos, quantas pessoas são incapazes de não julgar o próximo, 
apesar de seus esforços! Em você há fraqueza e isso é doloroso, não é porque é difícil 
para você amar sem condições?

Você sabe que me entreguei por amor a cada um dos filhos de meu pai. Quantos 
de vocês param para pensar no amor que tive por vocês? Você olha para
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outros como estrangeiros no que diz respeito à sua vida e, no entanto, todos estão 
em sua vida. O que eu fiz por eles, você aproveita os favores disso, porque você os 
carrega dentro de você. Filhos meus, não façais da minha morte na Cruz uma morte 
sem importância para vós: cada um aproveita o resgate de cada um a cada momento.

Uma vida aceita como é representa uma vida em sua eternidade: todas as vidas 
estão em sua eternidade. Quando você rejeita uma pessoa em sua vida diária, seu dia 
na eternidade não comporta suas obras: você renuncia ao seu amor. Tudo o que é 
parte de quem você é e suas obras estão unidas às suas, e juntas suas obras estão 
unidas às dos outros. Observe que nos dias em que você era contra os filhos de Deus, 
dia após dia, você construía sua vida na areia.

Hoje, você não tem certeza de experimentar a felicidade na terra como é no céu. 
Alegrem-se por aqueles que passarão por isso, pois a felicidade deles aumentará sua 
alegria no céu. Embora alguns de vocês não estejam na terra durante meu retorno 
na glória, sua recompensa será tão grande que é difícil descrevê-la em palavras, 
porque vocês terão participado de sua preparação. Meus filhos, como é importante 
que vocês amem incondicionalmente, a partir de hoje, todos os filhos de Deus.

Deus te ajuda e te ajudará a amar. Quando você percebe que as palavras que 
você fala não são de amor, o Espírito Santo é quem lhe ensina a sua fraqueza. Deus 
lhe dá julgamento: distinguir o bem do mal significa deixar o Espírito Santo lhe 
ensinar que a vontade é fraca. Deus pede a você que ame incondicionalmente 
aqueles que praticam o mal e renuncie ao mal que fazem, porque Jesus, ao morrer na 
Cruz por eles, mostrou-lhe o caminho a seguir para ajudar essas pessoas: não um 
que simplesmente não merecia a minha Sacrifício.

Todos estiveram em mim e, através de mim, vocês são amigos de todos, pois 
todos experimentam a minha misericórdia. Ser amigo de todos é um poder, e 
mantenho esse poder em você: Eu sou Misericórdia e o perdão os une. O que você 
acha do meu presente de amor que é também o seu presente: amar até o presente 
da sua vida? Ninguém deve ser negligenciado em nome de seus argumentos. Devo 
deixar o amor incondicional de lado para agradar a você, que pensa ter um motivo 
para não amar incondicionalmente?

Sou eu, Deus, quem estou em todos os filhos em quem acreditei e, quando 
pronuncias palavras perniciosas contra um só dos meus, és a causa do sofrimento de 
todos os que foram criados. Esteja ciente de que suas palavras trarão suas 
consequências. Não seja a causa de seus sofrimentos, mas a causa de seus favores. É 
quando você tem que apoiá-los para viver o amor de Deus. Não espere que eles 
cheguem e peçam seu perdão para perdoá-los, amanhã é tarde demais e depois de 
amanhã ainda mais; você permanecerá cego para a beleza de seu interior.

“Um dia, um homem, pensando que estava em seu direito diante de seus irmãos e irmãs, 
disse a si mesmo: 'Vou economizar dinheiro para que um dia eu possa viver uma velhice 
segura.'
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Ele começou a acumular dólares e, para se motivar, decidiu economizar cada vez que 
fizesse uma boa ação pelo próximo. Cada dia era preenchido com seu trabalho. Uma 
tarde, enquanto trabalhava no campo, ele viu um menino vindo em sua direção.

Ele perguntou: 'O que você está fazendo aqui em vez de estar na escola?'

O menino respondeu: 'Saí de manhã cedo para brincar com o filho da senhora 
que vem procurar a minha mãe. Está doente. Querendo ir bem, não percebi a hora e 
estou atrasado para a escola. '

Sentado em sua máquina para lavrar seu campo, o homem não se mexeu e disse: 
'Bem, meu menino, o que posso fazer por você, siga seu caminho! Bem, você vê que 
estou ocupado e não posso te levar para a escola? Além disso, é hora de você ir para casa. 
A manhã já passou e o meio-dia está atrasado. Eu tenho que trabalhar nos campos, 
porque a época da colheita está próxima. '

O menino ressaltou: 'É verdade que já passou da manhã e tarde. Também é 
verdade que a época da colheita não é para hoje e que realmente temos tempo para 
fazer o bem ao nosso redor, até o dia em que seremos responsáveis   pelo bem feito. '

'É verdade', disse o homem, 'então faça o que você tem que fazer e deixe os 
outros trabalharem para se realizarem na hora certa.'

O menino disse: 'Bem, este tempo não é contado de acordo com o horário de 
trabalho, mas de acordo com o amor que é dado. De que adianta ficar satisfeito contando 
as horas de trabalho, se o amor flui sem que se tire proveito dele? Não é o amor mais 
importante do que trabalhar pelo efêmero? '

'Mas, meu jovem', disse aquele que queria construir seu futuro com dinheiro, 'eu 
trabalho para o meu próprio bem e, cada vez que faço uma boa ação, economizo para 
amanhã.'

O menino disse: 'É muito sensato economizar dinheiro para amanhã. Veja você 
mesmo, eu tenho as duas mãos, eu tenho as duas pernas e meu amigo não tem mais as 
pernas. Mas ele acumulou um tesouro que gosta de dar a todos que o visitam todos os 
dias. '

O homem, tomado pela curiosidade, disse-lhe: 'Bem, que tesouro é este que dá?'

O menino abre as mãos: 'Olha.' Ele tinha algo brilhante em suas mãos: 'são 
alegrias de amor'.

'Alegrias de amor!': Disse o outro.

'Pois é', disse o jovem, 'há amor nos seus olhos, nas suas palavras, na sua escuta, nos 
seus gestos. Tudo o que sai do meu amigo é tão lindo que chove ouro sobre ele quando 
ele diz 'eu te amo'.

Ele não entendia que tudo o que o jovem vivia era tão importante para ele que o 
fazia esquecer a escola. Sua vida foi de amor e o amor guiou sua vida. Tudo ao seu 
redor tinha uma só linguagem: a do amor.
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Você pode ter tudo quando ama sem medida e o que você faz não tem preço. 
Mas para este homem que pensava apenas no amanhã, o momento não era certo; 
ele vai esperar pelo dia em que terá cumprido sua vida, aquela que planejou.

- Para quando é esse dia? Tudo para amanhã.

- Ele vai viver isso? Aqueles que viverão nestes dias que virão contarão. Ao esperar, tudo o 
que você fizer terá o sabor de suas aspirações.

- Quanto você valoriza a sua vida? Para o dinheiro economizado.

- Não vale mais do que esses dólares? Não para ele, ele colocava o valor de sua vida no nível do 
dinheiro.

- O que acontece? Todos os dias, por tudo o que você fez, o tempo compensa e você 
continua fazendo o que acha importante. E o amor passa todos os dias para depositar 
seu tesouro, mas não demora para se aproveitar dele. "

Filhos meus, é preciso amar para ter um tesouro para dar, mas quando não há 
bons pensamentos, boa aparência, boa escuta, boas palavras, boas ações e bons 
sentimentos, seu ser não pode se encher de amor. O amor é como um tesouro, vale 
todo o ouro do mundo e está ao seu alcance. Amar incondicionalmente abre seu 
coração que se enche de amor para enfrentar o sofrimento causado por um mundo 
que não tem tempo para se interessar pelo amor.

Por causa de seus sentimentos por aqueles que o magoaram ou por aqueles que 
você ama, você aumenta seu sofrimento. Seu coração ferido carece de amor, e vocês 
são aqueles que se privam de amor. Você é uma causa de dor para si mesmo. É 
verdade que você sofre quando é abandonado, porque você foi feito para amar, e o 
amor é uma força.

Quando alguém o faz sofrer, seu sofrimento se torna um escudo ou uma esponja. 
Se você acredita no amor que o habita, o amor lhe dará sua força e você poderá viver 
sem se destruir. Mas se você pensa que esse alguém tem que te amar para que você 
não sofra mais, você não é mais você mesmo, você se torna um ser que suga o 
sofrimento como uma esponja suga todo líquido. Como você não é mais capaz de 
experimentar o amor que o habita para preenchê-lo, onde está o amor que o habita 
desde a sua criação?

Quando você vive pensando que são os outros que devem enchê-lo de amor para 
que você experimente o amor de que precisa, você se torna um ser superficial: 
muitas vezes deseja que o amor que vem dos outros preencha esse vazio. Seu amor 
está sob o poder de outros, enquanto seu amor está sob o poder de outros. Quem 
pode satisfazer suas necessidades de amor? Você se criou com o amor de Deus.

Se você negligencia o seu amor, você alimenta o seu sofrimento e o vive. O amor 
está em você e o sofrimento está em você, e isso pertence a você. Você serve ao seu 
amor para se proteger e seu sofrimento estará sob o poder do poder do amor, pois 
aqueles que estão em você têm amor por você. Eu estou em você, você está em mim 
e eu estou em todos
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Filhos de meu Pai: Tua dor causada pela falta de amor por vós mesmos se espalha de 
vós a todos os criados, pois fostes criados à minha semelhança.

O sofrimento se espalha pela falta de amor. Vocês mesmos são aqueles que se 
punem: vocês semeiam, vocês colhem e vivem, e aqueles que estão em vocês estão 
neste movimento do sofrimento. Deixem de ser instrumentos nas mãos do Maligno, 
ele é quem te incentiva a não amar como deves amar a ti mesmo e aos outros. Os 
filhos de Deus não precisam ser contra os filhos de Deus.

Quando você é misericordioso, você perdoa aqueles que o ofendem: você usa seu 
tempo para amar sem condições. Quem o ofende é filho de Deus e carece de amor 
por si mesmo e por você. Sem você perceber, essa pessoa leva você a se reconhecer 
como deveria ser: um filho que tem que amar sem condições e um filho que gosta de 
perdoar. Deus sabe que você precisa dos outros, mesmo que eles o façam sofrer, 
para descobrir sua misericórdia; o que você não entende, Deus lhe ensina: ele usa 
seus filhos para ajudá-lo a avançar em direção ao seu Reino.

Quem crê em Jesus tem confiança naquele que morreu na cruz para suportar 
todos os sofrimentos dos filhos do pai. Fui eu que carreguei tudo, fui eu que te ajudei 
a amar quem te faz sofrer. Quando você perdoa, você entra na minha cruz, você me 
dá a sua vida e eu carrego o que há em você para lhe dar o que é meu: misericórdia.

- Porque você concorda em perdoar: você vive o amor de meu Pai que eu derramei em você.

- Você ama sem julgar aqueles que te machucam: meu Pai dá a você sua misericórdia.

- Aceita ficar em paz, mesmo que às vezes seja difícil: permite que meu Pai, que te 
ama, olhe para ti.

- Ele me deu a você para que você seja amor para todos os seus filhos: ele é quem os 
escolheu para você.

- Ele conheceu sua vida antes de você vivê-la: Ele deu seu Filho antes de você.

- Ele guardou seu amor em você: antes de dizer sim ao amor.

- É Amor sem condição, e você vem do Amor perfeito: por sua morte, ele deu a você a vida 
perfeita novamente.

Meus filhos, como vocês são teimosos! Você não se submete à vontade dele, você 
só faz o que quer. “Perdoa-nos as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos 
ofendeu” tantas palavras ditas sem profundidade! Você vive como um autômato, 
repete essas palavras sem vivê-las. Vocês foram programados pelo espírito deste 
mundo, vocês os escolhidos? Vocês são filhos criados para a vida, não para a morte.

O amor vem de Deus, foi dado a você para ser amor. Pronunciar essas palavras 
sem convicção significa não dedicar sua vida a elas. Como você não participa de suas 
palavras com o amor que é, não as vive; portanto, você não pode viver o que pede. 
Saber se dar é saber receber.
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Quando você fala, você dá o que está em você: seja amor, você receberá amor. 
Falar com uma pessoa é dar o que há em você e receber o que há nela. Se a pessoa 
não sabe receber, vocês que são amor incondicional, doem-se para que a pessoa 
receba o amor que vem de vocês: vocês dão e recebem de vocês o que está em 
vocês, aí está o amor. O que é importante é a sua intenção de dar e o amor é o que é 
dado.

A verdade é que você é um ser cujo espírito, olhar, ouvir, palavra, ação e 
sentimento são amor: um conjunto livre de suas escolhas. Seu espírito é alimentado 
com o seu todo, e o seu todo é alimentado com o amor que o compõe. O que se 
constitui é o amor, mas você pode, por sua negligência, dar uma refeição inteira sem 
amor. Como? Deixar o que é contra o amor entrar em você.

Minhas instruções são de amor, mas quantos as interpretam à sua maneira? Eles 
concordaram em ver ou ouvir o que estava errado e o costume permaneceu; Sem 
perceber, o que viram e ouviram os alimentou e hoje faz parte do seu dia a dia. Eles estão 
se afastando da verdade, pois seu espírito não é mais alimentado com amor incondicional 
por minhas instruções. O que eles querem é colocar seu conhecimento no meio de 
minhas palavras, tornando-os seres sem amor a si mesmos.

Quando as palavras dos outros geram oposição em você e você pensa que é forte 
demais para argumentar sobre isso: 'Concordo em ouvir, mas ficarei apenas com o 
que é bom', você é tentado a não ver o truque do Enganador. Bem, se o seu amor 
não é incondicional para todos os filhos de Deus, não é para vocês. Não se esqueça 
que foi o Enganador quem levou os filhos de Deus a tomarem decisões.

Bem ou mal, todas as suas ações, palavras, olhares, ouvir e seus sentimentos 
formam um conjunto que vai alimentar seu modo de pensar, e seu ser ficará sob o 
conhecimento do bem ou do mal que está em você para fazer escolhas. O que 
escolher? É escolhido com o que somos e o que parece ser verdade. Quem é Você?

- Um ser determinado ou um ser hesitante,

- um ser forte ou um ser fraco,

- extrovertido ou introvertido,
- um ser pacífico ou um ser raivoso,

- ter certeza dele ou ser tímido,
- um ser convincente ou desanimador,
- um ser aberto ou ciumento,
- um ser permissivo ou severo.

Todos esses exemplos não significam que ser seja bom ou mau, apenas o que faz 
é bom ou mau.

Pode ser aceito ou negado: aceite o bem ou negue o bem, ou aceite o mal ou 
negue o mal. Aceitar ou negar faz parte da pessoa, mas o bem ou o
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errado, é a escolha que você tem que fazer. Você pode negar o amor a uma pessoa que 
carrega dentro de si a possibilidade de aceitar ou negar, enquanto você também carrega 
a mesma possibilidade? Claro que não, isso faz parte do ser humano. O bem ou o mal, 
que está diante de você, pertencerão a você somente após sua escolha.

Vocês são seres de decisões, vocês mesmos e os outros? Todos vocês têm em 
vocês a vontade de escolher, e a vontade de escolher é 'Aceito' ou 'Recuso'. O direito 
de escolha é de todos. Você tem que amar sem condição todos os outros que têm 
esse direito, como você que tem o mesmo direito tem de amar sem condição.

O que entra em você vem de fora de você e isso transforma o ser que você é. Se 
for bom, seu ser experimentará o bem; se for ruim, seu ser terá experiências ruins. 
Porque? Porque do pecado da desobediência o corpo está sob o jugo do 
conhecimento. Tudo o que é bom é assunto para discussão e tudo o que é mau é 
assunto para debate. A discussão pertence a você e o assunto da discussão não 
pertence a você. O assunto da discussão é o que entra em você e cada vez que você 
argumenta, isso aumenta se o bem ou o mal está em você.

Você vai me dizer: 'Mas eu estou vivo e a vida está se movendo, porque quando estou 
discutindo minha vida ela está em ação. Tenho vontade de pensar, ver, ouvir, falar, agir e 
experimentar, porque Deus me criou à sua Imagem. Por que você me diz hoje que a 
vontade é uma coisa ruim? ' Sua vontade não é má quando você se comporta como filho 
de Deus, é quando você está contra o filho de Deus que você é.

Filho de Deus é amor, ama a Deus mais do que a si mesmo porque sabe que foi 
criado à sua imagem. Não suja a imagem que é, faz a Vontade de Deus. Fazer a 
Vontade de Deus é a sua vontade:

- Ele recebe tudo de Deus: ele não busca, ele tem tudo.

- Você não tem que discutir sobre um assunto: você sabe tudo, você carrega dentro de si o 
conhecimento do amor.

- Senhora: seu amor é tão lindo e tão perfeito que sua relação com Deus é 
permanente.
- Sua relação com Deus é amor: o amor penetra e o amor penetra nele.
- Amor é Deus, amor é ele: ele em Deus, Deus nele.

Por causa da vontade que perdeu esse relacionamento, fica difícil para você entender 
que é do céu. Quando sua vontade seguir novamente o caminho celestial, você não 
sofrerá mais com essa carência; tudo parecerá real para você, você estará na luz de Deus. 
Você não terá mais que escolher entre isso ou aquilo, porque tudo será plenitude em 
você. Vocês serão vocês mesmos: seres imaculados. O vosso amor por Deus, por vós 
próprios e por todos os visíveis e invisíveis criados estará na sua potência eterna: 
nenhuma medida ultrapassará o vosso amor, é o amor de Deus pelas suas criações.

O conhecimento do bem e do mal fez de você o que você é: filho de Deus 
imperfeito diante do amor de Deus que habita em você. Daquele momento em 
diante, você depende do conhecimento, o que condicionou o seu amor. Pois depende
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Dê o seu conhecimento prévio, o tópico da sua discussão será alimentado com o seu 
conhecimento e outra pessoa alimentará o tópico da conversa com o seu 
conhecimento.

Meus filhos, como vai ser seu relacionamento com o seu vizinho novamente? Isso vai 
depender do seu amor. Será condicional ou incondicional? Isso vai depender do seu 
conhecimento que o transformou. Se você acha que está determinado, pergunte-se: 'Sempre 
sou determinado, mesmo que não seja bem-sucedido no que faço?' E se você acha que está 
hesitante, pergunte-se: 'Não sou uma pessoa sensata?' Você vai julgar os outros como olham 
um para o outro.

Você concordou em ser transformado pelo conhecimento do mal. Lembre-se de 
que você não é Deus, só eu conheço o mal que quer controlar a sua vontade. Seja 
gentil com minhas palavras, que são apenas amor. Satanás trouxe o conhecimento 
do bem e do mal para você para que você pudesse discutir com Deus: O que discutir, 
meus filhos? Discutindo sobre o conhecimento do bem e do mal iguais: o mal quer 
confundir o bem. Uma realidade que escapa quando o mal está presente.

Seja bom consigo mesmo e pare de se manter no escuro. O tempo do amor está 
aqui: Deus veio para te salvar da morte eterna, e você ainda não vive esse tempo. 
Para quando é a sua abertura para a vida? Escolhidos incrédulos, vocês afirmam ser 
filhos de Deus e se condenam a vagar, vivendo sem profundidade, sem amor 
verdadeiro. Você só vê o que quer ver, só entende o que quer entender.

Seu fervor no amor por Deus é apenas superficial. Você escolheu por meu Pai 
para entrar em um mundo de amor, quanto tempo ainda vou suportá-lo? Este tempo 
é dado a você para retornar a Cristo, como meu Pai deseja.

Caminhem juntos até mim, não finjam ser melhores do que aqueles que blasfemam o meu 
nome, aqueles que dizem que eu não existo, aqueles que praticam ritos divinatórios, são 
ignorantes, mas vocês sabem quem eu sou. Falo com vocês por meio dos meus profetas deste 
tempo para que vocês possam caminhar juntos, não sozinhos.

O que há em você que permite que você permaneça em seu sofrimento? Seu 
escurecimento. Você não vê sua vida como ela é. Sua vida pertence Àquele que 
morreu na cruz e você tem que aceitar morrer em mim, o Salvador do mundo. Mas 
quantos pensam que desistir de seguir os passos de Cristo não é realista. Você 
conheceu um mundo de poder e tem esse poder em você: sua vontade que deseja, 
que realiza, que conhece, que força, que mata.

Sim, você mata sua própria vida por querer. Uma vontade estimulada por este 
mundo onde reina o mal leva você a não se entender mais. Você conhece o bem e 
precisa vivê-lo para obter a vida eterna. O que você sabe sobre a vida eterna? Nada, 
porque você não penetrou na vida eterna.

- A vida eterna é o esplendor de Deus: Deus é Luz, Amor, Presença, Ternura, 
Bondade, Doçura, Conhecimento, Beleza.
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- Deus é tudo: só Deus é Vida, só Deus é o Eterno.

- Penetrar na vida eterna: significa entrar no imenso poder de Deus para viver a 
felicidade: essa felicidade é infinita.

- A felicidade eterna faz brotar todo o conhecimento: tudo o que Deus criou do 
visível e do invisível, e no conhecimento todos percebem a luz infinita do amor de 
Deus.

- Ser eterno: significa saborear o conhecimento de Deus, viver o poder de Deus, estar em 
Deus.

- Deus sabe tudo, tudo vê, tudo pode: a vida eterna é o que se vive em Deus.

Quem segue os passos de Cristo tem vida eterna. Você quer seguir os passos de 
Cristo? Meus filhos, leiam a Bíblia e vivam-na. Faça esforços de amor para amar 
aqueles a quem Jesus ama. Acompanha os teus irmãos, onde estiverem, para os 
ajudar a seguir os passos de Cristo. Jesus estava onde eles não o queriam. Você quer 
ir para seus irmãos e irmãs que não querem de você? Jesus foi até aqueles que o 
odiavam, enquanto ele sabia que seria crucificado. Por que Deus permitiu que você 
vivesse com aqueles que não querem te amar? Por amor a eles.

Como eu, semeie amor onde não há nenhum e todos os que foram criados para 
viver nesta terra o receberão. É preciso privá-los da minha Palavra que faz germinar o 
amor? Minha Palavra está em você e neles. Lembre-se de que você precisava de 
amor, assim como eles precisam de amor. Este alimento é poderoso, vem do meu Pai 
para cada um de vocês. Jesus é Deus, e eu sabia que você ia sofrer por causa de 
crianças que não queriam ouvir a Palavra que cura, mas eu dei minha Vida por amor 
em favor de todos os filhos do Pai.

Meus filhos, eu sou a Palavra, há muito amor em mim por cada um de vocês. Meu 
amor é infinito e seu amor também tem que ser. Através de mim, você aprenderá a 
entrar neste poder do amor que o abre para amar sem falta. É urgente vivê-lo: este 
tempo está no auge de um mundo de amor. Sou eu quem te uso para ensiná-lo e sou 
eu quem te abre para o amor incondicional.

Jesus lhe diz: «Meu filho, você que está lendo estas linhas, não pertença a este mundo 
sem vida, você pertence a mim para o meu mundo. Através do seu consentimento, você 
entra no amor incondicional. Visto que você foi criado à minha imagem, você retorna ao 
que eu sou pela graça. Você cumpre sua vida em mim e seu espírito está no Espírito de 
Deus. Todos os seus pensamentos, todos os seus olhares, toda a sua escuta, todas as 
suas palavras, todas as suas ações, todos os seus sentimentos têm o sabor do amor, 
porque eu sou Amor.

Imenso é meu poder e meu poder está em você: você tem em você um poder de 
amor e esse poder de amor está no poder de Deus. Para estar nesta força do amor, 
você tem que se abrir para o amor incondicional e precisa vivê-lo, e só pode vivê-lo 
sendo dócil a tudo o que estou lhe ensinando. Minha Mãe vai agradecer por ser dócil 
às minhas palavras.
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Eu estou em todos os filhos de meu pai. Deus Pai é aquele que, em seu pensamento, 
te criou: vocês estão todos juntos. O amor está em cada um de vocês e esse amor vem do 
Todo-Poderoso. Perceba que quando você não experimenta o amor incondicional por 
uma criança criada, o amor em você parece asfixiado: falta ar, amor. O amor não recebe 
sua plenitude de amor que vem do amor de todos aqueles que foram criados pelo Amor.

O amor dá e o amor recebe. Deus Pai dá seu amor a seu Filho e o Filho que 
recebe retorna para dar amor a seu Pai e seu amor produz o Espírito Santo. É o poder 
do Amor: nós somos Amor. Todos vocês têm amor em vocês. Você e mesmo todos 
aqueles que têm problemas para amar, o mesmo amor está em você. Se você não dá 
amor a um único filho criado, você não recebe o amor que tem que receber dele para 
dar um amor perfeito, portanto, seu ser sofre de falta de potência. É uma fraqueza 
que habita em você porque você ignora o amor que há em você.

Você precisa de todos os filhos criados para viver neste poder que é o amor que 
Deus lhe deu. Você tem que viver o seu consentimento: 'Sim, Deus, eu te amo e amo 
todos que você criou. Você é o poder do amor e eles foram criados por seu poder. ' 
Meu filho, este poder é o amor e o Amor os tornou seres de amor. Eles são amor e o 
poder do amor está neles, como você em quem está esse poder. Quando morri na 
cruz, ensinei você a amar seus irmãos e irmãs sem condições.

Meu amor incondicional superou o ódio. Nada na terra é mais poderoso do que meu 
amor. Minha morte fez com que vocês, seres, vivessem o amor incondicional, capazes de 
vencer o mal. O mal não pode penetrar no amor e esse amor está em você. Minha 
misericórdia é amor. Quando você experimenta misericórdia para com alguém que o 
machuca, você se cobre com a armadura do amor e sua ferida se torna um ato de amor. 
Você está mais uma vez forte através do bem em face dos ataques de Satanás que usou 
esta pessoa para afetar não só você, mas todos aqueles criados por meu Pai.

Satanás odeia você. Conheça sua falta de amor por seus irmãos e irmãs. Foi ele 
quem usou o seu consentimento: o de saber o bem e o mal para afetá-lo. As trevas 
estão na terra, mas o amor está em você, em todos os criados por meu pai. Por meio 
da minha morte, eu o libertei da escravidão do pecado. Hoje, olhe para a minha 
morte e viva a minha vitória amando você sem condições. Não diga que é difícil: o 
caminho estreito é aquele que te leva com segurança absoluta ao verdadeiro. 
Quando tudo é fácil, você se esquece de quem você é e o que o habita é desprezado.

«Satanás perdido, nada pode fazer contra o amor que te habita. Esta força está em 
você e é poderosa quando você experimenta o amor completo um pelo outro. Eu morri 
na cruz por amor a você, por amor a eles. A minha cruz, adorei, estava impregnada de 
amor por ti e por eles. É por isso que minhas palavras te alimentam. Eu os dou a você, 
receba-os e é a sua vez de dá-los, e os filhos de meu Pai os receberão com o amor que há 
neles. "
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Sim, meus filhos, quando vocês amam incondicionalmente todos aqueles criados 
por Deus, minhas palavras alimentam a todos vocês, o mesmo para suas ações. Eles 
são alimentados pelo amor e alimentam as ações praticadas por todos os filhos de 
Deus, mesmo que tenham defeitos para com seus irmãos e irmãs, porque o amor 
deles não está morto, está neles. Suas boas ações cercam suas ações, é o poder do 
amor: esse poder é agir.

Quando suas ações são feitas com amor condicional, você percebe que se faz 
sofrer porque é amor? Já que você foi criado à minha Imagem, o que você é é uma 
semelhança maculada por sua atitude para com seus semelhantes.

- Eu sou Deus, e tudo o que sou é perfeito: você foi criado, e por sua criação o que 
está em mim está em você.

- Graça é o que te faz do jeito que eu sou: você é a imagem do Amor.

- Amo incondicionalmente: você foi criado para amar incondicionalmente.

- Carrego você tudo em mim: o seu ser é um conjunto que carrega todas as criações de 
Deus.

Quando eles não se parecem comigo, vocês se fazem sofrer. O mestre do mal te 
cega, guardando o sofrimento em ti para que não seja amor: sem condição. Você 
está em uma carne fraca por causa do conhecimento do mal e sua carne experimenta 
dor.

O mal gosta que você tenha medo de não conhecer o amor perfeito. Você tem que 
confiar em mim. Eu sou amor e o amor está em você. O que acontece com o seu amor, 
quando você não confia em Deus? Seu amor é controlado pelo medo e você sofre. Ele não 
recebe as graças que quero lhe dar e, como você precisa de amor para dar e receber, 
falta-lhe potência de amor.

O amor está em você, mas deve ser alimentado pelo amor. Seu amor sem o amor 
dos outros é amor sem sabor, luz, calor, é desprovido de força. Seu amor precisa do 
amor de cada um para desfrutar do poder do amor. Você tem que ser forte para 
vencer o mal que sua carne experimenta. Satanás não deixará você passar nem por 
um. Colocará na vida cotidiana de todos os obstáculos criados para que sofram e 
permaneçam na falta de amor por si mesmos.

«Um dia, uma mãe vê o filho a cavar a parede do seu quarto com um pau.

Ele disse: 'Não cave a parede do seu quarto, você vai cavar um 

buraco.' Ele continuou ignorando o aviso.

Ele repetiu: 'Eu pedi para você não bater com esse pau, você vai fazer um buraco na 
parede'. Mas a criança não estava ouvindo, seu coração estava cheio de raiva de sua mãe.
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A mãe se levantou e olhou para ele, e o que viu, a dor nos olhos de seu filho. Ele se aproximou 
e disse lentamente: 'Eu te amo, mas não posso deixá-lo com este pedaço de pau'.

Ele pegou o graveto dela e cruzou os braços sobre o peito, fazendo beicinho. “Sabe, ele disse, 
meu amor ainda é tão forte quanto no dia em que você saiu do meu ventre e sempre vou te amar. 
Você, você tem que aprender a amar quem você é e a amar os outros, mesmo que sinta pena deles. 
Se eu lhe dei dor ao privar-se de sua bicicleta, você tem que continuar me amando; será mais fácil 
para você me dizer seu descontentamento. Seu amor por mim será sua força e juntos 
encontraremos um caminho para que você possa usar sua bicicleta com segurança. '

Ele olhou para ela e disse: 'Eu te amo, mãe, mas meu amigo me disse que se eu não fosse com 
ele, não seria mais meu amigo. Eu o amo muito, mas ele não me ama muito; às vezes ele prefere 
brincar com os outros. '

Sua mãe sabia que sua dor era causada pelo medo de não ser amado pelo amigo. Ele 
disse: 'Você, você é importante e ele é importante também. O amor que te une é igual ao 
amor que experimento por ti, mas o meu é sem medo. Eu sei que você me ama e eu amo 
você, mesmo que você não se comporte bem.

O menino disse: 'Como você pode me amar quando estou fazendo coisas estúpidas?'

Ele disse: 'Eu não concordo com o seu comportamento, você é quem eu amo. 
Suas escolhas não são minhas enquanto nosso amor é o mesmo, e conto com nosso 
amor para que um dia seu comportamento seja bom. '

Ele disse: 'Você me amou recentemente, embora eu não tenha dado ouvidos a você?'

'Claro que sim', disse ele, 'Jesus me dá sua força para que eu possa aceitá-lo como 
você é com suas escolhas erradas. Isso me faz sofrer quando você não me escuta, é por 
isso que peço forças à sua Mãe. A força de Jesus é mais uma vez a minha força, e é para 
você. '

Ele sabia que precisava saber o que ele tinha que ser para ser forte por sua vez. 'Você 
tem que fazer o mesmo por seu amigo. Você tem que amá-lo porque ele é seu amigo e 
não para que esteja sempre ao seu lado. Se você tem medo de se deixar de lado, tem que 
ser mais forte do que o seu medo e, para ser forte, perceber que existe uma força em 
você porque Jesus é quem lhe dá essa força. '

O menino disse: 'Como posso ser forte, não quero brincar sozinho?'

A mãe sorriu para ele e disse: 'Há um poder em você e é o amor. Se amar, 
aceitará o seu amigo como ele é e se aceitará como é, é aí que descobre que o seu 
amor é mais forte do que o seu medo. Você não estará sozinho, estará com suas 
qualidades, seu sorriso e suas ações lhe darão força, e a força está em você. Disse 
Jesus: «Ser bom significa ser forte. Ser forte significa sentir alegria ”. Ele continuou: 
'Não tenha medo, há tudo em você para ser forte.'

Disse: 'O que há em mim?'

'Amor', disse a mãe. “Todos os que querem ser felizes têm amor e estão em você, 
como tudo o que Jesus fez, é amor e está em você. Não pode
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contar tudo o que vem dele e está em você, é muito numeroso, mas você pode usá-
lo. '

Ele disse: 'Como você faz isso, mãe?'

Ele responde: 'Continuando o bom menino que você é. Suas qualidades vão superar 
suas falhas e você será amado por todos. Você sabe, todo mundo adora os mocinhos.

O menino se jogou nos braços da mãe dizendo a ela: 'Eu serei forte. Eu amo Você.'"

Filhos meus, cada pessoa tem que aprender a conviver com o amor que os habita. 
O amor atrai amor e o medo alimenta o medo. Você não pode perceber o estado de 
sua alma quando o medo está em você, mas o amor pode, porque permite que você 
o experimente. Todos os dias, você tem que viver o que é apresentado a você e 
permanecer como você é é como você o alcançará. Se você tem medo da reação dos 
outros ou medo de vivenciar tal situação, seu amor ficará onde está: em você. Você 
ficará sem forças, continuará a sofrer.

Todo sofrimento é uma falta do amor que há em você. Vocês, os criados, não 
tiveram que passar pela dor, é porque um dia vocês perderam a sua inocência, a 
pureza que veio do amor infinito de Deus, que sofreram. Daquele dia em diante, 
todos os criados vivenciam o mal e suas más escolhas geram situações em que são 
confundidos com o mal e continuam a tomar más decisões.

Seu modo de vida era contagiante: como eles pensaram, outros pensarão; enquanto 
eles falaram, outros falarão; conforme eles ouviram, outros ouvirão; conforme eles 
agiram, outros agirão; como eles amaram, outros irão amar. Você recebeu seu modo de 
vida como uma herança.

Meus filhos, sua carne está ficando mais fraca por causa da maldade dos homens. 
Quanto mais o mal se manifestava e mais a carne dos filhos de Deus conhecia um 
poder contraditório:

- o poder de falar e condenar,
- o poder de pensar e se esquivar,
- o poder de agir e destruir,
- o poder de olhar e julgar,
- o poder de ouvir e interromper,
- o poder de amar e odiar.

O mal tem suas armadilhas e os humanos não sabiam como evitá-las: o que mantinha 
a fraqueza dos filhos criados. Tudo o que o humano tocou, ele não quer mais abandonar. 
Ele não se importa se o que é tocado é contra ele: o amor perdeu seu primeiro grau.

O que meu Pai criou é perfeito, mas sua percepção de perfeição se desvaneceu. O 
mal que você experimenta é a impureza, e esse mal está em você. O que entrou em 
você pelo mal, deve sair pelo amor. Veio,
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Falei-te, aceitei dar a minha Vida, salvei-te da morte e ressuscitei: Em mim tudo é amor. 
Você foi criado, você nasceu neste mundo, você fez o bem e o mal, você sofre, envelhece 
e morre: onde está o seu amor incondicional?

Todos os dias, o mal te enfraquece e seu amor é posto de lado. Quando o seu 
amor é perfeito, é quando você é forte contra os ataques externos. Esses ataques são 
fruto de suas próprias colheitas. Não há lugar na terra onde as criações de Deus não 
estejam excessivamente ligadas às criações de Deus. É Deus primeiro, depois você, e 
"você" significa todos os filhos de Deus.

Meus filhos, seu apego sem medida a tudo o que foi criado para vocês se volta contra 
vocês. Seu amor por Deus, por si mesmo e pelo próximo não pode ter a mesma medida 
que o que o cerca. Em primeiro lugar, você deve valorizar a si mesmo. Os seres humanos 
são criados para o amor, eles dão a você mais do que leis, mais do que animais, mais do 
que objetos.

Se você pensa que os humanos são pouco apreciados em comparação com o que 
você ama, seus valores são falsificados pelo mal, e o que é falso se torna um escravo: 
é o poder do mal em você. O que esse poder faz? Faz com que você veja Deus como 
alguém capaz de fraquejar diante de seus desejos, e sua incapacidade de amar o 
próximo como deve amar a si mesmo o faz sofrer sem perceber. Esteja ciente de que, 
quando você se apega ao seu ambiente mais do que aos filhos de Deus, que estão 
em você, o seu sofrimento permanece em você.

O espírito dos criados de Deus é envenenado por falsos valores. A idolatria está 
se movendo em você. É proibido por Deus amar alguém ou algo diferente de Deus. 
Fazer o que é proibido vem do mal, e quando o mal está em ação, isso significa que 
ele passa de um criado para outro criado, e isso acontece em você.

Este mal não está vivo, é como a morte. Ele quer reinar como mestre em você e 
reinar como mestre; ele tem que ocupar o lugar do bem em você. O bem vem de 
Deus, o mal vem de Satanás. Satanás te fez amar sem medida o que deveria ser bom 
para você, e ele fez isso de tal maneira que você colocou o que você gosta em 
primeiro lugar na sua vida: diante de Deus, antes de você, antes do seu próximo.

Como explicar que você não percebe que o mal está contra você em você? O que 
entrou em você pelas artimanhas de Satanás está sob um poder, e esse poder se 
auto-alimenta. O mal ativa o impuro em você e o impuro está em uma força que 
atrai, é uma atração diabólica. Quanto mais você aceita amar sem medida o que é 
inferior a todos vocês e mais esse mal ao seu redor faz mover o mal, que está em 
você, entre vocês.

Em você estão todas as criações de Deus, e quando você ama o que é inferior a 
todos vocês mais do que a si mesmo, você não ama a Deus com todas as suas forças. 
Meus filhos, vocês podem querer suas leis, mas não as amem mais do que as de 
Deus. Coloquei minhas leis em suas mãos e elas se tornaram suas leis. Mas porque
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de sua incompreensão entre vocês, vocês tornam minhas leis um assunto de discórdia. 
Por exemplo:

- Ame o seu próximo como ele é, pois o seu amor não precisa ser condicional. Você 
finge amar o seu próximo, mas quando ele não faz o que você gosta, ele é 
julgado: você gosta mais dos seus critérios do que dele. Qual é a utilidade de 
alimentar os pobres se você tira o seu amor de certas pessoas porque elas não 
fazem o que você faz ou como você faz? Você priva essas pessoas do alimento do 
amor e pensa que é caridoso para com os pobres: os pobres também eles são 
privados do alimento do amor. A mão direita deve abrir tanto quanto a esquerda.

- Tenha cuidado ao amar seu gato, pássaro, cachorro ou outro além dos humanos. 
O amor ao próximo está à imagem de Deus, porque os teus irmãos e as tuas 
irmãs são os criados à minha imagem, não os teus queridos.

- Sua comida tem que te satisfazer, não te diferenciar: um rei tem que comer o que 
seu povo come. Você tem que comer alimentos saudáveis   para dar ao seu corpo 
a força de que precisa, dito isto: comer não significa necessariamente que tudo 
está bem. Eu te dei água, frutas, vegetais, cereais, peixes, certas carnes e ervas: 
você precisa saber como comê-los com sabedoria. As bebidas são nutritivas, mas 
quando a cabeça está girando mostra que há abuso. As drogas são prescritas 
para aliviar, não para se envolver com o que não importa.

- Esteja confortável com seus vestidos. Eles facilmente adquirem o hábito de 
sobrecarregar seus guarda-roupas com vestidos por causa da moda. As pessoas 
querem ter uma aparência elegante e desprezar aqueles que se vestem com 
recato. Até mesmo algumas pessoas vestidas com modéstia desprezam aqueles 
que não têm meios para se vestir adequadamente. Eles querem estar na moda e 
ensinar a todos suas formas sem pensar nas consequências. O vestido perde a 
razão de ser ao fazer sofrer sua alma.

- Seu trabalho, seu entretenimento devem trazer alegria e amor, não discórdia e 
divisão, não exaustão e ausência.

Você foi criado para viver em harmonia: alguém tem o que outra pessoa precisa. 
Amor é dar e receber: só os humanos dão e recebem amor, para que o amor esteja 
sempre em movimento neles.

Todo motivo para amar algo diferente de Deus sem medida está errado de 
acordo com Deus. Deus criou os humanos para se voltarem para Deus, e Deus gosta 
de satisfazê-los com seus bens para serem amor como ele é amor. Quando você ama 
sem medida o que deve satisfazê-lo, em vez de amar a Deus e ao próximo, sua má 
inclinação o leva às profundezas de sua vontade. Tudo o que você ama sem medida o 
liga a tudo o que está na terra, e sua vontade encontra os meios para preservar e 
alcançar o que você gostaria de saber. São vocês que estão satisfeitos, não Deus, e 
seu apego o impede de vê-Lo.

A vida em você é amor e você está em um movimento de amor. Eu te dei minha 
Vida e te salvei da morte através do meu Sangue. Quando Satanás te incita
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tudo significa que você gosta de viver no mal, e que o mal em você faz com que o mal 
se mova através do mal feito pelos filhos, o amor em você não pode permanecer 
passivo. O amor é algo vivo e enquanto houver amor em você, você estará vivo. É por 
isso que o amor quer que você perceba que o que você faz não é bom para você: seu 
amor lhe ensina o que você deve ser.

Sim, seu amor lhe ensina suas iniqüidades e você as experimenta em sua carne. 
você é composto de amor e tudo o que o compõe é harmoniosamente equilibrado. 
Não aproveitando o que o amor dá, seu equilíbrio psíquico, fisiológico fica sem 
forças, conseqüência: você adoece. Todas as suas doenças são o resultado do que 
você negligenciou, e o que você negligenciou é viver em seres de amor. O amor em 
você tem que alimentar toda a carne e o amor que está em toda a carne tem que 
alimentar você.

Todos vocês foram criados com amor; Se você não respeita o amor que você e 
seu próximo têm, como você pode acreditar que o que entra em você é benéfico para 
a sua carne? Falo com você desta forma para convencê-lo de que sua fraqueza 
externa engendra fraquezas internas. Quero que sua vida espiritual seja perfeita 
porque amo você, então seu espírito e sua carne serão saudáveis.

O amor é a sua força. Todos os criados por meu Pai não sabem que precisam ser 
amor para desfrutar o movimento do amor. Enquanto todos os criados não derem amor 
uns aos outros, que está neles, eles não encontrarão harmonia entre eles, e sua carne 
experimentará doenças. Uma carne de amor é uma carne amada pela carne, pois todos 
vocês têm uma carne através da minha carne.

São José conheceu a doença, sem falta de amor, sofrida por causa dos filhos criados 
que não se amaram incondicionalmente. Seu amor foi um sacrifício. Eu sabia que ele era 
o Messias e que estava neste mundo para salvar os filhos de meu Pai, e não havia nele 
uma única censura, nenhum pensamento contra eles: ele amava sem condições aqueles 
que não queriam amar sem condições.

Sua doença foi um ato de amor perfeito. Nem por um momento ele rejeitou a 
dor, pois o amor o mantinha feliz em se entregar. O amor é o que constitui a sua 
força, o amor é o que evita que a doença o afete com o seu medo, o amor é o que o 
alimenta de coragem. A doença não subjugou seu amor por Deus e por todas as 
coisas criadas.

O amor tem que acontecer primeiro. Você quer falar de mim para aqueles que eu amo e a 
quem você ama, mas eles não querem ouvir você falar de Deus: mantenha a sua paz, é rico 
em amor por eles. eles precisam de exemplos de amor, existe um entre muitos outros. 
Comportem-se como seres de amor, eles receberão, através do amor que você experimenta 
por eles, o que você deseja dar a eles: o amor.

O amor espera, respeita, persevera, protege, consola, escuta, cala-se, sorri, 
apazigua, distribui, serve, perdoa, alimenta, dá, recebe, acolhe, visita, organiza, 
constrói: tudo de bom para o criado de Deus.

«Um dia, soprava um vento forte. Ninguém sabia de onde vinha esse vento. Do 
oeste, do leste, do sul, do norte, parecia vir de lugar nenhum. Este vento passou e
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todos eles ouviram um murmúrio. Eles não sentiram medo, pelo contrário, eles 
experimentaram força. Embora possam não ter entendido as palavras, eles sabiam que 
uma presença havia se manifestado. Sim, porque uma luz surgiu no meio deste vento no 
momento em que o murmúrio se fez ouvir. Essa luz era o sinal de um poder tão grande 
que eles não podiam hesitar.

“Todos se maravilhavam com o que viviam: este vento que percebiam, este 
murmúrio que ouviam e esta luz que viam tornava-os filhos prontos para viver só 
com amor. Todos que estiveram neste movimento viviam da mesma forma. Um amor 
emanou desse poder, pois o poder os invadiu e os levou a viver sob seu poder. 
Nenhuma palavra era necessária, tudo era amor para eles.

«Veio o Espírito Santo, o Filho falou e o Pai manifestou-se. Deus, em todo o seu 
poder, demonstrou a todos os seus criados o amor que tinha por eles. E eles, os 
criados, responderam ao Amor aceitando entrar no Espírito Santo para viver a 
Palavra desejada pelo Pai Todo-Poderoso. O amor os envolveu e eles sabiam que 
todos os que amavam incondicionalmente viviam o amor a Deus e a todos os criados. 
”

Meus filhos, o invisível criado e o visível criado carregam o amor de Deus neles. 
Anjos e filhos de Deus vivem unidos no Amor para servir e adorar o Amor. Quando 
você serve a Deus, o amor te dá tudo que é meu para que você saiba o que Deus 
quer e, quando você me adora, você está na plenitude de Deus : você sabe tudo, você 
pode fazer tudo, porque você foi criado à imagem de Deus. Seu amor é tão grande 
que seu ser só encontra sua felicidade nos atributos de Deus. Como você foi criado à 
sua imagem, Deus lhe deu seus atributos, e sua gratidão é tão imensa que seu ser 
gosta de se curvar diante do esplendor.

Se você não é capaz de entrar na presença do Espírito Santo para entender a 
Palavra do Filho de Deus para viver para a glória de Deus Pai, seu pensamento não 
está no pensamento de Deus. Deus ama você, ele não o aprisiona em sua vontade: 
você foi criado para a liberdade. Mas quando você não é como Deus o criou, sua 
criação carece de amor. Sua alma e sua carne não recebem o amor de que precisam 
para viver com seus atributos, o que os afasta de seu objetivo principal: servir e 
adorar a Deus, que é obra de Satanás.

Ele colocou desordem nos corações das crianças do mundo. Sua criação é obra de Deus, 
você foi criado para Deus. Olhe para você, você não desfruta dos atributos de Deus. Deus te 
ama muito! O que você acha do amor de Deus? Ele colocou amor em cada um de vocês para 
que pudessem desfrutá-lo, e vocês privaram seu ser de amor ao se recusar a amar 
incondicionalmente a Deus e a cada um dos filhos criados.

Satanás conhece suas fraquezas em relação ao amor e o manipula com o mal que 
você consentiu em experimentar. Ele gosta de fazer você ignorá-lo, pois ele pode 
facilmente enganá-lo dessa forma. Aproveita seus defeitos. Quem usa com amor 
esses atributos que vêm de Deus? Pouca gente. Sim, você usa alguns atributos de 
Deus, mas quantos experimentam inveja, ciúme, desprezo, discriminação, racismo, 
desonra, humilhação, desânimo ...: tudo isso é
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contra você e seu vizinho. As consequências do seu amor condicional estão em você. 
O que era perfeito não é mais, e você tem uma necessidade: dar a si mesmo o que 
falta. Por exemplo:

- 'Ele é mais rico do que eu ou ele é mais pobre do que eu.' Seu pensamento oscila entre 
o bem e o mal: às vezes invejoso, às vezes generoso.

- 'Por que me forçar, você pode fazer no meu lugar.' Sua maneira de ver as coisas é 
incompatível com seus talentos.

- 'Eu posso fazer isso, mas não estou com vontade.' Você se desonra quando não usa 
seus talentos.

- 'Estou com vergonha na frente dele, o que ele vai dizer de mim?' Sua auto-estima é 
subestimada.

- 'Ele é muito melhor do que eu.' Você olha quem é outra pessoa e quem você gostaria de ser, e se 
esquece de quem você é.

- 'Não tenho forças para enfrentar a minha vida. Minha alegria se foi, o que vou 
fazer sem ela? ' Sua joie de vivre é afetada quando você coloca sua atenção nos 
outros e não na sua força: há força na perseverança e quando você se valoriza, 
você valoriza a vida.

- 'Eles não parecem para nós.' A discriminação ensina a você sua falta de sabedoria. Quem 
viaja para fazer amigos é sábio. Você vai se sentir em casa, onde quer que vá.

- 'Não gosto quando me dizem que tudo é fácil. “Apenas um fio separa o julgamento 
do discernimento. O que falta é a luz do pensamento de Deus.

Todos vocês receberam atributos de Deus, vocês procuram nos outros o que negligenciam 
em si mesmos porque não amam incondicionalmente: vocês são pobres de espírito e de 
coração. Você não vê e não entende o que está em você e em todos os outros, e sua vida sofre 
de deficiências: você foi criado para servir e é necessário amar para servir.

Você foi para o que não tem profundidade. A profundidade é a vivacidade da vida: 
tudo tem que ser amor a Deus para que tudo volte para você. Você não pode servir a 
dois deuses ou adorar deuses: só existe Deus que o ama sem medida e só existe 
Deus que abrange tudo o que você precisa. Ninguém fora de Deus pode ajudá-lo a 
viver um amor perfeito. Para viver um amor perfeito, é necessário servir a Deus e 
adorar a Deus, para usar o que Deus colocou em você e amar quem você é para amar 
os outros.

Deus em primeiro lugar. Deus é o seu Pai, o seu irmão, o seu amigo, a sua luz, o 
seu amor, a sua força, o seu benfeitor, o seu descanso, a sua beleza, a sua 
inteligência, a sua sabedoria, a sua felicidade: tudo está em Deus. Nada existe fora de 
mim. Afastar-se de mim é viver a sua vida sem experimentar a felicidade de dizer a si 
mesmo: 'Tudo recebi e dou a quem me parece o que está em mim e me alimento do 
que recebeu. Todos os dias vivo em abundância porque esta comida que não para de 
me alimentar está em mim; portanto, eu só tenho que amar aqueles que parecem 
para mim.

'Um dia, a doença não existirá mais, pois minha alma e minha carne serão apenas 
amor. O mal será expulso pelo bem, porque amarei em mim tudo o que Deus criou como
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ele o criou. Homens, mulheres, crianças, de todas as raças, de todas as línguas, serão 
um como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são UM. Eu me descubro quando amo os 
outros como Deus os ama. A minha perseverança está no Coração de Maria, Mãe do 
Filho de Deus. Seu Coração é fonte abundante de graças: tudo recebe de Deus. 
Vigiemos, não nos afastemos dela, Satanás tem medo da Virgem Santa. Ela merece 
ser chamada de Imaculada Pura. Tudo é perfeito nela. Seu amor é incondicional. '

Meus filhos, não façam beicinho quando não conseguem o que querem, façam a 
Vontade de Deus acima de tudo. Você recebe de Deus o que ele consegue por você. 
Ela é uma mãe perfeita. Tudo o que ele deseja para você representa o que desejo 
para você. Você está ciente deste tempo. Deus não escondeu dele o que você teria 
que viver. Ele estava perto de mim ao pé da cruz. Eu conhecia seus fracassos por 
causa de seu amor imperfeito. Ele orou e ainda está orando hoje. A oração não deve 
ser esquecida. A oração é poderosa, que te une a todos aqueles que oram. Acredite 
que a união das pessoas criadas por meio da oração está no poder do amor.

Depende de você aceitar essas palavras que estou sussurrando ao seu coração. 
Amo vocês, meus filhos. Seus sofrimentos se transformam em esperança quando 
você diz sim à minha vontade, não à sua vontade. Eu sou a Vontade de amor que 
quer tornar-te consciente hoje como ontem, apresento-te o que é essencial para viver 
no meu mundo de amor: quem entende quer ser realizado.

Meus filhos, quando vocês são amor incondicional, vocês vivem a Grande Purificação. 
Esteja em mim completamente com o seu sim. Seu sim se torna incondicional novamente 
porque passa por uma purificação do espírito. Sim, você entra na Luz e o Espírito Santo 
ensina que todos vocês estão unidos uns aos outros pelo poder do amor. Quanto mais 
você faz o que o Espírito Santo lhe ensina e quanto mais você é humilde e mais permite 
que o poder do amor aja.

Seu amor está no poder do amor. O mal não pode entrar furtivamente para injetar 
seu veneno neste movimento de amor, porque o poder do amor os une. Esta força é o 
amor em você, porque vocês estão todos juntos: amor em todos os anjos, amor em todos 
os futuros santos no purgatório, amor em todos os santos no Céu e amor em todos os 
filhos do Céu. Terra. Todos eles têm o amor de Deus neles, mesmo aqueles no purgatório. 
Eles não deram seu sim ao Amor? Naquele momento, eles se tornaram um amor tão 
grande que amaram incondicionalmente de uma maneira eterna. Amor a Deus, amor aos 
anjos, amor a todos aqueles que foram criados te dão força infinita para viver o que você 
escolheu viver: um fogo de amor por amor.

Não tenha medo daqueles que estão em pecado, um dia eles irão se confessar. 
Você, ame-os sem condição, que abre a porta das graças. Se você pudesse ver o que 
o seu sim a Deus produz neles, descobriria que o poder do amor que vem do amor 
de Deus pode fazer tudo. Deus é quem atua neste poder, pois só existe um poder. 
Todos os que estão em você desfrutam desse poder e você desfruta do amor dele: é 
o poder do amor sobre o mal. Eles não conhecem o seu amor incondicional, mas o 
que o seu amor produz atua no amor deles, e eles recebem os benefícios desse amor.
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Eu me entreguei por amor e, por amor, vocês, filhos de meu Pai, estão no meu 
Sangue. Meu Sangue te dá força para viver o que tens para viver, e o que tens para viver 
consiste em amar todos os filhos de meu Pai. Ama aqueles que não te amam e ama sem 
julgamento aqueles que fazem o mal, eles pertencem ao meu Pai, porque o mal que eles 
fazem não tem que te afetar. Estas palavras são ricas em graças, cabe a você aceitá-las 
por amor a todos vocês.

Meus filhos, estou falando da Grande Purificação da carne, e vocês esperem. Este 
tempo parece longo para você! Hoje é quando está acontecendo. Você pode 
entender minha sede de ver você agir por amor a todos? Quando tu fazes um só 
gesto sem murmurar contra o tempo que te parece longo, faço brotar em ti alegrias 
porque te realizaste na minha Vontade. Sim, você não está mais em você, você está 
em mim, amor: o seu amor incondicional é alimentado pelo meu amor. Meu poder é 
o que alimenta o poder do amor. Traz para você uma força que passa por dentro, 
unindo todos aqueles que têm amor, e eu uno você com o amor dos meus anjos 
criados e de todos os filhos do céu e do purgatório.

Quando você foi criado no pensamento do Pai, ele colocou amor em você para 
que você fosse filho da ação para todos. Em quem você tem que viver, você que foi 
criado para o amor? É preciso viver a sua vida Naquele que é mais poderoso do que 
você: Eu sou a Vida Eterna. O Espírito Santo vos faz compreender estas palavras 
quando dais o vosso sim ao Amor: Meus filhos, vens de mim, Deus, não de vós 
mesmos, sou Eu que vos faço morrer em mim pelas minhas graças. Sim, é preciso 
morrer em Jesus para voltar a ocupar o seu lugar. Você tinha tudo e perdeu tudo que 
vem do conhecimento de Deus por causa do seu não.

Quando você está, para mim, na Vontade de meu Pai, você aprende a ser 
paciente, gentil, bom, corajoso, tolerante, sereno, agradável, piedoso, caridoso, 
humilde: o amor envolve tudo. Por causa de seus esforços para amar 
incondicionalmente, você permite que a potência do amor atue, e essa potência na 
potência de Deus o une a todos aqueles que Ele criou por amor: você e Seus anjos.

Você é mais uma vez luz para aqueles que estão nas trevas. Sua luminosidade é 
vista no escuro: você vê o que os outros não veem, você entende o que os outros não 
entendem, e você dá a eles o que eles precisam para viver as conseqüências do seu 
pecado, até o dia em que tudo se manifestará diante de eles para quem se perdoa. 
Entre vocês vocês se dão um amor que é uma força que não julga, mas que ajuda, 
que não condena, mas que perdoa.

Todos os que não veem seus erros estão cegos pelas trevas do inferno. Eles não 
podem ver nada, porque suas más ações não carregam amor. Estas acciones 
infunden miedo, dominación, odio, celosía, envidia, pereza, cólera, indiferencia, 
idolatría, molestia, vanidad, avaricia, deseo, codicia, venganza, soberbia: todo lo que 
no ali- menta el amor en todos los hijos creados en a terra. Eles estão a serviço do 
Maligno que os mantém escravos de suas más escolhas diante do mal: essas crianças 
usam o mal que experimentam para agir contra você.

Sem perceber, você age da mesma forma. Quando você não ama aqueles que o 
prejudicam, seus pensamentos, sua aparência, sua escuta, sua



60

Suas palavras, suas ações, seus sentimentos não são atos de amor e suas ações não 
inspiram amor por todos os filhos de Deus na terra. Ambos são vítimas do mal: 
Satanás usa você. Satanás e seus cúmplices se unem para impedir que você se ame 
incondicionalmente.

O amor unido é uma força, e essa força cura, fortalece, perdoa e torna os filhos 
capazes de superar os obstáculos colocados por Satanás e seus cúmplices. Vítimas do 
mal, seu poder de amor carece da força do amor de Deus. Vencedores do mal, seu 
poder de amor está no poder do amor de Deus: vocês nutrem seu amor um pelo 
outro. Filhos meus, um filho de Deus é um ser completo, foi criado para viver com o 
que está nele, para viver feliz com todos os filhos de Deus que lhe parecem.

Leia isto: Adão foi criado na terra antes de Eva e de todos aqueles que nasceram dele. 
Quem criou Adam? Deus. O que Deus fez antes de criar uma forma que deveria se 
assemelhar ao Corpo do Filho de Deus? Ele pegou o barro e com esse material formou 
um corpo. Essa forma não tinha vida, certo? O que Deus fez para dar vida a essa forma? 
Ele soprou dentro dela, não ar, nem gás, nem líquido, mas amor. Deus amou o homem 
antes dele, porque seu pensamento era amor por sua criação. Ele deu a ele o que ele 
experimentou, e o que ele experimentou foi amor, e o amor estava em Deus.

Deus é Amor. Amor: o Pai, e o Filho no Pai, e o Pai no Filho, o Filho no Pai são tão 
amor que o Espírito Santo é. Adão teve vida na terra porque Deus uniu sua matéria 
com seu amor. Adão poderia ser criado na terra antes de ser criado em Deus? Adão 
estava em Deus. Deus é o poder, crie o que está nele. Tudo o que é criado vem de 
Deus, enquanto tudo o que é criado na terra vem 'de'. Ninguém pode criar do nada, 
somente Deus cria do nada, porque ele tem tudo nele.

Adão não poderia ser criado na terra sem saber de quem ele era. Deus sabe tudo, 
vê tudo. Quem permitiu a Adão nomear tudo o que Deus apresentou a ele? Deus. O 
amor que Deus soprou em Adão abrangeu todo o conhecimento, portanto, Adão 
tinha o conhecimento de Deus nele. Quando Deus apresentou a Adão tudo o que 
estava ao seu redor, Adão deu nomes que Deus tinha em sua mente. É sobre Deus 
primeiro e o que Adão fez, ele fez na Vontade de Deus.

Visto que Deus deu conhecimento a Adão, isso significa que esse conhecimento 
estava nele graças a Deus. Ele reconheceu um ser como ele? Não, tudo o que Deus 
apresentou a ele não representava a imagem do homem. Pois Adam estava ciente do 
que ele tinha um relacionamento consigo mesmo. Ele viu e não reconheceu sua 
semelhança: pois ele tinha alguém como ele nele. Quando Deus tomou uma parte 
dele para criar Eva, Deus lhe deu uma companheira de vida. Em Eva havia amor, 
porque Deus não pode criar sem amor, é Amor. Por meio desse gesto de amor, Deus 
ensinou ao homem que a vida estava nele e que era o amor de Deus por ele.

Eva tinha nela o que Adão tinha nele? Como Deus é, assim são Seus filhos, pois 
eles foram criados à Sua Imagem. Adão e Eva: Eva nele, ele nela. Eles foram criados 
com o amor de Deus, o mesmo amor, o mesmo conhecimento e o
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mesma vontade para Deus, por Deus. Nada saiu deles, tudo vem de Deus. Adão e Eva 
tinham o poder de criar outros seres como eles? Eles só podiam criar a partir de 'de', 
mas o conhecimento do uso de 'de', eles receberam de Deus, portanto podiam. Eles 
tinham em si tudo o que precisavam para procriar.

Deus tem todos os filhos nele. O que Adão e Eva terão como filhos já era desejado por 
Deus, visto que Deus é o único Criador: ele tem tudo nele. Em Deus, todos os filhos são 
criados. Deus fez sua vontade conhecida a Adão e Eva: multiplique. Ele poderia 
pronunciar essas palavras sem que sua Vontade fosse cumprida? Em Deus, tudo se 
realiza. Filhos meus, em cada filho criado está a Vontade de Deus, porque em cada filho 
está o que é necessário para procriar. Deus não faz nada com a ignorância, ele sabe tudo, 
ele pode fazer tudo, ele o criou por amor.

O homem e a mulher diante de Deus têm o amor de se unir para procriar. A 
procriação está no ser do amor. Cada um deve acolher o que vem de Deus para doar 
ao outro: cada um devolve a Deus o seu ato de amor. O amor está em cada um e o 
ato está em cada um. Quem pode praticar um ato sem amor? A pessoa que ignora 
que é preciso amar como Deus ama. Quando é praticado um ato que não respeita o 
amor no outro, esse ato é feito para consigo mesmo, e a criança que será criada por 
esse ato sem amor será de Deus, mas o próprio ato será da pessoa e ela terá para 
suportar as consequências.

Deus deu amor a toda a sua criação. A criança que vai nascer é de Deus; ele tem nele 
o que os outros têm: amor. Deus não nega seu amor por esta criança, Deus o criou antes 
de ele nascer. Cada criança deve carregar amor por cada criança. Mesmo aqueles que 
praticaram atos sem amor, forçando as crianças a se unirem com eles, vêm de Deus: eles 
suportarão suas consequências sozinhos, apoiados por aqueles que amam 
incondicionalmente. Para que seu amor seja perfeito, você aprovará aqueles que matam 
crianças antes de seu nascimento, sabendo que Deus pede que você perdoe aqueles que 
praticam esses atos imorais? Essas crianças que têm que nascer carregam consigo o que 
esses agressores carregam, assim como você carrega em você: o amor de todos para 
amar. Você carrega amor em você e o amor está no que Deus criou à sua imagem: todos 
vocês.

Em cada um de vocês, você tem cada filho de Deus, e isso desde Adão: o primeiro 
homem na terra. Meus pequeninos, o conhecimento no homem era desejado por 
Deus desde o primeiro dia em que Deus criou o homem na terra. Nenhum animal 
criado antes do homem tinha nele todos os filhos de Deus. Carregamos o que somos: 
o animal carrega seus genes desde sua criação. O que é transformado com o tempo 
geralmente não é para o bem do animal, mas isso engana o conhecimento de que ele 
não está apaixonado. Isso tem que ser escrito: "O homem carrega consigo a 
capacidade de compreendê-lo?" Permaneçam como vocês são: filhos de Deus criados 
por amor, e percebam que todos os filhos de Deus estão em vocês, e somente um 
entre vocês que não ama incondicionalmente todos os filhos de Deus não ama quem 
ele é: ele em tudo e seu tudo nele.

Você que está começando a entender como é bom amar incondicionalmente, não 
deixe seus irmãos e os seus nas mãos do Maligno.
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irmãs. Uma única ação unida a outras ações boas ou más dá frutos, porque as ações 
são atos da vida. Se fossem feitos sem produzir consequência, não teríamos razão 
para falar em ação, seria apenas sobre o vazio. Toda ação é um movimento de vida 
na Vida de Deus. O movimento da vida que não produz amor parece uma águia que 
quer subir ao céu sem a ajuda de suas asas. Se as ações de amor não estivessem 
unidas entre si, não dariam seus frutos de amor a Jesus, estariam perdidas. Nada 
está perdido para Deus, por isso ele disse: "Amai-vos uns aos outros." Ser amor um 
pelo outro é como suas ações podem tirar vantagem de outras ações.

Suas ações de amor não são mais suas ações, estão todas em minhas ações. É 
Jesus, o Amor, e é Jesus, a Palavra. Eu estou em meu Pai e meu Pai está em mim e o 
Espírito Santo procede do Pai e do Filho: nada está fora de nós. Quando levo suas 
ações e todas as de seus irmãos e irmãs, é porque você é amor por todos, e todas as 
ações tornam-se minhas ações e, em você, agradeço com amor a quem não ama 
como você.

Suas ações de amor encontram o amor que está nelas porque foram criadas com 
o amor de Deus, e o amor está nelas. Quando eles não me dão suas más ações, 
sendo misericordioso, não posso puni-los, eu olho para você e vejo o que você quer 
para eles: amor, e nada te nego. Seu amor é o amor de meu Pai e eles recebem o 
amor que vem de você por meio de minha ação em você, e seu amor negligenciado é 
fortalecido novamente.

Essas crianças, que ignoram o seu amor, estão na sua vida e você compartilha 
com elas o que recebe. É tão lindo ver essas crianças se entregando por amor! Você é 
um todo em Deus. Todas as suas ações se tornam as ações deles e as ações delas se 
tornam suas ações. Você percebe o que está acontecendo? Você concorda em levar 
tudo sem julgar, sem condenar aqueles que não praticam as boas ações. Você está 
pronto para aceitar tudo por amor, porque você confia na minha misericórdia.

Meu Sangue tem um valor inestimável, é amor. Eu peguei tudo e você concorda 
em ficar com tudo. Quão grande é o seu presente! Quem tornou seu presente ótimo? 
Eu, o Salvador do mundo. Sou eu quem sou o que você é, sou eu que carrego todas 
as ações, sou eu que as vivo, sou eu que as transformo para a minha vida, sou eu que 
apresento as ações a meu Pai e meu Pai aceita minhas ato de amor. Meu ato de amor 
é do meu Pai, tudo vem dele. Que poder há em você!

Este tempo é dele e faz deste tempo um tempo de amor ao seu Filho, e todos 
aqueles que acreditam em mim vivem este tempo com as minhas graças de amor. É a 
sua vez de viver neste mundo de amor que Deus quer que você veja e entenda para 
viver nele. Quem tem ouvidos ouça e olhos veja. Meu amor, vocês são os 
instrumentos do amor nas mãos de Deus. Eu faço uso de você para que eles recebam 
o que eu estou lhe dando. A vida está em você e a vida está neles. Enquanto não 
disserem não à vida, usarei você para procurar aqueles que estão inscritos no Livro 
da Vida.
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Esteja vigilante, Satanás fará de tudo para que você falhe em sua tarefa. Ele está 
ciente dos menores detalhes de suas fraquezas. Dai o vosso sim, confiando em mim, 
Eu sou a Vida que vos torna filhos de Deus. Minha ação é poderosa, é para você. Eu, 
Jesus, te amo, permaneço no amor do teu próximo, estou nele como estou em ti. Vivo 
em todos aqueles que meu Pai Celestial me deu. Eu sou seu querido Filho em quem o 
Pai depositou todos os seus prazeres. Toda ação é dele. Eu, a Ação do Pai, os abençoo 
por meio do meu santo Vigário. O agradecimento procede da minha Divina Vontade 
para que sejais amor a vós próprios e ao próximo.

Jesus

É VOCÊ ESCOLHER
SE VOCÊ QUER SABER

Meus filhos, o futuro está no seu presente, porque você constrói o que está em você. 
Para que você possa vivê-lo, não faça como aqueles que zombam de Deus. Eu me 
entreguei por eles e por você, e o que você faz pela sua eternidade, você também faz por 
eles. É por isso que esses escritos são dirigidos a cada um de vocês. Fico satisfeito com a 
sua pequenez quando encontro em você um lugar para todos os meus filhos. Eu posso 
fazer tudo por você, mas cabe a você fazer o que for necessário com o que eu lhe dou.

Se você não der os esforços adequados com o que eu dou a você, todos os dias 
parecerão difíceis. Quantas pessoas entre vocês veem um mundo que se considera 
Deus? Quantas pessoas entre vocês sofrem ao ver este mundo se autodestruir? A 
ignorância deste mundo cresce a cada dia. Eu sou o Criador dos filhos deste mundo, 
o que eles sabem sobre Deus e sobre si mesmos?

Deus Pai está em mim, o Filho, e eu estou em meu Pai, e o Espírito Santo está no Pai e 
em mim: nós nos contemos. Deus é o seu Criador, você está todo em mim, você é o meu 
conteúdo. Você foi criado à nossa semelhança: uma criança está em todos os filhos 
criados e todos os filhos criados estão nele, você está contido por Deus.

Meus filhos, agradeçam olhando para vocês como alguém que não se confunde com 
ninguém, porque todos vocês precisam do seu Criador. E a luz brota do meu Ser para que 
você se dê conta da importância de se entregar para que eu possa levar todo o seu 
conteúdo. Vocês mesmos se tornam nossos.

É necessário que dê o seu sim ao amor, não posso obrigar ninguém a desejar a 
Deus. Eu sou a Vida Eterna, e todas as vidas estão em mim, e cada uma é respeitada. 
Se aceitar ser o que esperamos de você, ou seja, você e todos os que estão em você, 
nós lhe daremos novamente a sua perfeição, mas a carne deve se permitir ser 
purificada. Tudo o que você será será mais uma vez à imagem de Deus: o seu 
conteúdo em nosso Conteúdo. Nós somos vida. Graças a
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Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são vida e, graças a nós, você será eterno.

Sua vida é o que você vai apresentar a si mesmo. Perceba que a sua vida eterna 
está em você e, graças a mim que estou em Deus Pai e no Espírito Santo, você estará 
diante do que é você para que cada um possa tomar uma decisão: a de querer viver a 
vida em a terra como Deus quer para você. O que você conhece agora é uma vida 
feita de condições humanas, mas o que será para você, se quiser, será rico em 
conhecimento: conhecimento de Deus, vida em Deus.

Eu te dou luzes, leia bem. A vida se alimenta da Vida, o seu conteúdo se alimenta 
do nosso conteúdo. Quando sua vida recebe da Trindade tudo de que precisa para 
permanecer eterna, é assim que você recebe o que precisa para ser amor, e o amor 
dá e o amor recebe. Você alimenta a vida de todos os filhos de Deus que estão em 
seu conteúdo e a vida de todos os filhos de Deus em seu conteúdo te alimenta: para 
todos vocês recebidos de nosso conteúdo.

Você está vivo, você precisa de vida para que sua vida possa desfrutar do sabor 
de Deus, e Deus enche seu ser com seu conteúdo de amor. Para fazer felizes os filhos 
de Deus ao seu redor, tanto no comprimento quanto na largura, da altura à 
profundidade, tudo tem que ser saudável para deixar entrar e sair o bem da vida sem 
cessar.

- A vida entre os criados de Deus é única: sem rival, tudo é harmoniosamente belo.

- Toda a vida está em cada vida: cada criança recebe tudo de Deus em sua vida para dar aos 
outros o que sua vida recebe, e quanto mais sua vida dá, e quanto mais cada vida recebe, 
e mais vida em cada um dá.

- Em torno da vida de cada um, tudo é bom para a vida: a vida faz sair o que a vida 
contém.
- Porque tu és bom em ti como tu és bom fora, tu vês, ouves, falas, ages e 

experimentas o que tu és: tu és o vivente de meu Pai.
- Nada vem de você: tudo vem de Deus Pai.
- Derrama por mim a Vida Eterna que foi dada ao morrer na Cruz por amor para te 

resgatar, seu conteúdo em teu conteúdo purificado de toda sujeira.

- O conteúdo de Deus é infinito, abrange absolutamente tudo: tudo que os anjos 
sabem, tudo que você sabe e tudo que você não sabe.

- Ninguém, inclusive os anjos, pode conhecer o conteúdo de Deus: o que o Pai tem 
nele, o Filho e o Espírito Santo têm neles, pois só há um único Deus.

Para deixar o seu conteúdo alimentar o nosso conteúdo, é importante amá-lo e, 
uma vez que você consinta, o conteúdo de Deus se abre e se encaixa com você. 
Embora eu tenha morrido para resgatá-lo, você tem uma vontade que o limita pelo 
conhecimento do bem e do mal. E Deus te protege, porque o mal
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ele se manifesta diante de você para destruir o que se torna bom com o que Deus lhe 
dá.

Meus filhos, a falta de boa vontade está em vocês por causa do mal que sempre 
busca eliminar o que os alimenta. Você é feito com carne e é através da carne que o 
mal o mantém na ignorância da vida. Aqui você tem o que pode saber sobre a Vida 
de Deus:

- A vida é a luz de Deus. Deus sabe tudo e dá a você o que ele tem nele. É por isso 
que todo conhecimento vem da luz de Deus. E onde está Deus? Em você. O 
conhecimento de Deus está em você, e Deus o deu a você.

- A vida também é poder em Deus. De Deus vem um poder que pode fazer tudo. É 
uma força única e só vem de Deus. Quando Deus faz milagres, o que acontece em 
você? Um poder flui em sua carne. Esse poder desaparece sem deixar rastros? 
Não, isso transformou você. O que você era antes foi transformado, e o que você 
é a partir deste milagre é permanente. Haverá outras transformações 
irreversíveis? Sim, porque Deus não para de fazer milagres, dá o que é: Amor.

- A vida também é o esplendor de Deus. Deus é imutável. Não muda, é Perfeição. O 
esplendor de Deus é o que dá toda a beleza para que a criação seja perfeita. Deus 
é absolutamente perfeito. Tudo o que toca é perfeito para a eternidade. Vocês 
são filhos perfeitos? Antes do pecado original você era, pois você foi criado à 
imagem de Deus. Mas, por desobediência, você foi formado de maneira 
imperfeita no ventre de sua mãe na terra. Há razão para esperar perfeição dos 
filhos de Deus? Visto que Deus fez tudo com a perfeição dele, você é perfeito em 
Jesus que o resgatou. Por meio da minha morte, você saiu da imperfeição: 
perfeito, você se tornou imperfeito pela desobediência, e imperfeito, você se 
tornou perfeito novamente pela obediência do Filho de Deus.

- A vida é a vontade de Deus. A Vontade de Deus está presente em todo 
cumprimento. Portanto, tudo o que foi cumprido, está sendo cumprido e será 
cumprido é desejado por Deus. Deus é Vontade Divina, está presente em todas as 
suas criações. Nada foi e tudo é: Deus quis e tudo foi, assim é a Vontade. O 
próprio Deus é Vontade, ele cumpre o que ele tem nele. Nada existe fora dele, ele 
é o Criador. Vocês são criadores? Não, você cumpre o que é cumprido em Deus. 
Só Deus cria, e em Deus você pode pegar o que está em Deus e colocar sua 
vontade a serviço da Vontade Divina. Como Deus é Vontade, todas as vontades se 
unem para criar o que é criado em Deus. A matéria-prima é criada por Deus e 
você cria a partir da matéria-prima dele. A Divina Vontade te faz viver o que se 
realiza por amor.

Na vida, tens a vontade de fazer com as suas obras de poder feitas a partir do 
conhecimento de Deus, para que sejam perfeitas de acordo com a sua Vontade. Todos 
vocês carregam consigo o amor de que precisam para que sua vida seja ativa. Se você 
não for amor, sua vida parecerá com uma vida que terá apenas aparência de vida: você 
não saberá quem você é e o que pode realizar.
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Quem é Você? Criado à imagem de Deus, capaz de tudo à imagem do Criador. O que 
Deus fez, Ele deseja que você faça, porque Ele o ama. Você carrega dentro de si o que é 
necessário para fazer o que você tem que fazer? Sim, porque Deus colocou em você tudo 
o que ele carrega: amor à realização. Em todos os filhos de Deus, existem todos os filhos 
de Deus e o que eles podem fazer com amor. Eles podem fazer tudo? Eles podem fazer 
tudo o que é bom, porque tudo o que é bom é o amor, e o amor está na vida.

Quando a vida está em seu elemento, isso é tudo o que Deus abrange, tudo está 
harmoniosamente bem equilibrado. O amor dá e o amor recebe. O que o amor dá? O 
que vem de Deus. E o que o amor consegue? O que há em todos os filhos de Deus 
por Deus: poder do amor. O conteúdo infinito de Deus é derramado sobre os filhos 
de Deus e o seu conteúdo é derramado sobre cada um para que cada um esteja no 
amor infinito de Deus.

Por Deus, você carrega vida em você. A vida não está em você de uma matéria em 
movimentos evolutivos, a matéria é o que recebeu vida: a matéria não é vida, a vida é 
o que a recebeu do Poder que está além da matéria. A vida também não apareceu 
como resultado de uma explosão. A explosão genética teria dependido de seu 
conteúdo no qual haveria elementos evolutivos, portanto, a matéria evolutiva 
importa: o que é matéria não tem vida, mas é útil para a vida.

A vida está presente e da Vontade de Vida é como a vida apareceu e como toda a 
vida envolve a vontade. Querer é vida, porque está na vida. Acreditar que a vida 
surgiu como consequência de algo que não tem vida, portanto não querer, é 
acreditar no nada. O nada não pode existir, é uma inércia em termos de atividade, é 
impotente.

A vida está em sua vida. Ele se move por si mesmo e não há vazio na Vida Eterna. 
Se houvesse vazio, eles não chamariam esse vazio de 'vida'. Seu ser está na vida, a 
vida é o que colocou vida em seu ser criado. Você não é espírito, você é feito de 
matéria. A vida está em você e faz com que seu assunto se mova. Sem a vida em 
você, você não poderia querer: saber, olhar, falar, ouvir, cumprir, comer, beber, 
dormir, experimentar ..., pois a sua matéria não receberia força da Vontade de Vida 
Eterna que alimenta a sua vida.

- São milhares, milhares e milhares de anos, nada estava em toda parte: só a Vida 
estava em sua Vontade.

- A vida se compraz no seu Tudo: tudo é presença.
- Ela está no seu presente e o presente está na Vida Eterna: não é passado, não é 

futuro. A eternidade é vida.
- Na Vida Eterna, há tudo no seu Tudo: tudo se cumpre, é a eternidade.
- Não vale a pena esperar: tudo está no presente, na Vida.
- A vida está na vida, seu tudo é dado continuamente: sua própria vida é dada.

- Está no que é permanentemente: Vida na Vida.
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- Não é preciso ter fé para acreditar no que é: a sua presença vive que tudo vê, sabe 
tudo e tudo pode fazer.

- A vida está eternamente na sua Vontade: é dada, é recebida.

- está continuamente no que é: a vida está em sua perfeição.

- Não falta nada: está em sua beleza eterna.

- Seu poder de conhecimento está nele: seu poder é o que é.

A vida é Deus. Deus queria e tudo era como Deus queria. Deus é invisível e visível, está em 
sua vontade. Deus carrega em si tudo o que é invisível e tudo o que é visível: o seu Tudo. Ele 
apenas decide sobre o que estará à sua frente. Quando Deus criou tudo o que é invisível e 
tudo o que é visível, ele ensinou o que estava nele sem que tudo estivesse fora da Vida que ele 
é, sem se esvaziar, pois tudo o que é da sua Vida é a sua Vontade.

A vida invisível e a vida visível carregam a Vida de Deus nelas. Toda vida vem de Deus. Não 
existem duas vidas em toda a vida, existe apenas a Vida de Deus, e Deus dá a sua Vida. Como 
a Vida Eterna, toda a vida abrange tudo. Seus anjos carregam o conteúdo de Deus por toda a 
vida. Deus é espírito e os espíritos são criados pela Vontade do Espírito Eterno.

As criaturas humanas carregam o conteúdo de Deus por toda a vida. Deus Pai queria 
que os espíritos estivessem diante dele: bastava querer, todos os espíritos foram criados; 
o mesmo para os humanos, você apenas tinha que desejar e eles foram criados. A Vida 
Eterna é Deus e todos os anjos e todos os humanos receberam a vida eterna da Vida 
Eterna.

O invisível vive no Espírito, o visível vive na Matéria do Filho de Deus-Homem. 
Deus o Filho ensinou sua matéria a Deus seu Pai, e nem um único ser humano com 
sua matéria faltou na Vida visível aos anjos. Cada ser humano tem sua própria vida 
para si, embora todos estejam na Vida Eterna. Cada ser humano tem apenas uma 
carne que é a de todos os humanos: ela não separa. Embora seja único para cada 
um, cada um fica feliz em cuidar dele, pois a carne vem da carne eterna.

Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um Deus único que tudo engloba, queria 
criar tudo para o homem. O que está em Deus é seu tudo, pois ele deu todas as suas 
coisas criadas, seu tudo, para ser à imagem do Criador. Deus, o Criador, só tinha que 
desejar e tudo o que tinha que ser visível foi criado. Visto que ele é o Mestre de tudo o 
que foi criado, ele deu a todos aqueles que foram criados à sua Imagem toda a criação; 
Assim, eles podem criar a partir do que Deus lhes deu: obras feitas à semelhança das do 
seu Criador.

A vida os tornou seres perfeitos à sua imagem na vida eterna. Antes de você estar 
no ventre de sua mãe terrena, você estava vivo em Deus: você era perfeito. Quando 
você nasceu na terra, você nasceu imperfeito. De onde veio essa imperfeição?

- Quanto aos meus anjos, você teve que mostrar a Deus o seu amor, obedecendo ao 
seu Criador: você e os anjos receberam tudo de Deus.



68

- A tua perfeição era única: única era a perfeição dos espíritos e única era a tua 
perfeição.

- Era necessário que se reconhecessem de Perfeição e não de perfeição: eram 
perfeitos à imagem de Deus e seu olhar deveria estar orientado para Deus, não 
para si mesmo, para ser sempre perfeitamente eterno.

Hoje, meus filhos, vocês vivenciam a morte terrena, o que mostra sua 
desobediência. É por isso que você sofre na terra, porque você aceitou a 
desobediência do diabo. Suas conseqüências afetaram sua carne, não sua vida. Sua 
vida é intocável, vem da Vida Eterna, Deus. Só você pode, por meio de um não à Vida, 
interromper sua vida eterna que se tornará a morte eterna.

A vida terrestre está sob a conseqüência da morte. Sua carne é o que sofre e 
vocês são testemunhas do sofrimento, assim como são vítimas do sofrimento. 
Satanás veio para lhe ensinar que você era mais fraco do que ele. Seu engano o 
desviou do caminho que deveria ser perfeito: a felicidade na terra como no reino de 
Deus. O que havia em você, antes da desobediência, desapareceu de sua vida 
terrena, porque a morte tomou o lugar da perfeição.

Agora, você constrói sua vida na terra com o que carrega dentro de si. Seu 
assunto pertence a você. Cada um está livre em sua carne. Sua liberdade pode levá-lo 
a experimentar bem-estar ou sofrimento. Vocês são todos um grupo e seu grupo que 
é carne, precisa de cada um para mantê-lo na força do amor a fim de protegê-lo 
contra os ataques de Satanás. Lá fora é onde te afeta enfraquecer a matéria para que 
renuncie à vida.

O que está fora de você precisa do que está dentro. Do conhecimento humano, 
você sabe que seu ser se move em você, mas percebe que a própria vida é o que o 
faz se mover, graças aos seus meios psíquicos e físicos, a si mesmo. Assim, seu 
intelecto e seu sistema físico estão associados, ao longo da vida, para que você possa 
ver e compreender que o que está fora de você e o que entra em você influencia o 
seu organismo, o seu corpo humano.

Para que o seu ser tenha paz, alegria e amor diante de si e do próximo, é preciso 
entender que a vida em você vem de um Ser superior a você. Ninguém pode ver e 
compreender por si mesmo a vida que o Criador colocou em você para que você seja 
eterno. É por isso que Deus zela para lhe instruir sobre o que você tem que saber 
para responder à Vida Eterna que lhe perguntará se você deseja estar em Sua Vida 
para sempre.

Cada indivíduo na terra precisa de uma vida social e afetiva, caso contrário, sua vida é 
vazia de amor. O amor dá seu valor e seu valor é: eu dou e recebo para dar e receber. 
Todo ser criado carrega amor em si, por isso ama e quer ser amado. Quando você está na 
frente de um ser humano, você está na frente do que está nele.

Na terra, o amor não é apreciado pelo que é, mas pelo que proporciona. O 
humano é exterior, gosta de experimentar através dos sentidos o que lhe dá doçura, 
ternura, carinho e desejo. O que te transforma: o que você vê, ouve,
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toque, experimente e sinta. Ele se limita aos seus sentidos externos que o cativam até que se 
esqueça de quem ele é. O amor está em sua vida:

- O amor dá paz e você a recebe quando dá a si mesmo o que é bom para sua vida eterna.

- O amor dá alegria de viver e você a recebe quando percebe que só Deus lhe dá o 
que é bom para a sua vida eterna.

- O amor dá amor e você recebe quando dá a cada um dos filhos criados, que tem a 
mesma carne que você, amor.

Para viver na terra o que representa para você uma escolha digna de si mesmo, 
você deve viver como um ser criado por amor à vida que vem de Deus. Tudo que você 
precisa para estar em paz, alegria e amor está em você, por isso é importante que 
você se cuide.

Não olhe para o que você é ou para o que faz de fora, seu ser se move na vida e a 
vida está dentro de você para fora. Pense em uma urna, você sabe que foi feita para 
conter alguma coisa. Você pode imaginar o que está na superfície: matéria com 
argila, e o que ela pode conter: matéria liquefeita ou sólida. Você pode fazer uso 
desta urna e usar o que tem dentro, mas não aproveita totalmente o seu conteúdo, 
pois o seu conhecimento é limitado.

Deus lhe deu vida, e o conteúdo de Deus está em sua vida. Por que você não vê e 
entende sua vida como ela é? Já que você é apenas externo, você só aprecia o que vê 
e entende. O que você vê e o que você entende? O que responde à sua vontade, e 
durante este tempo você negligencia a sua verdadeira vida. A vida interior abrange 
tudo que você precisa. Ele dá a você o que você espera dele, mas mantém o que você 
ignora.

Filhos meus, a vida não pode dar-lhes o que não sabem, porque são vocês que a 
administram com a sua vontade. Suas falhas na vida vêm de suas escolhas. Quando 
você dá importância a tudo que é externo, é como se você se recusasse a dar 
importância à sua vida interior. Você é apenas um envelope em torno de sua vida 
interior, porque você não usa as riquezas de sua vida.

O que é exterior fez a sua vida, por isso são estrangeiros diante de si. Vocês só se 
conhecem por fora. O que te entrava te satisfazia, e quanto mais aceitava o ruído 
externo e mais o desejava: 'quieto e quieto', a tal ponto que hoje você não precisa 
mais da sua vida de amor que vem da Vida Eterna.

Limitou a sua ração de graças necessárias à sua vida espiritual e diminuiu a sua 
fé, o que o impede de ser produtivo construtor do amor. O espírito deste mundo, que 
alimentou sua vida exterior, fez de vocês seres sem um fundamento de amor. Tudo 
tem que se basear no amor, mas o que importa hoje é o sucesso, o trabalho 
remunerado, o dinheiro, o material e o prazer dos sentidos em detrimento da fé em 
Deus, da família e da saúde moral e física ... e do coração.
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Sua vida interior pertence a você. Você carrega o poder do amor e o ignora. Você 
não sabe que o sol, a lua, os planetas, as estrelas, as constelações, o grupo 
geográfico e suas manobras, o complexo biológico vegetal e animal, os minerais 
estão todos juntos, pois foram criados por amor a você? Existe amor em sua criação. 
Eles explicam a razão de sua criação e recebem para dar novamente ainda e ainda. 
Tudo está em equilíbrio, e o amor de Deus é o que os mantém em equilíbrio, e vocês 
se negligenciam por não conhecerem o amor.

Seja realista, você está em um equilíbrio de amor que o faz avançar no amor, e o 
amor habita em você. No amor um pelo outro é onde se deve permanecer para 
experimentar o amor que se alimenta, se manifesta, constrói, cresce, graças à sua 
harmonia de amor: dar e receber e ainda dar o que foi recebido para voltar a receber, 
é amor.

O que destrói seu equilíbrio? Seus medos. O medo alimenta angústia, estresse, 
vaidade, orgulho, preguiça, abuso, incerteza, tédio, cansaço, insônia, vingança, ódio, 
raiva, inveja, opulência, indiferença, decepção, desânimo, etc.: Tudo que você faz seu 
vizinho sofrer e faz seu vizinho sofrer.

Perdeste o equilíbrio do amor que te unia para que a tua vida interior se fortaleça 
no amor que cada um tem por Deus, por si e pelos outros. Sem esse equilíbrio de 
amor, você se deixa envolver por movimentos indesejáveis.

Meus filhos, vocês não querem viver na terra sem conhecer um certo conforto, isso é 
compreensível, mas para alcançá-lo vocês fazem o que vai contra a sua felicidade. Você 
tem liberdade, e é com a sua liberdade que você escolhe viver apenas no que você vê e 
entende.

Você não é cego a ponto de não ver o que está acontecendo ao seu redor. Rico ou 
pobre, você entende que a terra cada vez mais entra em sua destruição por causa 
dos homens. Você sabe de tudo isso e não pode fazer nada, mas o que você faz de 
sua escolha?

A vida em ti é força, abre-te à esperança de uma vida de amor na terra, à fé em 
Deus e à caridade para com os que estão contigo nesta terra. O homem sempre 
procurou viver na terra com razão para viver. O homem vem de Deus e toda a sua 
geração vem de Deus. O homem tem que aprender com seu ser de quem ele vem. 
Sem a presença de Deus, o homem não é nada:

- Por milhares e milhares de anos, houve vida na terra: a vida pertence ao Criador.

- A vida pertence a Deus através da criação: Deus dá vida.

- Deus é apenas o Criador: ele não precisa criar de algo ou de alguém para criar, ele 
só precisa querer e tudo é criado.

- Deus criou espíritos puros e humanos puros: eles carregam a vida de Deus neles.

- Deus só tem o poder de criação nele: poder entra em poder, Deus é poder.
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- Os anjos e os humanos não têm o poder de criação, não são nem princípio nem fim: 
precisam de 'de' para criar.

- Deus é Alfa e Ômega: nele tudo existe, antes mesmo que seja para o olhar dos 
anjos e dos humanos.

- Anjos e humanos são criados para viver no Eterno: Deus não está separado do que 
é seu.

- Tudo o que é de Deus é amor para ele: Deus é Amor e o amor se dá ao Amor.
- Deus é Vida, dá a sua Vida: a vida alimenta a vida que ele deu.

- A vida não leva, não exige: abre para dar o que contém.

Deus não tira a vida, o invisível ou o visível criado são aqueles que optam por deixar a vida:

- Os espíritos caídos não têm mais vida: optaram por não amar mais a Deus.

- Os espíritos são criados por Deus: ainda são espíritos, mas totalmente imperfeitos.

- A vida de Deus os deixou: eles não permanecem na vida eterna, mas na morte 
eterna.
- A morte eterna é a ausência de Deus em um tempo eterno: a vida é eterna, a 

morte é eterna.
- Deus é Poder: só Deus mantém a vida onde a colocou.
- A morte está sob o poder de Deus: tudo está na Vontade de Deus.
- Deus cria, é a sua Vontade eterna: ele não manifesta a sua Vontade sem uma meta eterna.

- É o Cumprimento: ele é a Palavra, o tempo pertence a ele, a obra que é o seu amor 
se vê e a ação fica.

Quando suas criaturas invisíveis e visíveis estão em sua vontade eterna que 
procede da vontade de Deus, o que eles desejam é realizado porque sua vontade 
procede da vontade de Deus. O que vem deles é desejado por eles apenas para 
agradar a Deus, e Deus de Amor não impede que seus anjos e suas criações 
humanas vivam com sua vontade.

O que eles escolheram viver é dado a eles por amor: sua vontade na Vontade de Deus é 
cumprida. Deus é a Vontade de suas criações invisíveis e visíveis, ele é a liberdade de suas 
criações. Deus é amor e o amor é gratuito. É por isso que todos os criados trazem consigo a 
liberdade, visto que são à imagem de Deus.

Quando os anjos escolheram não se cumprir na Vontade de Deus, Deus os fez 
saber sua escolha, que é a desobediência. A desobediência não era desejada por 
Deus, os anjos são aqueles que queriam o contrário de Deus. Deus, que é Vontade, 
viu seus anjos quererem sua própria vontade e consentiu em dar-lhes o que queriam. 
Só Deus poderia dar-lhes o que queriam: nada poderia sair deles, pois cada vontade 
está no Criador.

Como espíritos perfeitos foram criados, eles tiveram que permanecer no Espírito Perfeito 
para serem espíritos perfeitos que cumprem o que são inteiramente eles mesmos
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si próprios: «Espíritos, sois pelo meu Espírito. Seu ser celestial está em perfeita harmonia 
com sua perfeição. O que você é é o esplendor da minha perfeição. A minha vontade é a 
tua vontade, nada é mais perfeito do que a minha vontade ».

Esses anjos, que por um momento tiveram um desejo diferente da Vontade 
perfeita, experimentaram um sopro de independência em relação ao que eram: eles 
quiseram, eles escolheram. Deus amou seus anjos até aceitar que sua escolha foi 
cumprida; assim, sua escolha foi manifestada a todos os espíritos criados.

Visto que tudo o que você é é espírito, um espírito criado não pode ser 
independente de outros espíritos criados. Quando o anjo Lúcifer decidiu não servir e 
não adorar o Filho de Deus em sua Matéria perfeita, todos estavam cientes daquele 
sopro de desejo que era diferente daquele de Deus.

A partir desse movimento, o Arcanjo Miguel saudou a Vontade de Deus. Visto que os 
espíritos não estão separados dos espíritos, todos deveriam aclamar a Deus. Mas nem 
todos aclamavam o esplendor de Deus, alguns se aclamavam como iguais a Deus. A partir 
daquele momento, Deus fez com que conhecessem a sua escolha: estar fora de Deus. 
Deus, a Vontade, cumpriu sua escolha.

Meus filhos, nada pode ser cumprido se Deus não cumprir. Deus é a vontade e a 
sua vontade está na vontade dele. Quando você quer isso ou aquilo, mesmo que 
Deus saiba que é contra você, é oferecido a você, porque é a Vontade e a sua vontade 
está na Vontade dele. São vocês que o querem, não ele. Ele não os obriga a fazer o 
que quer para si mesmos, Deus é seu Pai, eu sou seu irmão, o Espírito Santo é a Força 
do Amor. Cada um de vocês, você está em Deus, você foi criado à imagem de Deus .

Quando Nero ordenou a seus homens que queimassem casas na cidade de 
Roma, foi a vontade de Nero, não a vontade de Deus. A vontade humana pertence ao 
humano e Deus a deu por amor. Ele faz o que quer por causa de sua liberdade que 
vem do amor de Deus por todas as suas criações.

Tudo está em Deus. Se a vontade de Nero consistia em destruir, passou pela vontade 
do ódio, não pela vontade do amor. Mas como isso poderia ser realizado? Satanás não 
pode cumprir, ele é a morte, somente Deus é Vida, e a vida é o que traz em si todo 
movimento, não a morte.

O filho de Deus, que tem vontade, está na vida e a vida dele está na Vida, que é 
Deus, para que tudo se cumpra. Uma vontade significa querer cumprir um ato de 
liberdade. Tudo o que Deus fez, Ele fez por meio de Seu Ser perfeito. A perfeição de 
Deus é imutável, pois sua vontade de realizar um ato não é interrompida, e o que não 
é interrompido é gratuito.

Amor é grátis. Cada ato de Deus é feito com amor perfeito. Deus ama suas obras. 
Bem, em cada trabalho, existe a Vontade de Deus. Você está na vontade de Deus com 
livre arbítrio para fazer o que quiser ou não.

Nero estava na Vida, e a vida está na Vida Eterna, Deus. Quando Nero mandou 
incendiar as casas dos romanos, ele manifestou a sua vontade. Como toda vontade 
se move na Vontade de Deus, a vontade de Nero não poderia ser interrompida.
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Ore pela Vontade de Deus porque sua vontade estava em sua vida e sua vida estava 
na Vida de Deus.

Você percebe que tudo é cumprido apenas pela vida, e Deus é Vida Eterna? Você 
percebe, agora, que os anjos, que carregavam vida neles e tinham uma vontade diferente 
da de Deus, manifestaram a Deus seu desejo de viver em um lugar sem Deus, onde eles 
fossem livres para agir como bem entendessem? Deus fez o inferno, de acordo com sua 
vontade.

Sua vida mudou em sua morte para a eternidade; porque eles não têm mais vida, 
uma vez que eles não têm mais vontade em Deus. Esses espíritos criados à imagem do 
Espírito de Deus tornaram-se o oposto de Deus: esses anjos se transformaram em 
demônios e neles entraram, onde tudo é sem vida, onde só reina a feiúra.

Os anjos são filhos do Espírito e vocês são filhos de Deus. O que está neles está 
na Vida do Espírito de Deus. Todos os anjos que rejeitaram o Espírito de Deus se 
recusaram a se reconhecer como filhos do Espírito. A vida não está mais neles: eles 
não são nada, são feiúras, são maus.

Deus é Espírito. Todos os anjos foram criados espíritos e receberam tudo o que 
está no Espírito de Deus. Desde a queda desses anjos, existem espíritos impuros. Eles 
têm inteligência maliciosa tão superior ao homem da Terra que mesmo se todos 
vocês se reunirem para derrotar o menor deles, você não terá sucesso.

O poder do mal está neles. É sobre um espírito caído que enganou o homem e a 
mulher perfeitos, porque antes de viverem a prova do amor incondicional a Deus, 
eles eram perfeitos diante de seu Criador. Por sua malícia, este espírito impuro 
dirigiu-se à mulher para enganar o primeiro criado da terra. Ainda hoje a ciência não 
consegue explicar a presença de seres imponentes com sua estatura, na terra, 
enquanto esses seres vêm da obra de Satanás, mestre do engano.

Era fácil para os espíritos impuros, sob o comando desse espírito impuro, alojar-
se nos animais para criar novas espécies. Seu objetivo: criar seres humanos para 
enganar os criados de Deus. Adão é o primeiro homem criado por Deus na terra e a 
mulher foi criada com parte da carne do homem: eles foram os primeiros a ter o 
conhecimento de Deus.

Todos vocês têm a mesma carne em sua vida eterna. Satanás não tem vida, 
portanto ele não tem vontade, mas ele tem poder: o poder do mal. Enganar, 
manipular, dividir, mentir, corromper, seduzir, forçar, comandar, invejar, abusar, 
luxúria ... são desejos que despertam no homem para que seus desejos se 
transformem em atos contra Deus, o homem e todos os humanos.

A serpente diabólica perguntou a Deus se ele poderia tentar seus criados. Deus sabia 
que queria enfraquecer todas as criações de Deus que conheciam Deus. Deus de Amor 
ama incondicionalmente todas as suas criações. Saiba que Deus não impediu Satanás de 
tentar Adão e Eva porque eles tinham conhecimento de Deus, pois Deus colocou amor 
neles. Mesmo sabendo o que iria acontecer com eles, Deus sabia de sua vitória sobre o 
mal, porque Deus está em sua glória.
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Visto que o mal não podia dominar essas crianças enquanto o amor incondicional 
estivesse nelas, a tentação de Satanás tornou-se lisonjeira para levar a mulher ao 
amor. Não tem vontade, mas poder; ele usou seu poder e enganou Eva para 
enfraquecê-la. Ele não podia usar sua vontade, não imediatamente, pois tudo era 
amor incondicional a Deus, a Vontade Divina. O que afetou o enfraquecimento? Seu 
conhecimento, não o conhecimento de Deus.

- Deus é Amor: Deus é Conhecimento
- O conhecimento de Deus é infinito: Deus é onipotente, onisciente, onipresente, 

cabe a ele julgar o que é certo e o que é errado.
- Deus deu o seu conhecimento: o conhecimento da criatura está no conhecimento 

de Deus.
- Deus gostou de criar os seus anjos e gostou de criar-te: todo o bem está no amor, 

e o seu amor está em ti e, através do bem, todas as suas criações visíveis e 
invisíveis dão-lhe novamente o seu amor.

- O conhecimento de Adão e Eva era sem defeito: Deus conhecia a fraqueza que 
alguns de seus anjos tiveram durante a prova do amor, e seus dois filhos não 
experimentaram essa fraqueza; pois seu conhecimento tinha que permanecer 
perfeito por meio de seu amor incondicional a Deus.

- O bem só estava neles: amavam a Deus incondicionalmente.
- O tempo da prova: Adão e Eva não conheciam o futuro, pois só Deus é o Mestre do 

tempo e do que está no tempo.
- Deus colocou o amor deles à prova pedindo-lhes que obedecessem: "Coma todos 

os frutos das árvores do jardim, mas não a que está no meio do jardim."
- Deus conhecia a desobediência deles: advertia-os a não desobedecer, 

aconselhando-os a não tocar, não comer, sob pena de morte. Advertimos aqueles 
que amamos sobre o perigo.

- Engano: Satanás não se manifestou como é; o espírito maligno estava na serpente 
para enganar Eva. Pode enganar os criados, mas não pode enganar seu Criador.

- A tentação: Satanás falou com Eva sobre o conhecimento do bem e sua ignorância em 
relação ao conhecimento do mal, dizendo-lhe: 'Deus sabe que no dia em que você 
comer que seus olhos se abrirão, e você será como deuses que conhecem o bem e 
bom. errado. '

- Desobediência: porque gostou de ouvir as palavras do Tentador, gostou de 
acessar o conhecimento que Deus carregava dentro de si, mas que Deus não 
queria para seus filhos. Eva gostava de verificar esse conhecimento. Sem 
perceber, Satanás a usou para tentar Adão.

- Deus não tira o seu conhecimento: depois da desobediência, o seu conhecimento é 
igual ao seu amor por Deus, por si mesmo e pelo próximo, porque quanto mais 
você ama, mais o conhecimento de Deus se abre para você e mas o seu 
conhecimento é dado a tu.

Por que ele não tentou Adão antes de Eva?
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- Antes de sua chegada à terra: Adão estava em Deus, como Eva estava em Deus, 
assim como todos vocês estavam em Deus. Na terra, no jardim do Éden, Deus 
criou a carne de Adão e soprou vida nele; Bem, Deus criou Eva com parte da 
carne de Adão e a vida estava nela, visto que o sopro de Deus é Vida em Deus, e 
está em todas as criações de Deus e em toda a sua criação.

- O conhecimento perfeito de Deus em Adão: em toda a criação, ninguém recebeu o que 
Adão recebeu.

- Deus deu ao homem todo o conhecimento sobre tudo o que foi criado: o primeiro 
homem na terra foi criado à imagem de Deus e, como à semelhança de Deus, ele 
poderia agir para ensinar a Deus seu amor incondicional, já que tudo vinha de Deus.

- Satanás é orgulho: ele queria chegar ao cume de sua vitória e sua inteligência 
superior a todos os anjos caídos foi colocada acima de todas as criações de Deus.

- Satanás sabia que a inteligência de Adão vinha da inteligência de Deus: todas as 
inteligências nas criações de Deus que deviam ocupar a terra se alimentariam de 
sua inteligência humana, porque ele foi o primeiro a ser criado na terra.

- O projeto de Satanás contra Deus: governar tudo o que Deus criou e criará 
enfraquecendo o amor incondicional de Adão por meio de um conhecimento 
enfraquecido.

- Seu objetivo: mostrar a Deus que ele é superior ao Filho de Deus, a quem ele negou adoração.

Todos os filhos de Deus que estão em Deus conhecem a Deus, seu amor é 
incondicional. Mas quando eles nascem na terra, seu conhecimento de Deus é velado 
pela desobediência e, como Satanás usa um conhecimento para tentá-los: o do bem e 
do mal, seu amor é condicional.

Esse conhecimento é apenas externo. Quem é como Deus? Deus. Quem vê tudo e 
tudo pode? Deus. Quem é semelhante à semelhança de Deus? Você, criado por Deus. 
Por que Satanás procurou transformá-los em crianças com conhecimento do bem e 
do mal? Para melhor tentá-lo a ser fraco em face do amor incondicional, o resultado é 
que hoje você ignora a malícia de Satanás.

Existe uma relação entre a malícia de Satanás e o conhecimento do bem e do 
mal? Tudo o que há em você está na vida eterna e o que está fora de você pode ajudá-
lo ou prejudicá-lo: seja o desejo da vida eterna, seja o desejo da morte eterna. Diante 
do juiz, o que está fora da vida eterna está quase morto, pois quanto mais você faz 
escolhas condicionais, mais o amor não dá e não recebe para dar e receber 
novamente; portanto, sua vida exterior é novamente mais importante do que sua 
vida espiritual.

A vida espiritual é o que é eterno. O que está em você é mais do que carne: a vida 
eterna é o que cuida da carne para que seja eterna. Aí você tem o que Satanás quer 
tirar de você: a vida eterna. Como? Mantendo você na ignorância
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Incentiva você a escolher o mal que conhece por meio da carne, em vez do bem que 
o leva a ter uma boa consciência.

Deus é Vida Eterna. Antes de estar na terra, você estava na Vida Eterna. A vida 
eterna é poderosa, abrange tudo. O que é passado sobre você está presente na Vida 
Eterna, o que é presente é para a eternidade na Vida Eterna, e o que é futuro sobre 
você se cumpre na Vida Eterna: tudo está presente.

Por meio da Vida Eterna, você tem vida eterna. Você não pode ter vida sem que 
seja eterna, porque a vida não é interrompida, está sempre em movimento. O que 
você é vem de Deus, pois Deus é Vida Eterna. O tempo abrange o passado, o 
presente e o futuro na terra, e Deus não precisa do tempo. Onde está o tempo, já que 
Deus não precisa de tempo? Ele está na vida eterna, e o que está no tempo, portanto, 
pertence à Vida Eterna.

Tudo o que é cumprido por um tempo na Vida Eterna pertence a Deus. Deus é o 
mestre do tempo. Quando em seu pensamento Deus quis você, a partir daquele 
momento você estava na Vida Eterna. Deus não disse: "Em muitos milhões de anos, 
criarei seres à nossa imagem", depois esperou que o tempo passasse. Isso 
significaria que o tempo abrange o que Deus deseja fazer. Nada é como Deus. O 
tempo não é como Deus, Deus é o Mestre de tudo.

O tempo escuta a Deus. Quando Deus quis você, o tempo submetido à Vontade 
de Deus e todas as criações de Deus foram na Vida Eterna. Bem, o tempo de 
realização para seus seres viventes cheios de conhecimento entrou em sua vida: é a 
sua eternidade. Você é eterno, porque assim é a Vida Eterna.

Sua semelhança com Deus: você não é Deus, você tem por Deus o que Deus quer 
para você: o seu conteúdo. Sua semelhança mostra que Deus o ama. Você deve a ele 
sua presença na vida eterna, pois o tempo de sua eternidade é parte do que ele lhe 
deu. Isso se deve ao amor que ele experimenta por seu Filho Jesus que está em Deus 
Pai.

Deus Pai gosta de olhar para o seu Filho, o Filho gosta de olhar para o seu Pai e o 
Espírito Santo gosta de olhar para o Pai e o Filho: tudo é amor em Deus. Você foi criado à 
imagem do Filho de Deus. Deus, o Pai, queria olhar para a Matéria em seu Filho. O Filho é 
Amor, ele gostou que seu Pai olhasse para sua Matéria. Tudo pertence a Deus, tudo está 
em Deus. O Espírito Santo é Amor, está no Pai e no Filho e fez brilhar a Matéria do Filho. A 
Matéria perfeita englobava toda a matéria: aqueles criados à imagem do Filho.

A razão para adorar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é esplendor: três 
pessoas com o mesmo esplendor. Seu amor perfeito se alegrava diante da beleza de Deus, e 
você gostava de olhar para Deus que é maior do que tudo. Depois de ter visto Deus, amar a 
Deus e adorar a Deus, você gostou de olhar para cada um de vocês, porque foram criados à 
imagem de Deus. Querer olhar para Deus mais do que para você mesmo fez com que você 
gostasse de olhar para si mesmo e depois olhar para as obras de Deus.

Você recebeu o que é de Deus: sua semelhança. É neste momento que vocês se amam 
como são, porque Deus lhes deu os seus atributos para que vocês sejam como Deus.
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Saiba que Deus é Deus e que você foi criado à imagem de Deus, portanto Deus primeiro; 
e visto que você foi criado à semelhança de Deus, o conteúdo de Deus está em você, e 
com o conteúdo de Deus é com o qual você pode cumprir sua Vontade.

Na Vida Eterna, tudo é perfeito, tudo é imaculado: você era perfeito como meu 
Pai é perfeito. você não poderia carregar a mancha original em você, você estava no 
Filho, a Vida Eterna; só durante a sua formação no seio do peito é que a recebeu. Por 
que essa mancha original enquanto você não estava com Adão e Eva? Porque Deus 
sabe tudo e vê tudo.

Você que foi criado à semelhança de Deus, você tinha atributos de Deus em você? 
Sim, meus filhos. Deus não esconde de seus anjos ou de seus filhos o que está 
acontecendo no presente. Lembre-se de que os anjos parecem unidos: o que um faz 
aos outros sabem, porque se amam. No momento em que Satanás e os anjos que o 
olhavam queriam fazer a sua vontade, todos os anjos sabiam disso e aclamavam a 
Glória de Deus, enquanto os outros abandonavam a Vida Eterna.

Você que estava na Vida Eterna sabia que alguns criados como você estavam 
desobedecendo. Porque você não aclama a Deus, como os anjos aclamam a Deus, 
você escolheu. Você sabia a escolha dele, porque o tempo está em você porque o 
tempo está em sua vida eterna. Só a Virgem Maria, a Mãe do Filho de Deus, saudou a 
Deus.

O nível de sua consequência é igual ao seu arrependimento. Quando Deus criou 
Adão e Eva na terra, Deus sabia de tudo. Ele viu a desobediência deles antes de 
cumpri-la e soube a sua escolha antes de você pronunciá-la: sua vontade em meu 
Testamento. É minha vontade eterna? Minha Vontade não tem começo nem fim: já 
abarcou a sua vontade, e minha Vontade é incondicional; Bem, ele queria criar um 
lugar onde você tivesse que nascer para vivenciar sua tristeza. E eu, o Filho do Pai, 
vim a este lugar para levar todos os pecados: o pecado original e todos os pecados 
que são conseqüências do pecado original.

Meus filhos, o filho de Deus, que faz uso dos atributos de Deus, vive sua verdadeira 
dor.

- Está em Deus, cumpre a Vontade de Deus.
- Ele vive sua vida humana em Deus sem orgulho, porque ama quem ele é: o filho de 
Deus.

- Reconhece que é criado por Deus e amado por Deus: Deus provê todo o seu bem.

- O que entra em sua vida vem de Deus: nada está nele sozinho, ele está na Vida 
Eterna, Deus.

- Ele não busca no passado, ele tem tudo no presente; Ele não para por medo, ele entregou 
sua vida a Deus: passado, presente e futuro.

- Ele faz o que Deus espera dele, porque Deus é tudo para ele: ele confia em Deus.

- Tudo existe para ele: ele está na totalidade de Deus.
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- Sua marcha é certa e leve: tudo de bom é permitido.
- Veja e ouça o que foi criado para ele: ele ama toda a criação de Deus.

- Seu amor pela criação está nele: ele se alimenta dela.
- Deus deu-lhe amor: ele ama sem condição todas as criações invisíveis e visíveis de 
Deus.

- Sua presença é nobre e pura: como Deus está perto dele, ele quer estar perto dele.

- Deus lhe ensina que ele é criado e tem o conteúdo de Deus nele: o filho sabe disso.

Você não teve que experimentar a morte. A causa da sua imperfeição desde a sua 
concepção é a desobediência. Filhos meus, parem de chorar, Deus não castiga quem 
ama, permite que enfrentem as consequências de suas faltas para que parem de 
lutar contra suas vidas. Sua vida é amor e viver o amor incondicional é como você vai 
perceber o que veio a ser a partir de sua teimosia: um ser que só faz o que surge sem 
pensar em todos os que estão nele.

Eu derramei meu amor sobre você, tornou-se o conteúdo da sua vida. Quem saberá 
que estes dias são dias de luz que o ajudam a saber o que é de Deus? Você é de Deus. 
Você tem que amar a si mesmo como é para amar todos os filhos de Deus como eles são. 
Eles pedem que você ame sem condicionamento todos aqueles que foram criados por 
Deus, mas como você poderá se permanecer ignorante do que está dentro de você?

'Eu te amo': essas palavras estão em você. Eles são tão poderosos que quando os 
anjos ouvem essas palavras, eles voam para onde meu amor está depositado, enquanto 
você não presta atenção a essas palavras queridas a Deus. Eles o ajudam a amar todos 
aqueles que também falam essas palavras. São palavras de causa que produzirão 
resultados.

Cada um tem vida. A vida está na vida, vocês estão juntos na vida que faz toda a 
vida se mover. A vida em você é o que o fez estar na vida de Adão. Adão, o primeiro 
criado na terra, tornou-se o primeiro a cumprir a decisão de Deus: "Seja fecundo". 
Bem, o homem escolhido por Deus teve que povoar a terra de acordo com a boa 
vontade de Deus. Deus não separa suas criaturas: ele dá vida e alimenta sua Vida.

Tu, conteúdo de Deus, carregas em ti o que é de Deus: o amor incondicional, e 
este amor tem a força de te fazer agir com amor. Por que é difícil para você fazer o 
que deve ser feito com prazer? Porque a sua vontade não é suficientemente 
alimentada pela minha vontade. Você precisa da minha Vontade para compreender a 
importância de amá-lo sem condições. Como a perfeição estava em Adão e Eva, a 
perfeição deles estava no movimento da vida; Você estava unido porque tinha o 
Espírito de Deus.

O pensamento de cada um estava no pensamento de cada um, assim como Deus em 
seu pensamento te criou, porque Pai, Filho e Espírito Santo estavam em seu Espírito. 
Espírito único. Quando Deus criou Adão, o primeiro homem, à Sua Imagem na terra, ele 
tinha o espírito de Deus assim como você tinha o espírito de Deus, para todos, em cada
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um para cada, seu espírito foi alimentado pelo espírito de Deus: o movimento da vida 
na Vida.

O Deus perfeito ama incondicionalmente todas as suas criações. Quando Satanás 
tentou criar na terra, Deus permitiu. Todos aqueles criados no movimento da vida 
eterna tiveram que demonstrar seu amor incondicional por seu Criador: todos juntos 
ao mesmo tempo por Deus. Todos vocês devem, com a vontade do amor, querer 
amar apenas a Deus incondicionalmente, querer conhecer apenas a Vontade de Deus 
e querer apenas cumprir a Vontade de Deus.

Quantos não fazem o que é necessário para que a vida neles esteja na força do 
amor! Parecem quem olha a urna sem saber o valor do seu conteúdo. Todo o seu 
conteúdo interior tem que acreditar no amor que há em cada um. Ser amor significa 
dar e receber amor. E de quem você receberá amor? De todos aqueles que estão no 
movimento da vida que está na Vida Eterna.

Uma vida é como uma jarra cheia cujo conteúdo está continuamente derramando 
sem parar, mas por causa do espírito deste mundo, você não vive sua vida interior. 
Cada um diante de cada um se manifesta como é: sendo destituído de conhecimento 
sobre o que há nele, pois consente que sua vida gira em torno de um saber externo; 
portanto, você não sabe o valor de seu conteúdo. Todo o seu conteúdo, ele recebeu 
de Deus e está vivendo ignorando-o. Os dias em que você percebe que sua vida não 
traz tudo o que você espera dela não são incomuns, então você olha para fora em 
busca do que tem dentro de você.

Para descobrir a riqueza de sua vida, você precisa pensar sobre o que é autêntico 
em sua vida interior. Peça graça a Deus para acreditar no amor que é você, e você 
saberá que está unido a todos aqueles criados por Deus que são amor como você, e 
você descobrirá o verdadeiro valor da vida. É preciso fé para acreditar neste amor. O 
amor de cada um por cada um é invisível aos seus olhos.

Meus filhos, quando vocês estão vendo parentes com seus filhos que formam uma 
única família ou amigos que formam um grupo para se divertirem juntos, o que vocês 
veem? Amor. O amor é o que os anima e você percebe isso por meio de sua forma de 
agir. O amor age, dá sua força para que cada membro da família ou grupo de amigos seja 
um ser integral. Sua força é o amor: o amor dá amor, e para voltar a ser um ser inteiro, o 
amor em cada um dá amor em cada um, há sinergia.

Eu explico. Quando uma criança não concorda com o que seu amigo diz, e tenta 
convencê-la de que não tem razão, isso significa que houve um momento em que 
cada um não deu amor para que cada um recebesse amor do outro: cada um dá o 
seu ponto de vista, cada um está à vontade. Cada um não se dá conta de que está 
sozinho consigo mesmo quando opta por não ceder, porque esta ação o separa de si 
mesmo que foi criado para formar um todo: ele, seu amigo e os que estão nele.

Ele está contra si mesmo e o amor não pode ser contra si mesmo: o amor dá e 
recebe o que dá. Quando duas crianças concordam sobre o que são
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dizendo, eles se dão amor. A troca deles é o amor, eles dão e recebem: ambos estão 
nesta troca de amor.

O que acontece com eles? Uma harmonia ocorre. Por estarem em troca de amor, 
seu interior está no movimento de força do amor: um dá, outro recebe para dar a 
outro, assim por diante. Quando um pronuncia uma palavra: dá, e quando o outro 
escuta: receba antes que o outro termine a sua palavra, porque o amor já fez a sua 
obra: dar para receber. O amor está em ação sem interrupção: é a força do amor.

O amor está na vida e a vida que está em Deus dá a Deus o que possui. Visto que 
Deus é o Poder, ele recebe amor e o alimenta: no momento em que o alimenta, 
alimenta todos os seus filhos. Deus é Amor, ele dá sua força ao amor que está em 
todos os seus filhos criados. Esse poder é o que os anima quando conversam: um 
está no poder e o outro está no poder. O amor é o que está diante de cada uma das 
duas crianças que estão falando. O que acontece com cada um dos filhos de Deus 
que vivem com os dois filhos que estão falando? Todos recebem amor. O amor é 
potencial, porque o amor vem de Deus. Mesmo que você não veja o amor, ele existe 
e é poderoso.

O teu Deus é quem te explica estas coisas: todos vocês precisam de todos e com 
alegria é assim que precisam aceitar este conhecimento. Seu próximo está no amor 
de Deus, é o amor que você precisa para se ver como você é. Se você não for buscar 
em você o que pertence legitimamente a conhecê-lo, você permanecerá como é e seu 
comportamento permanecerá fraco diante de Deus. O poder está em cada um de 
vocês. Por fora, não é como se os filhos de Deus fossem transformados, eles o farão 
usando aquele poder onde ele se encontra.

Não feche o seu coração ao amor incondicional, porque se você não der esforços, 
não vai perceber que precisa do amor de cada um para ser autêntico no que é: você 
entrou no movimento da vida onde toda a vida neste movimento tem que ser 
purificado.

- Venham ser crianças: através deste impulso, vocês pronunciam o seu sim ao Amor e se 
deixam transformar pelo Amor.

- O amor se apodera de você e derrama em você graças de amor que o tornarão 
receptivo ao poder de Deus: cada um dará amor a cada um e cada um receberá 
amor.

- Você sabe que seu jarro está vazio de conhecimento diante de seu poder eterno: aos 
poucos você aprende a realmente se conhecer.

- Com o seu consentimento, Deus abre seus olhos: você vê quem você é.

- Aceitando considerar-se filhos diante de Deus, Deus assume o seu lugar na sua vida: 
ele faz de vocês, graças às suas graças, filhinhos.

- Esteja pronto para hoje: os outros estarão prontos.

- Não calcule o tempo, porque o seu tempo é amor pelo seu tempo e seu tempo é 
amor pelo seu tempo: é hora da Grande Purificação.
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'Meu Deus, eu o amo e me amo em cada um, pois cada um está em mim.'

Jesus, seu Ser perfeito

A IGREJA SOU EU, VOCÊ ESTÁ NA IGREJA
Meus filhos do amor, Eu sou Aquele que os amou mais do que seus pais, mais do que 

todos aqueles que afirmam amá-los. Unam todo o amor que os seres na terra podem 
experimentar, este amor não será a medida do meu amor por cada um de vocês.

Eu, Jesus, fiquei na Cruz para te ensinar que o meu Sacrifício é amor e é perpétuo. 
Eu me entrego a vocês por amor para que todos vocês sejam amor diante de Deus, 
porque a sua presença na terra deve conduzi-los à felicidade eterna, não à morte 
eterna. Minha Vida é eterna, o que eu sou é eterno e minha morte esteve em minha 
Vida; Não pode desaparecer porque sou eterno: a vida sou eu e, na vida, existe toda a 
ação.

Saiba que minha morte é uma causa de obediência a Deus Pai, ele te salvou da morte 
eterna porque você desobedeceu a meu pai. Minha morte na cruz, eu permito que você viva 
durante cada missa. O que você experimenta durante a Eucaristia é uma morte de amor que 
tira de você tudo o que o fez experimentar uma morte sem amor.

Eu me entreguei ao meu Pai e ele aceitou meu Sacrifício de amor, levando tudo o que 
havia em mim. Você estava em mim e meu Sangue derramado por amor te lavou de todo 
pecado. Nenhum de vocês foi rejeitado: vocês foram criados perfeitos e eu os apresentei 
ao meu Pai como seres perfeitos, porque vocês foram limpos de toda sujeira. A mancha 
original se foi, assim como todos os seus pecados. Ele o manteve na graça da redenção.

Durante a Missa, no tempo da Eucaristia, tudo é novo novamente. Tu estás todo 
presente em mim, Filho de Deus, e meu Sangue flui sobre ti. Sou eu que te apresento a 
tua pureza, sou eu que abro o meu coração para que o meu amor se espalhe a todos os 
filhos da terra, para que não se esqueçam que foram salvos da morte eterna, aquela que 
tirou a eternidade vida. Meus filhos, abracei minha cruz, abracei minha morte. Minha 
morte é parte do meu sacrifício, e eu amo meu sacrifício incondicionalmente.

Minha morte significa você em mim: significa você e eu juntos por toda a 
eternidade diante de meu Pai que te amou até que me deu a você por amor, para 
que você possa estar com ele em seu reino por toda a eternidade. Saiba que o meu 
Sacrifício é perpétuo, não cessa: é sobre o amor que é oferecido a meu Pai, é sobre 
você e eu que nos doamos a meu Pai, é sobre mim em você e você em mim que 
forma um novo mundo, meu pai.

Se, hoje, os filhos de meu Pai ainda não entendem o que se passa durante a 
Eucaristia, é por falta de fé. Acreditar em mim, o Salvador do mundo, significa 
acreditar que estou presente não só em pensamento, mas também em ação. Mim
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Eu sou a Palavra, não você, fraco de espírito e corpo; Sou eu quem está agindo, não 
vocês humanos.

O Homem-Deus sou eu nos sacerdotes, não aqueles que procedem de mim. Eles 
só podem ser eu se Deus quiser. Minhas palavras são poderosas, assim como minha 
morte é poderosa. Os homens são ordenados sacerdotes por Deus, não por 
humanos. Há uma diferença entre querer ser sacerdote e ser sacerdote: Deus é 
quem escolhe, Deus é quem consagra, Deus é quem os cobre com a sua força, Deus 
é quem age pelo seu ministério.

Eles, humanos modestos, são mais uma vez, graças ao poder de Deus, seres de 
vida eterna no Espírito. Só Deus é Espírito, só Deus criou os espíritos, só Deus queria 
os sacerdotes. Quem é como Deus? Deus. EU SOU é o Eterno. Meu sacrifício é eterno 
porque sou a oferta eterna. Os padres estão em mim e quem sou eu? a oferenda. 
Portanto, eles estão na Oferta. Eles se oferecem para salvá-lo do horror da morte que 
mata a vida eterna.

É preciso que acredite em mim, Vida Eterna, que apareço durante a Eucaristia. 
Durante o Santo Sacrifício, você não vê apenas um símbolo de amor, minha Vida eterna é 
o que se torna presença. Não falta ninguém em mim: vocês estão todos no meu Corpo e 
no meu Sangue, pois Eu sou o Vivente.

Quando se pronunciam as palavras da consagração, a hóstia nas mãos dos 
sacerdotes se transforma no meu Corpo: EU SOU está presente, e recordo-vos que o 
Sangue que purificou todos vós deixou o meu Corpo. "Faça isso em memória de 
mim": essas palavras vêm de mim que te amo. Quem pode se dar como eu me dei? 
Ninguém. Nenhum sacerdote e nenhum ser humano pode ser Deus que se doa.

Essas palavras são tão poderosas que somente Aquele que as pronunciou pode 
usá-las no presente. O próprio Deus os pronuncia para que aqueles que os repetem 
não se esqueçam de quem pertencem. Seu privilégio vem de Deus Espírito Santo. 
Quem fala em nome de Deus não fala palavras que vêm da sua vontade, mas da 
Vontade de Deus. Deus está em todos os sacerdotes e a Trindade está neles.

Meus filhos, quantas pessoas entre vocês acreditam em Deus, mas não na Presença 
Real? Estou em meu Corpo, em meu Sangue, em minha Alma e em minha Divindade: não 
me separo de quem sou. Quando os padres falam minhas palavras, a quem pertencem 
essas palavras? Tchau tchau. Minhas palavras estão em meu ser.

Todas as palavras de Deus atestam a presença de Deus quando são ouvidas, pois 
eu estou presente. Quem ouve Vocês, filhos de Deus. Só você pode dizer: 'Eu acredito 
ou não acredito.' Deus não o forçará a acreditar em suas palavras, mas saiba que 
Deus se torna uma presença; Se você não acreditasse, só você sofreria as 
consequências disso.

Hoje, há padres que não acreditam na minha presença real quando o pão e o 
vinho são consagrados, pensam que é um símbolo. Esses padres
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eles ficaram incrédulos em face da transubstanciação. Eles se alimentam do espírito 
deste mundo.

O espírito deste mundo projeta, para aqueles que desejam a liberdade, uma vida sem fé 
em Deus. Quando alguns dos meus sacerdotes ouvem palavras sem amor ao meu Evangelho, 
o seu amor pelo seu sacerdócio começa a diminuir: passam a duvidar dos seus gestos de fé.

O que acontece a todos os membros quando um ministro ativo perde fé durante 
a consagração? Há tanto sofrimento na Igreja que os membros que têm fome e sede 
de verdade se encontram sozinhos com seu sofrimento. Cada pessoa na terra sofre 
por causa do Divisor. Satanás colocou o mal em cada filho de Deus, através do 
conhecimento do mal, e o mal dentro dele o faz sofrer:

'Você é indigno do amor que Deus tem por você, então você se sente sozinho com 
suas crenças. Cabe a você doar-se, por amor, a cada um, para que cada um ame Aquele 
que se doa em todos os altares do mundo. Pois como você pode pensar ser capaz de 
entendê-lo? Veja como você é frio e desrespeitoso com o santo Sacrifício. Por causa da tua 
falta de fé, tu continuas como tu és: um filho de Deus que tudo recebeu de Deus, sem 
aproveitar este momento oferecido para alimentar a tua fé e beber diretamente da fonte 
do Amor que brota de sua Carne, a fim que você pode amar a todos por quem foi dado. 
Você não é digno de receber o que sua boca prova, então sua mão não experimentará 
força. Visto que você não sabe apreciar o que Deus lhe dá, em todos os momentos farei 
com que você não experimente nada. '

Meus filhos, Ele ama vocês que os educam sobre o comportamento de um de 
seus sacerdotes. É importante abrir o seu coração e não a sua cabeça, que tinha o 
mau hábito de criticar meus padres. O que eles fazem é contra eles e contra você e o 
que você faz é contra você e contra eles. Por serem membros da Igreja, todos estão 
sofrendo, pois Satanás alimenta o seu sofrimento.

Eu sou Deus que ama incondicionalmente, continuo a dar a minha Vida por eles e 
por vocês: vocês são todos aqueles que meu Pai me deu. Se parasse para pensar na 
sua vida, tão pequena se comparada à minha Vida, descobriria o amor que sinto por 
eles e por você.

O Espírito Santo só poderia colocar neles o desejo de ser sacerdotes. Cada um dos 
filhos de Deus está na lei do amor e os filhos escolhidos para os sacerdotes também 
estão nesta lei. Ser sacerdote novamente não significa que eles não sejam mais filhos de 
Deus.

A lei do amor consiste em amar a Deus sem condição e amar cada um dos filhos 
de Deus sem condição. Sendo filho de Deus, o sacerdote é criado em todos os 
criados, só vive do amor no Amor: é amor e está em cada um de vós, e cada um de 
vós está nele.

- Quando está no ministério, permanece o que é: é filho de Deus.

- Cada um carrega consigo e cada um dá o que é, e dá o que é a cada um: alimenta-
se da lei que é o amor.
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- Ele se entrega a Jesus e, pela força do Espírito Santo, torna-se novamente à imagem de 
Cristo na Cruz: assim como eu, ele te entrega a Deus Pai.

- Ele faz o ato de amor em mim: doar-se por aqueles que ama.

- Morra na Cruz, como eu morri na Cruz: leve todos os membros da Igreja e viva a 
morte de Cristo.

- Você está nele e por mim, o Crucificado, você vive a minha morte: a sua vida é 
doada a Cristo para que cada um seja salvo da morte eterna.

- Vós já não sois, sois eu, o Cristo: os sacerdotes à imagem de Cristo são para vós, 
membros, o que sou para todos vós: decadência da vida para que todas as vidas 
voltem a viver na Vida Eterna.

- É a força do amor: o Cristo para todos e todos para todos.

Deus não condena os seus sacerdotes que não têm fé no seu sacerdócio: eu os 
alimento com o meu amor para que estejam no seu sacerdócio como o seu 
sacerdócio está neles. Meu amor é por seu sacerdócio, assim como pelo filho que há 
neles. Eu carrego em mim quem eles são e, pela força do Espírito Santo, ninguém 
perde o seu poder: eles estão no poder do amor e se entregam, pelo poder do 
Espírito Santo, a todos os membros da Igreja .

Vós, os membros, estais em mim o Cristo e o meu poder está em vós, e todos vós 
estais nos meus sacerdotes. Meus sacerdotes estão em meu poder, e meu poder os 
une: juntos, eles representam uma força. Essa força é o que une todos os membros 
para formar uma só Igreja: vocês são todos membros da minha Igreja.

Se este ou aquele membro não quer nada de mim ou não acredita em Deus, todos os 
membros estão juntos para o resto da vida. Quando um filho de Deus deixa a terra, e se no 
momento de seu julgamento ele rejeita a vida eterna, é somente neste momento que ele o 
deixa para ficar sozinho por toda a eternidade. Tudo o que é por amor se tornará estéril 
novamente por causa de sua rejeição do Amor.

Os padres representam a minha Presença ao seu lado, eles te amam como eu te 
amo. Mesmo que você não veja e não experimente isso por causa do comportamento 
deles, saiba que o sacerdócio vem de Deus e o amor vem de Deus: os sacerdotes 
representam uma graça de amor de Deus para você.

O sacerdócio não é uma pessoa, é um sacramento: uma graça que jorra do meu 
Coração para alimentar a vida que é doada a Deus. Nada é maior do que Deus e nada 
é mais puro do que a graça concedida por Deus. O próprio Deus é aquele que se 
manifesta pela graça e a presença de Deus é o que age.

Homens que se entregaram a Deus como sacerdotes não pertencem mais uns 
aos outros, eles pertencem a Deus por seu consentimento na vontade de ser 
sacerdotes. Todos pertencem a Deus, pois vocês são filhos criados por Deus, e os 
sacerdotes são sempre filhos de Deus; Não nasceram sacerdotes, mas para 
sacerdotes: é o filho de Deus que cresce antes do sacerdócio sem que o filho saiba.

O amor incondicional de Deus por seu sacerdócio passa pelo poder do Espírito 
Santo. O amor de Deus pelo sacerdócio é tão poderoso que quanto Deus
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concedida pelo sacerdócio é irreversível de forma inegável: nada se apaga quando 
uma palavra ou ação é dita pelo sacerdócio, o poder do Espírito Santo é o que move.

Vocês são, pelo poder do Espírito Santo, membros da Igreja. O amor de Deus é o 
que os torna membros da Igreja. Tudo o que Deus faz, ele faz com sua Vida. Deus Pai 
deu seu Filho e o Filho deu sua Vida, e o Espírito Santo tirou sua Vida e a depositou 
em sua vida para que sua vida pudesse participar da Vida Eterna. Membros ativos e 
membros são vida na vida eclesiástica. Eu sou o Chefe da Igreja, vocês são membros 
da Igreja.

- O que os padres são, você é para mim. Eles não podem conceder seu ministério a cada um, para 
que você seja sua imagem somente por causa do Amor.

- O amor do sacerdócio está no meu amor. Deus é amor, o sacerdote é amor e 
todos os fiéis devem ser à imagem do sacerdote: amor a Deus.

- Sua oferta de vida a Deus é pura. Um homem oferece sua vida de sacerdote 
quando se dá conta de que foi escolhido por Deus; portanto, você pode descobrir 
que Jesus é o Sumo Sacerdote que apresenta a oferta, constituída pelo Filho, a 
Deus seu Pai.

- Pelo poder do Espírito Santo, todos os membros que estão nos sacerdotes eleitos 
têm a graça de participar na oferta: são sacerdotes nos sacerdotes que, eles, 
estão no Sumo Sacerdote diante de Deus Pai.

É necessário que você se dê conta de onde está quando o padre pronunciar 
minhas palavras. Durante a Eucaristia, todos vocês estão presentes no sacerdote: 
todos vocês, porque Deus os criou no mesmo momento, por isso não falta ninguém. 
A lei do amor está em cada um e cada um está no sacerdote, até o filho criado, que é 
o sacerdote, está no sacerdote.

Durante a consagração, cada um está em cada um: vocês estão todos em cada 
um, mas o seu lugar é maior no sacerdote. Por que seu lugar é maior no padre? 
Porque está em cada um dos padres e cada um dos padres está nele. E voce, cade 
voce? Em cada um dos sacerdotes presentes quando as palavras de consagração 
estão sendo pronunciadas, e essas palavras estão no Sumo Sacerdote.

Meu Pai me deu cada um para que cada um de seus filhos pudesse ser salvo da 
morte eterna. É Vontade e sua Vontade é poderosa: amor é o que está diante de 
você. E o que o amor faz em você durante a consagração? Movimento sagrado: dá-te 
a Ordem do sacerdote para que sejas à imagem do sacerdote que traz nas mãos 
consagradas o Corpo e o Sangue de Cristo.

Você só forma uma pessoa no sacerdote, o sacerdote é um só com todos os 
sacerdotes e todos vocês estão no Sumo Sacerdote Jesus. Nada é mais belo, maior, 
mais magnânimo do que o amor do Pai por seus filhos que amam a Cristo 
incondicionalmente: eles não estão mais em sua vida, estão na vida do Filho do Pai 
que se oferece ao Pai Eterno.
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Meus filhos, a face da terra é transformada pelo poder do Espírito Santo. Nada se 
move: com harmonia, tudo é unido pela alegria extática e a vida é mantida em todo o 
universo.

- A vida é o que é dado: o amor é dado.

- Vidas são aquelas que recebem: o amor recebe.

Oh querido, o que é? A Eucaristia é a força da Igreja, ofereço-me a Deus Pai, e o 
seu amor abre-se ao amor que te permite dizer 'estou aqui'. Meu Pai convida você ao 
amor incondicional.

Ele te ama, eu te amo, o Espírito Santo te ama e o sacerdote em nós te ama. Este 
amor alimenta o seu amor para que você se ame depois de Deus e, depois de você, 
ame todos os filhos de Deus que têm que te amar. pelo amor de Deus, que é também 
o do sacerdote, se doa e o seu amor se doa, e eles recebem o amor para dar o seu 
amor. O amor é tão belo que nada impede que o amor seja dado: trata-se da 
eternidade na terra como no céu.

Saiba que somente o amor carrega o privilégio do movimento eterno, porque Eu 
sou Amor. É importante que você digite essas palavras para vivê-las. Sem essas 
palavras de luz, como você viverá a Grande Purificação? Somente pelo poder do amor 
que vem do Espírito Santo que permitirá que você entre em você. Ó meus filhos, este 
momento está chegando, e vocês não veem e não entendem!

EU SOU está em você e com você. Eu me entrego por amor e te recebo por amor: 
nada que vem da terra é mais poderoso do que o amor que há em você; nada que 
seja amor por você tem sabor da Eucaristia: embora vocês se amem, vocês são 
apenas uma imagem do Amor Perfeito; meu Corpo é sublime e meu Sangue é 
inegavelmente puro: você não pode viver sem mim e comendo meu Corpo e 
bebendo meu Sangue é assim que você entrará na Nova Jerusalém.

Você tem que viver a sua purificação em mim, Amor, e viver o amor incondicional 
é como você vai testemunhar com a sua presença purificada diante da minha 
Presença. Sua alma tem que ser pura para aproveitar este momento de amor. Seja 
quem for, o bem ou o mal que você fez, eu carrego tudo e me entrego ao meu Pai 
por amor a você: cada confissão, cada comunhão, sou eu que vivo, não vocês. É 
necessário ser perfeito em todos os filhos de Deus, amar todos os filhos de Deus sem 
condição e viver por amor em todos os filhos de Deus para viver a Eucaristia.

Veja como este momento é maravilhoso, e você só poderá vivê-lo experimentando a 
Purificação Maior da carne. Antes de você eu experimentei a Purificação Maior da carne, 
levando todos vocês em minha Carne, e você tem que experimentá-la como eu 
experimentei. Estou falando sobre três dias durante os quais você experimentará a 
Grande Purificação. Estes três dias são cheios do amor de Deus: amor de Deus Pai, Deus 
Filho, Deus Espírito Santo por todos os seus filhos.

O tempo pertence a Deus, não pertence a você. Quem entre vocês experimentou 
o tempo de Deus? Nenhum deles é imperfeito. Durante a criação, cada
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o nascimento foi perfeito enquanto hoje o seu nascimento é imperfeito. Pois você 
não pode entender o tempo do amor, é por isso que só Deus pode ajudá-lo a 
experimentá-lo.

É preciso morrer para voltar a viver, é preciso desaparecer para ressuscitar. Seu 
corpo instável não consegue encontrar o seu lugar, mas quando o fizer, saberá que 
experimentou sofrimento. Cada corpo dos filhos de Deus experimentou o mesmo 
sofrimento, e cada corpo teve que passar pela morte para se libertar do sofrimento 
para que cada corpo saiba que só existe uma Carne: a de Deus que é Amor.

O amor estará no seu quarto: no corpo onde viverá para sempre. Nenhum quarto 
brilhará mais do que o seu, pois Deus é quem o deu a você. Ele vai renunciar a tudo 
por amor a ela e, nesse momento, ele vai experimentar a vida em todos os seus 
membros. Saiba que cada membro da Igreja é cada um de vocês. Cada um tem amor 
por cada um e cada um tem amor pela Igreja, pois tudo vem da Igreja. Meu Pai me 
deu a vocês, eu vim e o Espírito Santo santificou meus membros: vocês, membros da 
Igreja.

Todos terão que aclamar o Amor e todos se verão como são: Cristos criados à 
semelhança de Cristo. Você pertence ao meu Pai, você tem que ser como eu que me 
entreguei por amor em cada um por cada um diante da Glória de meu Pai. É sobre 
você em mim, eu em você, para gritar com um só coração: 'Deus é nosso Pai. Apenas 
sua vontade é justa para nós. É tudo e nós, que somos um único todo, estamos em 
seu tudo. '

Meus filhos, é importante que vocês entendam bem o seu lugar na Igreja. Vocês 
estão todos juntos e formam apenas uma Igreja. Todos os padres, sejam papas, cardeais, 
bispos ou padres de uma paróquia ou sem paróquia, formam uma só pessoa por meio de 
seu sacerdócio ministerial e, por meio de seu sacerdócio, todos os leigos são um só, já 
que vocês formam uma só Igreja: o meu Corpo . Vocês são meus membros e todos têm 
amor em construir meu Corpo: eu, a cabeça, e você, meus membros. A Igreja não pode 
ser separada: ela é uma só para mim, viva para mim, pura para mim, para a Glória maior 
de Deus Pai.

Deus te ama. Fale com cada um de vocês para dar-lhes a graça do amor à sua 
Igreja: “Vocês estão na Igreja e tudo o que fizerem tem que ser amor a mim, a vocês 
e aos que fazem parte da Igreja”. Todos os filhos criados são aqueles que fazem parte 
da Igreja. Deus queria todos vocês e Deus quer todos vocês com ele para a 
eternidade. Deus Pai deu seu Filho para te salvar da morte eterna, e Deus Filho veio 
para te ensinar como amar a Deus, a ti mesmo e ao teu próximo, e Deus o Espírito 
Santo te deu luz para que você saiba que a Igreja é Cristo em você e você nele.

Meus filhos, morri na cruz por amor a todos vocês, não apenas aos católicos. 
Todos vocês são irmãos e irmãs na Igreja, pois EU SOU fundou a Igreja. Vim mostrar 
a vocês que Deus é o Todo-Poderoso.

- Noé reconheceu o poder de Deus.
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- Abraão, Isaac e Jacó concordaram em viver sob o olhar de Deus.
- Moisés viu o poder de Deus.
- Os profetas falavam com poder, pois sabiam que Deus era Poder.
- Os filhos de Israel conheceram a Vontade de Deus: o Messias que salva.

- Eu vim e ensinei o amor ao próximo.

- Meus apóstolos proclamaram minhas palavras a todos que queriam ouvir a Palavra de 
Deus.

- Paulo falou aos pagãos para que todos acreditassem em Cristo.

Todos foram chamados, e o número daqueles que creram era o número 
conhecido por Deus, e Deus continuou se dando para aumentar o número. Eu, o Filho 
de Deus Pai, dou-me de alimento em cada Missa por todos os filhos de meu Pai, e 
nenhum é posto de lado pelo Todo-Poderoso: chamo-vos todos a mim, seu Filho.

Quem salva? O salvador do mundo. Quem eu salvei? Para todos os que desejam 
ser salvos. Costumes, falsos deuses, bruxas, ídolos, ciências ocultas, outras religiões, 
línguas diferentes e nações diferentes são mais fortes do que meu amor por cada 
um?

Meu amor está em mim e eu sou Deus. Eu não sou esse Deus que só salva as pessoas 
da minha raça, todos vocês apenas formam um povo único: o povo de Deus. Todos vocês 
são chamados para entrar no Reino de Deus. Que todas essas palavras que serão escritas 
fiquem gravadas em seu coração:

Vocês, criados por meu Pai, me entreguei à morte para salvar todos os criados 
por meu Pai. Minha morte, fui eu que quis. Os homens só podiam matar o Filho de 
Deus de acordo com a Vontade do Pai, o Filho do Pai e o Espírito Santo, que procede 
do Pai e do Filho. Somente Deus deu filhos criados a Ele que teve que morrer na Cruz 
para salvar a todos da morte.

A morte obedeceu a Deus, pois não poderia manter Aquele que é mais poderoso do 
que ela. Somente Deus é o Mestre de sua Vida. Eu dei minha Vida por cada vida para que 
a vida seja mais poderosa que a morte; portanto, a morte não pode mais atrair para si os 
filhos de Deus que não querem a morte. Os filhos de Deus são, pelo Poder, mais 
poderosos do que nada, pois sua vida é de gratidão para com a Vida Eterna que ama 
incondicionalmente cada vida.

Todos vocês são amados por Deus: pequenos pecadores e grandes pecadores. 
Mesmo que todos vocês estejam salvos da morte, é preciso desejar ser salvo. Meu 
amor é tão poderoso e tão puro que não pode forçá-lo a desejar o que não deseja. 
Potência e pureza estão no amor, e a liberdade está no amor. O que o amor abrange 
está em você. Saiba que só o amor venceu o mal.

Amei meu Pai até ter toda a carne em mim. fostes criados com a matéria do Filho 
de Deus Pai: tudo procede de meu pai. Ninguém não está no meu companheiro-
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Seria perfeito, porque sua carne vem da minha Carne e seu sangue vem do meu Sangue. 
Quem é salvo? Todos aqueles que acreditam que eu os amo. Todos vocês são um em mim 
que sou a Matéria Perfeita. Minha carne alimenta sua carne e meu sangue alimenta todos 
vocês, pois eu mantenho sua carne e seu sangue por minha presença em você. Quem é 
como eu? Deus.

Meus filhos, vocês podem olhar o que está acontecendo na Igreja e dizer a si mesmos: 'Minha 
fé é coisa minha. O que eu acredito é da minha conta. Quando vejo o sofrimento ao meu redor, isso 
não me preocupa. Minha vida é o que eu escolho e o que eu escolho me satisfaz diante de mim 
mesmo. Se outros estão infelizes por causa da minha escolha, eu não me importo, eles têm que 
viver seu modo de vida. '

Quem pode pensar assim? Quem não experimentou o amor, o autêntico, o único 
que dá e recebe. Quando se dá por amor ao próximo, experimenta-se a satisfação 
em si mesmo: a de viver, e essa satisfação cresce e quanto mais cresce e mais leva as 
pessoas a nunca deixarem de se doar às necessidades dos outros. Saibam, meus 
filhos, que mais haverá amor em vocês e mais vocês vão querer se dar a quem 
precisa de amor. E quem de vocês precisa de amor? Você e todos aqueles que estão 
com você na terra.

Mas quando você não se abre para as necessidades dos outros, você se priva de 
amor. É difícil amar o próximo quando você não ama a vida. A vida é abrir os olhos e 
olhar para quem te parece: amar a si mesmo para amar o próximo diante do olhar de 
Deus.

Você está sozinho na terra? Não concordo? Existe sofrimento na terra? Sim, onde 
há fome, doença, há sofrimento. Já que você não está sozinho e há sofrimento, existe 
uma parte da responsabilidade por causa de sua presença na terra? Sim, porque você 
carrega dentro de você uma medida de responsabilidade: todos vocês são 
responsáveis   por suas escolhas porque são habitantes da Terra. Suas escolhas 
podem aumentar ou diminuir o sofrimento na terra.

Permita-me explicar-lhe o que se passa em cada um: «Em ti está a tua vida e na 
tua vida terrena podes pensar, olhar, ouvir, falar, agir e experimentar, e todos 
aqueles que neles carregam a vida na sua vida terrena a vida pode pensar, olhar, 
ouvir, falar, agir e experimentar. Vocês são iguais! Onde quer que você esteja na 
terra, você está em sua vida e eles estão em sua vida; Graças à sua vida, você faz as 
mesmas coisas, portanto, você tem as mesmas necessidades: comer, beber, se vestir, 
se abrigar. Todos os seres vivos têm essas necessidades: ninguém pode viver sem 
comer, sem beber, sem sentir frio, calor e sem querer ser protegido das intempéries.

«O que é bom para ti é bom para o teu próximo e o que é bom para o teu vizinho 
é bom para ti, o que é mau para ti é mau para o teu vizinho e o que é mau para o teu 
vizinho é mau para ti. Tudo de bom ou de bom que você fizer trará consequências 
boas ou ruins, e suas consequências se manifestarão em sua vida e todos os 
habitantes da terra sofrerão os impactos: se forem bons, aliviarão sua carga, se 
forem ruim, Eles vão recarregar sua carga, porque sua vida está unida com a vida 
deles.



90

«O que você é na sua vida e o que eles são na vida deles fazem com que a vida na 
terra esteja em harmonia ou não. Por exemplo, se você não se cobrir com frio, vai 
pegar um resfriado, e quem vai cuidar de você? Você mesmo. É você quem vai 
consumir o bem para o seu corpo lutar contra esse vírus. Mas quem fez o que era 
necessário para você consumir esse remédio? Um ser na terra. Ele fez o que tinha 
que fazer, render-se era parte de sua vida. Por que ele teve que se entregar? Porque 
carregava amor dentro de si. O amor é o que o move a cuidar de si: trabalhar para 
comer, beber, vestir-se, abrigar-se. E você, você tinha amor por si mesmo: 
consumindo o que vai te dar saúde novamente. Vocês todos têm o mesmo amor por 
si mesmos.

“Cada pessoa carrega consigo o amor, por isso na sua vida necessita comer, beber, 
vestir-se e abrigar-se: cuida da sua vida e como cuida da sua vida precisa dos outros. Você 
é importante para todos os filhos da terra.

- Se você é médico, faça o que tem que fazer: você dará aos outros o que é bom.

- Se você é um ministro, faça o que é bom para o seu próximo: você é um ministro para ele.

- Se você é Papa, eduque seus filhos com bondade: o bem que eles farão servirá 
para todos.

- Se você é agricultor, faça o que tem de fazer: a terra de Deus lhe dará o que é bom para o 
seu próximo.

- Se você é barbeiro, faça o que é bom para sua clientela: cada pessoa representa 
sua mãe, seu pai, seu irmão ou sua irmã.

- Se você é estudante, faça o que é bom para o seu futuro: você se prepara para dar o que já está 
em você para um mundo melhor.

«Pobres e ricos, saudáveis   e doentes, livres e prisioneiros, todos fazem parte da 
sua vida, porque onde está, dá o que está na sua vida. É preciso saber que a sua 
presença na terra foi desejada por Deus: Deus sabe quem você é, ele te escolheu 
para estar na terra com aqueles que estão e estarão na terra. A tua vida é importante 
na terra, porque te foi dada para estar em harmonia com a vida de todos os seres 
humanos.

«Quando há amor na tua vida, dás-te amor e isso dá-lhes amor. O amor não engana, nem 
engana, nem inveja, nem domina, nem cobiça, nem julga, nem preguiça, nem negligencia, 
nem pára, nem é hipócrita, nem ganancioso, não é surdo, não é cego, Ele não está zangado, 
não é rancoroso, não está sozinho, não é charlatão, não é supersticioso, não é egoísta.

«Tu és o amor, tens que fazer o que for necessário para receberes o amor de ti, e 
quem está na tua vida vai receber o amor que está na tua vida, e o mesmo vai acontecer 
com quem vai fazer o que tem de Faz. A vida dele vai testar a sua e a sua vida vai testar a 
dele.

«As boas ações da sua vida dar-lhe-ão forças para se comportar bem; Assim, suas 
boas ações terão o cheiro de suas ações e as ações realizadas em suas vidas lhes 
darão forças para se comportarem bem; portanto, suas boas ações terão o cheiro de 
suas ações, pois sua vida está na minha Vida.
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«Uma boa vinha que produz boas uvas produz um bom vinho. Quando cada 
cacho de uvas é alimentado com o bem da vinha, cada cacho carrega uvas suculentas 
e volumosas e produzirá um vinho bom e saboroso. A vinha é sua vida; as uvas são 
suas ações; o vinho é o resultado de suas ações. Toda a vinha é onde sairá um bom 
vinho com bom gosto; Bem, o que você é, o que você faz, você vai beber: você vai 
provar sua vida.

«Como um ramo da vinha, tens que ser digno do teu lugar, porque a tua vida se 
une à vida dos que estão na terra, através da minha Vida. Mas se você negligenciar 
não fazer o que é bom para você, o alimento que fluirá para você, para sua vida, lhe 
trará seu sabor amargo. O que você pensa, o que olha, ouve, diz, faz e vivencia são 
atos de sua vida que se alimentam uns dos outros. Visto que você ocupa seu lugar na 
vida na terra, você levará aos outros o que sua vida provará: a amargura deles.

«A vida interior dá-te o que é: é a tua força e pode ser a tua fraqueza. É importante 
para você, porque o que você precisa para tornar agradável o sabor de sua vida exterior 
na terra vem dele. Se você não aprecia sua vida exterior, é porque ela tem o sabor de sua 
vida interior. Veja, o quanto há em você traz o que é agradável ou desagradável para a 
sua vida exterior, e o que você é dá aos outros.

«Tu não és único na vida, estás com todas as pessoas que fazem parte da tua vida e tu 
fazes parte da vida delas. Toda a vida está em mim, Jesus: Eu sou a Vida Eterna. Vim à 
terra para falar de Deus, meu Pai, porque vim dele e vocês são seus filhos, pela graça.

«Ao fundar a Igreja, você se tornou um membro vivo para mim, pois estava perdido e 
eu o encontrei. Eu te mostrei o caminho que você deveria seguir e instituir os 
sacramentos foi como você se encontrou no meio daqueles que faziam o mesmo que 
você. Agora, você faz parte da minha Igreja: você é membro da Igreja. Você não é o único 
membro, existem todos os membros vivos e você forma um Corpo Místico, a Igreja, de 
quem sou o Chefe.

“Na Igreja, existem membros que só fazem o que querem, sem respeitar a si 
mesmos e ao próximo: suas vidas vagam. Se na vida você não se dá uma boa refeição 
da vida, você a prepara para experimentar o sofrimento do tempo. Você sabe o que é 
no tempo? O quanto isso o alimentou, o que você veio a ser, o que você deu aos 
outros, o que transformou o que era no tempo e o que teve um impacto negativo na 
vida de outros membros como você. Tudo isso é resultado de quanto você queria 
fazer durante esse tempo.

«O tempo é amor quando está na vida, mas se o tempo não está na vida, quer 
dizer que não está na minha vida, Jesus; é um espaço vazio onde você está à mercê 
de sua escolha. Sua escolha sabia o que sua falha provou e agora o resultado tem um 
sabor do que sua falha e sua escolha provaram. É você que quis experimentar algo 
diferente da minha Vida, enquanto eu estou lhe dando minha Vida.

«O que a minha vida te dá? O amor pela vida. Você está em mim e eu sou Vida, você está vivo por 
minha causa: eu te dou a vida. E cada pessoa que está em sua vida te dá amor, porque carrega amor
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de vida nela: ela gosta de viver, e a Vida Eterna é onde ela faz o que é bom para ela ”.

Meus filhos, cada um de vocês deve amar a vida como ela se apresenta, porque a 
vida está em vocês. Minha vida não está em uma única vida, está em cada uma de 
suas vidas. Conte a vida na minha Vida se puder: este número é você em mim e eu 
em você que é amor.

Meu Pai te quis por amor e você é o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito 
Santo. Você pertence ao Espírito, e Deus é Espírito. Você não pode se separar da vida 
como a uva do seu galho, porque a uva precisa de alimento do galho que vem da 
vinha e você, você precisa do meu alimento em todos os meus membros que vem da 
minha Vida. Quem é Você? Membros do meu Corpo, portanto sou eu que sei o que é 
bom para vocês, porque eu sou a Cabeça.

Mas o que você experimenta no padre que pronuncia palavras sem fé para com a 
minha Santa Presença é uma falha que enfraquece a força da Igreja. É necessário 
abandonar o espírito deste mundo. Você não pode servir a dois deuses. Se alguns se 
desviarem, algumas crianças se desviarão. Desde a minha chegada à terra, os filhos de 
meu Pai seguiram meus passos, graças às palavras e ações dos sacerdotes ungidos pelo 
Espírito Santo.

Faça o que você tem que fazer: se você acredita em mim, você tem que seguir meus 
passos. Você recebeu minhas leis e minhas palavras para ser guiado por meus padres e não 
cair nas loucuras deste mundo. Você é o único responsável pela vida que Deus lhe deu. 
Mantenha os olhos abertos, não os feche diante do que não vem de Deus, porque você precisa 
da luz de Deus. Por causa da sua cegueira, a morte ronda e você não a vê. O que você dirá a 
ele quando ele se manifestar?

Cada pessoa pode ver e compreender se quiser ver e compreender. Não seja 
muito crédulo; Se você seguir um membro que não faz a Vontade de Deus, você é 
aquele que sofrerá as consequências. A causa de sua fraqueza é uma ruína diante 
dele, ele não precisa causar a sua. Você tem a Bíblia Sagrada, abra-a e leia-a pedindo 
ao Espírito Santo que faça você ver a minha verdade, não a verdade dos homens que 
seduz.

Meus filhos, o mais fácil é a manobra de Satanás para enganá-los. Se te dizem 
que algumas coisas são permitidas para o bem da tua carne, deixando de lado a 
pureza, querida por Deus e escrita no Evangelho, estão te ensinando coisas falsas: é 
pela alma que Deus te dá graças, não pela carne. Eu morri na cruz por amor a você e 
carreguei todos os seus pecados em minha carne, mas minha alma permaneceu 
pura, livre de todos os seus pecados. Primeiro, a sua alma, depois a sua carne, 
porque nutre a sua alma e tudo passa da sua alma para a sua carne. Minha carne e 
meu sangue formam a comida. Sou eu que alimento a tua vida terrena com a alma: é 
a minha vez de cuidar da tua carne.

Acautela-te para não te enganar com palavras tiradas do meu Evangelho. Eu sou o 
Filho de Deus, e quando vim à terra não abandonei minha natureza divina para entrar na 
minha natureza humana: Eu sou Deus e Deus está em Seu Tudo. Quantas vezes
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Eu ouço palavras que lisonjeiam sua humanidade, descrevendo-me como um ser 
fraco e desorientado, assim como você, que é fraco e desorientado diante da 
fraqueza humana.

Eu me rebaixei ao seu nível, para não mostrar que é humano viver no pecado, o 
pecado é diabólico, destrói a alma. O que você se tornou novamente por causa do 
pecado, eu experimentei em minha carne para arrancar o mal de você a fim de elevá-
lo ao nível de filho de meu pai. Minha morte na cruz foi o que o tornou forte, lisonjear 
seu ego não é a forma de você ser forte em face de suas fraquezas. Não acredite 
nessas palavras enganosas, vim levando a natureza humana para se tornar forte 
contra as fraquezas deste mundo.

Você foi criado à semelhança de Deus e eu sou o Filho de Deus. Você acha que se 
aceitar viver o Evangelho, poderei lhe devolver a brancura de sua alma, de seu 
espírito e de seu corpo? A minha alegria consiste em ver todos vós, no meu santo 
Corpo, purificados de todo o mal. Você carrega o mal em você e, através do mal em 
você, Satanás o incita a fazer o que você não quer e a não fazer o que você quer 
fazer. Eu salvei você da morte eterna; no entanto, é grande o número daqueles que 
optam por agir mal em vez de agir bem.

Entre aqueles que optam por agir de forma errada, quantos escolherão a morte 
eterna em vez da vida eterna! Hoje, filhos de Deus, e até mesmo alguns padres e 
religiosos, não acreditam na existência do inferno e não querem ouvir sobre Satanás e 
seus seguidores como responsáveis   pelos horrores deste mundo. Porque eles aceitaram 
o espírito deste mundo, e o espírito deste mundo está sob a autoridade de Satanás.

O espírito deste mundo está contra você. Aqueles que pensam que não são 
capazes de levar uma vida de amor como Deus ensinou têm um espírito que se 
alimenta do espírito deste mundo. Quem de vocês acredita em mim? Eu sou amor e 
meu poder é amor. Todos aqueles que acreditam em mim têm que cumprir suas 
obrigações na vida, não só quando tudo está indo bem, mas em todos os momentos 
é quando você está na vida. Meus filhos, cumprir as suas obrigações na vida significa 
dar-se amor e dar amor aos que estão na terra, não só aos seus filhos, porque a sua 
vida está rodeada de altos e baixos e nesses altos e baixos é onde está a sua força.

Doenças, catástrofes, guerras, pobreza, assassinos e abortos, prisões, crianças 
abandonadas e idosos, separações, divórcios, costumes imorais e igrejas 
praticamente vazias mostram a você o seu relaxamento. Sempre houve sofrimento 
neste mundo; Hoje como ontem, o mal parece dominar sua vida amorosa. Eu declaro 
a você: "Aja bem com você mesmo, não faça o mal."

- Onde houver mal, não fale sobre isso, porque o mal gosta que você fale sobre isso.

- Onde houver doença, continue amando a Deus. Não sou autor de doenças, nem de 
acidentes, nem de defeitos, nem de desequilíbrios afetivos, do mal, sim; o mal 
gosta que você se afaste de mim para experimentar o desânimo. Eu permito que 
Satanás o tente, eu o deixo livre em face de suas escolhas, e cada
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escolha lhe trará a conseqüência de que viverá com minhas graças ou sem minhas 
graças de acordo com sua liberdade.

- Onde houver pobreza, fique comigo. Não escolhi riquezas, nasci em uma 
manjedoura. O mal é o que te engana: a felicidade não está na riqueza, mas em 
uma vida de amor.

- Onde houver catástrofes, seja forte e fique comigo. Perder parentes, perder toda a 
sua propriedade é desmoralizante, mas perder sua alma é ainda mais terrível: 
viver na terra em condições piores não vale nada comparado a uma morte no 
inferno.

- Onde há guerras, reze para não odiar. O ódio produz guerras, o poder domina os 
homens e o dinheiro controla o mundo: o mal é o que incita os humanos à 
autodestruição.

- Onde há prisões, há sofrimentos. O amor não pode ser aprisionado, somos livres 
para amar quem somos por dentro e por fora. Se existem prisões por causa da 
justiça humana ou da tirania humana, nada pode tirar o amor que alimenta a sua 
dignidade. Mas o mal pode afogar o amor e incitar você a pensar que você não é 
ninguém, não é Deus de Amor, ele o conhece melhor do que você mesmo.

- Onde há assassinos, perdoe e olhe para a sua vida, Deus é quem te deu. Deus 
proíbe a todos os humanos a interrupção da vida que começa no seio e termina 
naturalmente sem intervenção, pois todo ser vivo na terra pertence a Deus como 
será depois de sua morte terrena. Quem tem poder absoluto sobre a vida ou 
morte eterna? Só Deus. Mas vocês mesmos são aqueles que têm o poder de tirar 
a vida eterna, porque fui Eu quem lhes dei a liberdade de escolher a vida eterna 
ou a morte eterna. Satanás é a causa de assassinos; não seja cúmplice de 
vingança ou negligência: qualquer motivo para interromper a vida é contra você.

- Onde houver separações e divórcios, mantenha a paz. Para que servem as 
lamentações sobre o passado? Viver o presente amando seus filhos, sobre o 
futuro de seus filhos é que é preciso construir um mundo onde o amor seja mais 
forte que os desejos.

- Onde há crianças e idosos abandonados, abra seu coração. Sempre haverá lugar 
em seu coração para quem tem sede e fome de amor, começando por você 
mesmo.

- Onde houver costumes imorais, saiba que o amor sempre vencerá o mal. Um dia, 
quantas dessas crianças rejeitarão a Deus? Adotar um bom comportamento em 
relação a eles é como se vocês pudessem se olhar sem se envergonhar. Agir mal 
diante de Deus torna-se sujo: pureza de espírito não sustenta o feio, mas a 
impureza sim. Satanás oferece o prazer proibido e tira a alegria da vida eterna.

- Onde há igrejas praticamente vazias, você não perde a esperança. Quem é como 
Deus? Vocês, humanos, contam muito consigo mesmos e não o suficiente com 
Deus. Deus reina sobre os corações puros, os mantém em
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abstinência do pecado para que o amor de Deus e do próximo flua desses corações. 
Guarde o coração de uma criança, meu mundo pertence a ele.

Morrendo na Cruz, eu, o Filho de Deus, me entreguei por amor para torná-lo 
perfeito à imagem de Deus, e todos os sacerdotes que se entregaram à Igreja 
morrem na Cruz: eles são Cristos vivos e sua tarefa é diante deles, Deus. Embora 
sejam homens, por meio deste sacramento, recebem a força para se portar bem, 
deixando-se inundar pelas graças celestiais.

Se o homem neles não vier a mim, eles negligenciarão a proteção do homem que 
eles são pelas graças concedidas pelo sacramento da Ordem. Para ti são exemplos de 
renúncia e estás na terra para viver diante de Deus, teu Criador, a fim de voltar a ele. 
O caminho a seguir é um caminho difícil que precisa ser percorrido para alcançar a 
perfeição. Somente pegando a cruz e seguindo os sacerdotes que devem precedê-lo, 
você fará o que você deve fazer.

Durante a Missa, os sacerdotes são envolvidos pela luz de Deus, pois estão 
mortos em Cristo, mortos em mim, o Divino Sumo Sacerdote. Neste momento, desde 
o Papa aos sacerdotes do povo, todos estão presentes para Deus. A fé engendra o 
amor de Deus e o amor de Deus engendra a doação de si a Deus: tenha fé que você 
está vivendo a missa. Não se trata apenas de participar da Missa, você entra na 
minha Vida: você está em mim, e em mim são membros vivos e membros vivos vivem 
a Vida de Jesus.

Acredite que eu sou o seu Deus e você só pode viver se eu for. Eu não estou separado da minha 
Vida, vocês são meus membros na minha Vida eterna. você estava morto e você está salvo da 
morte, você acredita nisso? Se você acredita nisso, acredite que você tem um lugar importante na 
Igreja e na vida.

Sim, meus filhos, se vocês acreditam em mim, Presença Real, que sou sob a forma 
de pão e vinho, acreditem que estou com vocês em suas vidas. Acreditar em Jesus 
significa ter fé de que você tem o poder da vida eterna em sua vida: é a sua herança. 
Vocês foram filhos pródigos e, por terem fé em minhas palavras, voltaram-se para o 
seu pai.

Filhos meus, acreditar em mim significa também acreditar no que são: membros 
da Igreja que carregam consigo o que é necessário para cumprir as suas obrigações 
quotidianas, onde estão, com quem é membro como eles e, para isso, tens que 
aceitar você como você é.

Antes do seu nascimento, você estava na Vida, e depois do seu nascimento, você está 
sempre na Vida. Você vive em Deus e Deus lhe deu o seu amor para que você pudesse se 
realizar na terra como filhos de Deus. Todos vocês carregam amor em vocês.

Mas quando você se esquece de se amar, o que acontece com você? Você não é 
mais capaz de se amar como é, então adota falsas aparências e seus talentos se 
tornam defeitos. Como os outros podem aceitá-lo como você é, você não se aceita 
como você é? O que você veio a ser é o reflexo de si mesmo coberto pela névoa: seus 
talentos servem apenas para mostrar seu lado pessimista e seu lado otimista está 
escondido em você:
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- Seu lado pessimista: sua agressividade, dúvidas, medos, ambições, egoísmo, 
dominação, apatia, fraqueza, orgulho, desânimo, falta de jeito, severidade, 
timidez, indiferença, ousadia, crueldade, hesitação, caprichos, frouxidão, 
desonestidade, imunidade, descuido, grosseria, distrações, preguiça, impurezas, 
engano, ciúme, impaciência, imprudência, arrogância, inveja, raiva, depressão ...

- Seu lado otimista: sua bondade, confiança, gentileza, dinamismo, incentivo, apoio, 
habilidade, indulgência, discrição, cordialidade, respeito, compaixão, 
determinação, perseverança, pureza, honestidade, simplicidade, atenção, 
generosidade, paciência, sabedoria, humildade, cautela, inocência, liberdade, 
complacência, jovialidade ...

Você tem tudo de que precisa para viver em seres perfeitos na terra, pois cada um 
carrega sua cota de responsabilidade na terra para que todos sejam felizes. Se alguém 
cozinha bem, isso significa que carrega consigo o talento de um cozinheiro. Com tudo o 
que ele tem dentro dele, ele está satisfeito: seu lado otimista lhe traz sustento e o 
resultado o ensina quem ele é. Ele não para por aí, ele usa todos os seus talentos, porque 
sabe que tem uma medida de realização para cada coisa; É por isso que gosta de ajudar 
outras pessoas que têm um talento mais marcante nisso ou naquilo. Você se ama como é 
e ajuda os outros a se amarem como são.

Ninguém precisa ter ciúme de alguém que usa uma medida diferente da sua, pois 
todos têm que amar uns aos outros como são para amar os outros como são. Bem, 
meus filhos, vivam como membros da Igreja com amor, por filhos que invejam os 
outros ou pensam que são melhores do que os outros, perambulam pela vida, e o 
que eles ganham? Eles conseguem o que querem: seus próprios desejos preenchidos 
por si mesmos.

Você é como todos aqueles que, desde o início, não acreditaram que eu era o 
Filho de Deus: eles me seguiram, me viram, ficaram com medo. Ter fé significa crer 
na Palavra de Cristo. Cada palavra falada por Jesus foi escrita por evangelistas e 
apóstolos, e foi no momento da queda do Espírito Santo sobre eles para abrir seus 
olhos que eles sabiam que somente o poder de Deus poderia instruí-los sobre tudo o 
que viam. A Palavra testemunhou o poder de Deus Pai, a Palavra os alimentou e o 
Espírito Santo os fez compreender a importância de viver a Palavra: Eles fizeram o 
que era necessário e todos vocês foram alimentados.

A Palavra alimenta a fé, a fé faz a Palavra crescer. Deus é Poder, ele permitiu que 
seus eleitos escrevessem sob o poder do Espírito Santo, porque eles tinham fé em 
Cristo. Nas cidades onde viviam rodeados de crentes e pagãos, permaneceram como 
eram, e com o que eram, escreviam por amor à Igreja e a Igreja foi construída com 
fé. Se você acredita que Deus está com você, acredite que o quanto você fará irá 
sustentar a Igreja, e a Igreja é composta por todos aqueles que estão em sua vida na 
terra.

É verdade que Deus não tira de seus filhos as consequências de suas más 
escolhas, ele sabe que o ser humano é fraco na carne, mas forte pela fé. Coloque 
seus filhos onde a fé deles crescerá, e aceitar você como você é é como
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tu edificarás a tua fé, porque Deus constrói o seu mundo de amor com a sua Igreja: na fé 
é como a Igreja é e será. Quem quer destruir a Igreja? Quantos não têm fé. Não declarei 
que ninguém vencerá a Igreja? Minha palavra é poderosa, é imutável. A fé sempre será 
mais poderosa do que a dúvida, do que a infidelidade.

Aqueles que optam por viver suas vidas pensando que estão sozinhos são 
influenciados por aqueles que não crêem na Palavra de Jesus. Você que crê, faça o 
que for preciso e faça bem, porque Deus é quem te colocou onde está para que 
todos possam aproveitar.

A verdade é soprada nos corações pelo poder do Espírito Santo, pois somente 
Deus é a Verdade. Eu sou aquele que nutre a sua verdade, pois Deus está acima de 
todas as palavras humanas. Todos os filhos de Deus que acreditam em Jesus podem 
viver sua vida de amor entre os céticos que se deixaram influenciar pelo espírito do 
mundo.

A dúvida é estabelecida quando a fé não é sustentada por graças que fluem de um 
membro para outro, de modo que todos os membros experimentam amor na Igreja. 
Meus filhos, quando a dúvida for estabelecida, despojem-se do espírito para desalojar a 
fé a fim de substituí-la por uma fé superficial, e aquilo em que vocês acreditarão tirará o 
seu amor por vocês mesmos. Esteja vigilante e ore para não cair em tentação.

Eu sou a Vida Eterna, não morri para desaparecer, mas concordei em 
experimentar a morte para que você tenha a vida eterna. Vigie e ore, e faça o que for 
necessário na sua vida terrena e não se deixe prender pelo ócio, pois isso pode levá-
lo a duvidar de minhas lições.

Meu amor mostra que estes dias representam para vocês dias de revelações que 
permitem compreender o que é necessário saber para viver a purificação. Isso é para 
você, não para a próxima geração, porque esta geração estará comigo em minha 
Nova Terra onde minha Igreja estará na fé em sua totalidade. Exijo o site de todos os 
meus membros da Igreja, é para cada um de vocês. Amo vocês, meus filhos do amor.

Jesus a Presença
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O MOVIMENTO DA VIDA EM DEUS
Meus filhos, vocês têm que ter amor em vocês para viver em harmonia com o seu 

interior para não desperdiçar a vida na terra. Quando tudo está bem por dentro, toda 
a sua aparência se manifesta, assim como você é, sem complicações. O que você vê, 
você vê com o que você é por dentro, e isso mostra o que você tem em você: paz, 
alegria e amor.

Você tem confiança em mim, seu Deus, por isso você vive em seres de amor; Mesmo que 
te machuque, mesmo que você veja o mal ao seu redor, não se permita ser afetado. Apesar da 
desordem deste mundo, por minhas graças, você não perde o que minha Vida lhe concede; 
portanto, você oferece ao seu ambiente paz, alegria e amor.

Quando suas conversas são palavras que afetam você, tipo: 'Bem, é impossível 
manter a paz vendo tanta desordem no mundo! Deus nos fala em harmonia com 
todos os filhos de Deus, enquanto muitos agem mal. Países pobres e países ricos, 
países com ditadura e países com democracia, países onde se esqueceram de Deus e 
países onde amam a Deus, os seres humanos não vivem em harmonia em todos os 
lugares da terra. ' Como você pode viver em harmonia na Terra com conversas 
semelhantes?

Meus filhos, só Deus os mantém juntos. Em todos os lugares da terra onde há 
crianças que desejam experimentar a paz, enquanto reina a discórdia; onde quer que 
haja crianças que desejam experimentar a alegria de viver, enquanto as doenças se 
multiplicam; em todos os lugares onde há crianças que desejam experimentar o amor ao 
próximo, enquanto o ódio dilacera os corações: estou em todos os filhos do meu Pai, 
porque onde há um filho que come a minha Carne e bebe o meu Sangue, eu estou em 
cada um. Mesmo que não venham a mim, sei o que pensam, olham, ouvem, dizem, 
fazem, vivenciam e continuo a alimentá-los com a minha Vida, porque só quero o seu 
bem.

Um pai que deseja apenas o bem para seu filho faz de tudo para ajudá-lo; Eu que 
morri na Cruz por amor a cada um de vocês, sei que posso ajudar mais do que todos os 
pais unidos na terra. Meu poder é infinito. Quer você seja um mentiroso ou um juiz, um 
hipócrita ou religioso, um ladrão ou benfeitor, um assassino ou um médico, um golfo ou 
um estudante, todos vocês são filhos de Deus para mim e todos precisam de minhas 
graças para abandonar o caminho do mal ou permanecer no caminho do bem: ninguém 
está a salvo dos ataques do Diabo.

Você não pode ver o que eu vejo ou saber o que eu sei, pois o passado, o 
presente e o futuro não são desconhecidos para mim. Tudo vi e sei tudo sobre cada 
um de vocês, enquanto vocês não sabem tudo o que aconteceu, o que está 
acontecendo e o que vai acontecer na sua vida, muito menos na dos outros. Se eu te 
mostrasse, agora, tudo o que aconteceu que te afetou e também afetou aqueles que 
estão com você na terra, o que você faria para se ajudar? Nada sem mim. Você não 
saberia como o que aconteceu poderia afetá-lo, porque você não estava vivo.

Quem criou o dia e a noite? Aquele que vê tudo. Quem criou o universo e o que 
há no universo? Aquele que pode fazer tudo Quem criou a terra e o que constitui



99

sua para a abundância de vida da terra? Aquele que sabe tudo. Quem criou o homem e a 
mulher para povoar a terra com muitas gerações? Quem tudo vê, tudo pode, sabe tudo, 
Deus. Eu sou Vida, e minha Vida é eterna: sem começo nem fim para mim. Tudo que criei 
sempre esteve em mim: a criação vem do Criador. Tudo está em mim: eu sou o céu que 
você olha, eu sou o ar que você respira, eu sou a água que você bebe, eu sou a comida 
que você come, eu sou a brisa que você aprecia, eu sou as montanhas que você escala, eu 
sou os prados que você cultiva, eu sou o calor que você gosta, porque eu estou em tudo 
que criei.

Em tudo o que criei está a minha presença e a minha presença dá vida, pois eu 
sou Vida. Tudo que está na vida se move porque eu sou o Criador, e porque estou em 
toda parte, tudo se move: é o movimento da vida e esse movimento está em mim, 
Vida. Se você pensa: 'Bem, Satanás não tem mais vida, por que ele é o príncipe das 
trevas na terra se a terra está na vida eterna?' Satanás é um espírito que se recusou a 
adorar a Deus o Filho. Não tem poder sobre você, apenas Deus é o poder. Satanás é o 
Mal, ele pode tentá-lo porque obteve permissão de Deus para tentá-lo.

Deus dá a seus filhos o que é seu: amor, e quando o amor em seus filhos é para Deus 
em primeiro lugar, Satanás não pode afetá-lo. Deus deu seu Filho por amor, eu morri por 
amor, meu Pai me glorificou por amor, aqueles a quem ele me deu aceitaram sua 
redenção por amor e todos aqueles que estão inscritos no Livro da Vida o são por amor. 
Sua vida está em mim, Vida. Esteja ciente de que a vida está sempre em movimento: 
todos os seres vivos estão em movimento de vida.

Imagine sua terra e tudo que a cerca: o sol, a lua, as estrelas mais próximas, as 
constelações, os planetas, e imagine um gás ocupando aquele universo, tudo que 
fará parte desse gás trará para a terra já seu ambiente o que possuirá, já que tudo 
passará pelo gás. Pense em uma matéria viva na terra, como uma flor; o que está na 
flor se difunde pela terra e a terra fica no gás, portanto o que é liberado da flor estará 
em contato com tudo que está no universo, já que tudo passa pelo gás. Portanto, o 
sol, a lua, as estrelas mais próximas, as constelações e os planetas, que terão estado 
em contato com o que emerge da flor, darão um ao outro o que receberiam, porque 
estão em gás e porque tudo vai. através do gás. A terra, que está no gás, Ele receberá 
por sua vez o que veio disso? Sim, está neste gás.

Sou mais que esse gás, sou Vida, sou quem dá vida a tudo que cresce. Os seres 
humanos são criados à semelhança de Deus, e Deus dá vida. A vida está neles e, por 
meio da minha vida, eles darão o que há neles. A vida está em você e você está na 
terra para dar a sua vida. O que um homem dá a sua esposa e o que uma mulher dá 
do que ela tem nela é parte do que ambos dão ao filho que a mulher carrega em seu 
ventre, e o filho por sua vez dará o que ele recebeu: a vida que vem de Deus.

Poderia um homem ter dado o que está em sua vida, sem Deus, para que o que 
está em sua vida encontre o que está na vida de sua esposa? Não, Deus é quem move 
a vida. O que está no homem está em sua vida, porque está vivo, e a vida cresce, e o 
que cresce precisa de alimento: a própria vida precisa de vida.
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Para concluir, a vida se alimenta de vida e a vida procede da Vida Eterna, porque no 
início só havia Deus, Vida.

A vida que vem de Deus crescerá em vida e, como a vida vem da Vida Eterna, por 
ser eterna na Vida Eterna, será nutrida de vida para sempre. É por isso que Deus faz a 
vida se mover no movimento da vida. No movimento da vida é onde o que está na 
vida do homem encontra o que está em sua esposa. Lo que está en el hombre y en su 
mujer está en su vida, y en la vida es donde todo mueve: en el movimiento de vida el 
hombre dio a su mujer lo que era de él y en el movimiento de vida la mujer lo recibió 
nela.

Deus é Vida, Deus é Movimento e o movimento da vida está em Deus: nada existe 
fora de Deus. O que a mulher tem nela e o que o homem tem nele está vivo; pois, no 
movimento da vida, o que está vivo na mulher, vida, e o que está vivo no homem, 
vida, são dados: a vida é dada como alimento à vida, e a vida cresce no seio da 
mulher. A criança que cresce está na vida, e a vida nela já tem alimento para a vida 
que, no movimento da vida, o receberá por sua vez. Só Deus dá a vida que está em 
seus filhos criados, porque ele faz sua vida mover-se no movimento da vida que é 
Vida Eterna.

O movimento da vida está em toda parte ao seu redor. Você não o vê, não o toca, 
mas ele está presente e você não o controla. Ninguém pode controlar o movimento 
da vida, uma vez que pertence à Vida Eterna. Não tem idade, pois o passado, o 
presente e o futuro só existem para o homem, não para a Vida Eterna: tudo é o 
presente. O que o passado representa para você se mistura com o presente e da 
mesma forma o que o futuro representa para você se mistura com o presente; 
portanto, toda a vida no movimento da vida está em harmonia com o tempo: a vida 
está conjugada com o presente. A vida criada, no movimento da vida, está em 
contato com o passado e o futuro no presente. A vida que está em todos os filhos 
criados é alimentada pela vida de cada um no presente.

Deus é o Presente e os filhos criados pertencem a Deus: tudo está em Deus. Você 
não pode dividir o que pertence a Deus, porque o todo é indivisível. Deus tem poder 
absoluto sobre a vida que procede dele. A vida é quem criou toda a vida, e a vida 
multiplicada é indivisível. Vocês que têm vida em si não podem se separar daqueles 
que têm vida, porque sua vida precisa de alimento: vida. Sua vida se alimenta da vida 
de cada um, e isso é justificável.

O homem que dá parte de sua vida e a mulher que aceita essa parte de sua vida 
recebe a parte de homem nela, a vida é o que se encontra. Cada parte da vida de 
cada um que se encontra é matéria, e essa matéria vem da Matéria perfeita de Deus. 
A vida procede de Deus e a carne humana vem da Carne do Filho de Deus, pois 
nenhuma carne existia antes de Deus a criar. Quando Deus queria sua presença nele, 
o que seu Pai queria primeiro para você: vida ou carne?

- Deus é o Eterno: sem começo, sem fim, a vida é ele.
- É o Poder: tudo existe nele.
- Antes de tudo existir: tudo existia desde a eternidade em Deus.
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- Deus é poder: tudo é criado nele.
- Deus é Vida e a Vida não para de se doar: dá quem está criando.
- A vida está em toda parte: está em tudo.
- Não há nada antes da Vida e nada está atrás da Vida: tudo está na Vida Eterna.

- Deus cria a vida: a vida está em Deus.

Quando Deus o criou, todos vocês existiam antes dele. Já que não há nada na 
frente ou atrás da Vida, por que dizer na frente dela? Deus está em sua vida e tudo o 
que ele cria está diante dele: ele vê sua vida que dá vida. Pois a vida estava presente 
antes da Vida em Deus: você diante de Deus Pai da Vida: seu Filho. Portanto, a vida 
vem primeiro, então a carne vem primeiro.

Cada parte da vida de um homem ou de uma mulher é completa, porque Deus 
colocou tudo nela: a vida. A vida no homem é dada como alimento vitalício para a 
mulher, e a vida na mulher é dada como alimento vitalício para o homem. Como a 
parte da vida que estava no homem teve contato com parte da vida da mulher, parte 
da vida do homem e parte da vida da mulher são dadas como alimento, e só formam 
um todo: as partes eles não existem mais, agora existe uma vida, que começa a 
crescer.

Quem de vocês não tem vida nisso? O que os tornou humanos é a vida que foi 
encontrada. O homem deu o que vem de sua vida e a mulher recebeu em sua vida: 
duas coisas vivas se nutriam através da vida nelas. Que um assunto está em contato 
com outro assunto, se ambos os assuntos não tiverem vida, nada acontecerá; pois 
somente a vida pode carregar vida, não importa.

Quando a vida em matéria de homem estava em contato com a vida em matéria 
de mulher, a vida em cada matéria era o que se dava: ambas as vidas eram dadas 
como alimento e havia apenas uma vida; e ambas as matérias vivas foram 
misturadas para formar uma só matéria, porque quando as duas matérias se 
misturaram não eram mais duas matérias, mas uma matéria, e esta matéria 
começou a crescer: uma nova vida aconteceu entre todas as vidas na terra. De onde 
veio aquela vida que, minutos antes, não existia com a vida de homem e mulher? 
Toda a vida está no Todo. Deus é o Tudo e não separa a vida criada que está nele. 
Quando a vida no homem estava em contato com a vida na mulher, sua vida atraiu 
vida para eles.

Por que um menino ou por que uma menina? Na vida, existe amor. Quando a 
força vital do homem é dada à generosidade da vida na mulher, o amor preenche a 
vida, e a força vital dá mais espaço para a vida que se estabelece na vida de cada um: 
é a vida de um menino que se alimenta da vida de cada um; E quando a 
generosidade da vida na mulher se dá à força vital do homem, o amor enche a vida, e 
a generosidade da vida dá mais espaço à vida que se estabelece na vida de cada um: 
é a vida em um menina que se firma na vida de cada um. Se a força da vida no 
homem e a generosidade da vida na mulher são mutuamente dadas à força da vida 
no homem e a generosidade da vida na mulher, o amor preenche vidas, e força de 
vida e
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generosidade de vida dá mais espaço às vidas que se estabelecem na vida de cada 
um. Deus é Amor, Deus é o Criador: Deus é aquele que escolhe, não os criados.

Você tem em você o movimento da vida, pois a vida está em movimento e o 
movimento da vida está na Vida Eterna: Deus está em toda parte. Deus está ciente do 
que está acontecendo em sua vida. Conheça seu passado, seu presente e seu futuro. 
Todas as suas alegrias, tristezas, esforços, negligências, desejos, preguiça, projetos, 
iniciativas, hesitações, medos, esperanças ..., tudo isso pertence a você, e com isso 
você avança em sua vida.

Cada pessoa na terra carrega vida, e a vida se alimenta de vida: o amor na vida é 
o que permite que a vida se alimente de vida. O amor dá e o amor recebe: duas vidas 
foram nutridas, e o amor encheu sua vida de amor, e a conseqüência do amor é uma 
vida que nasce na terra. O amor em suas vidas foi o que atraiu para eles uma nova 
vida na terra. A vida nos filhos de Deus criados à semelhança de Deus é assim. Tudo é 
realizado de acordo com a Vontade de Deus.

Visto que você carrega vida em você e que na vida o amor atrai vida para ela, o 
mesmo é verdade sobre o que você aceita ser em sua vida na terra. Sua vida exterior 
está em sua vida interior e sua vida interior está em Vida Eterna, Deus. Deus é o 
Movimento da Vida, e Ele está em todo lugar: em você e ao seu redor. Pois o amor na 
vida atrai para você o que está na vida.

O pensamento, o olhar, a escuta, a palavra, a ação e o sentimento estão em sua 
vida e o que você pensa, olha, ouve, diz, faz e vivencia são seus atos de vida. Existe 
amor na vida? Sim, o amor está na vida, bem na sua vida. Se o amor atrai vida para 
ele, tudo o que um ser humano pensa, olha, ouve, diz, faz e experimenta pode estar 
em contato com a vida de todos os humanos na terra? Sim, porque todo mundo tem 
amor em sua vida. Tudo o que pensam, olham, ouvem, falam, fazem e vivenciam 
também estará em contato com a vida desse ser humano. Portanto, sua vida e essa 
vida se alimentarão uma da outra: É sobre o movimento da vida em Vida: Vida Eterna.

Saiba que todos vocês estão unidos à vida que traz amor. Vejamos o exemplo de 
uma menina que sentiu muita dor:

«No dia do seu aniversário de sete anos, os seus pais deram-lhe uma boneca. Quando ela 
descobriu que seu presente era uma boneca, ela expressou sua alegria com um grito e disse: 
'Oh! Obrigado pai, obrigado mãe. Desde que vi meu amiguinho com uma boneca, sempre 
sonhei em ter uma. '

Um dia depois da festa, a mãe fez um berço com uma caixa de sapato e disse: 
'pega essa toalha de banho, vai servir de manta'. A menina largou a boneca e disse à 
mãe: 'Olha, mãe, como ela dorme tranquila'. não havia mais nada para animar a 
menina.

Durante a noite, um grande barulho a acorda. Com sono, ela percebe que eles a pegam e 
a levam para fora de casa. Existem muitos altos e baixos ao seu redor quando, de
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De repente, ele percebe que sua casa está desaparecendo sob a grama das chamas. 
Um grande incêndio destruiu sua casa. A menina chora, ela está inconsolável.

A mãe diz-lhe: 'Não tenha medo, está tudo bem. Ninguém está em perigo, seu pai 
e eu estamos com você. ' Mas a menina continua a chorar e a mãe se inclina para 
ouvir melhor palavras incompreensíveis que saem de sua boca: 'Minha bonequinha 
morreu, ela se queimou'.

Sua mãe a segura nos braços; Agora ela entende porque está chorando e nada 
pode fazer mais do que amá-la, porque ela sabe que o coração de sua filha 
transborda de tristeza.

O papa observa a cena de longe. Observe que o sofrimento de suas duas 
amantes é imenso. Ele gostaria muito de voltar e verificar o estado dos fios elétricos: 
'Eu poderia ter evitado isso.' Ele havia suspeitado da falha do sistema de alarme.

Os bombeiros deram o melhor de si em sua tarefa; um deles se aproxima do 
papa e diz: 'Não vale a pena, está tudo pegando fogo'. Os bombeiros estão juntos 
para fazer seu trabalho, mas sabem que essa família perdeu muito. Não são cegos, 
viram a menina inconsolável, a mãe desarmada diante da dor da filha e o papa 
impotente diante de suas amantes. Por experiência, eles sabem que algo precioso 
para eles foi deixado neste fogo. "

Olha, esse acontecimento não afetou só a menininha, todos foram afetados 
porque estão na vida, e há amor na vida. Este evento ocorreu na Terra e tudo o que 
está acontecendo na Terra está em movimento de vida. Um movimento é algo vivo. A 
vida é o que faz a vida se mover. Pense em uma gota d'água caindo no mar, a gota é 
adicionada à extensão de água e todo o mar está em ação. O mar não é mais o 
mesmo de antes da queda da gota d'água. O mar é transformado pela gota d'água, 
pois faz com que todas as gotas d'água que o constituem se movam. É um 
movimento de vida.

Sua vida parece este mar. Só um de vocês que vive sua vida, vive com todas as 
vidas na terra, pois todas as vidas estão em movimento. Um pensamento, um olhar, 
uma escuta, uma ação ou um sentimento é um ato de vida na vida. A vida faz com 
que o ato realizado se mova a cada dia, e o ato no movimento da vida transforma a 
vida da pessoa e a dos outros. O que antes tinha esse pensamento não existe mais, é 
transformado pela vida, porque o que volta a ser depois desse pensamento agora 
nutre a vida de todos os que estão com ele na terra.

- Uma árvore que cresce no deserto, graças a uma fonte de água, recebe seu 
alimento através da água subterrânea do oásis: tudo o que há neste oásis vai se 
beneficiar da árvore.

- A sombra, o frescor, os frutos, o orvalho, as folhas, seus galhos e seu tronco: a 
árvore dá o que é a tudo que está ao seu redor.

- Se o vento soprar com violência e quebrar um galho da árvore: todo o conteúdo do 
oásis será afetado.
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- Sua sombra, frescor, frutas, orvalho, folhas, galhos, assim como seu tronco serão 
diferentes: menos sombra, menos frescor, menos fruta, menos orvalho, menos 
folhas, menos galhos e uma cicatriz no tronco.

- O que pertence à árvore está danificado: galhos, folhas, tronco e frutos.
- E o que é para ele e para o meio ambiente está prejudicado: sombra, frescor e orvalho.

- A vida precisa de tudo o que vive no oásis: dentro da terra, na terra, pelo ar.

- A vida é ativa, dá bem a tudo que é ativo: a vida alimenta a vida ativada.

- A árvore está ativa na vida: ela está viva.
- Tudo o que está ativo ao redor da árvore está na vida: está vivo.
- A vida na árvore é o que ativa seus elementos: uma árvore dormente não tem mais vida, 

está seca, não produz nada.

- Uma árvore forte dá força ao seu entorno e uma árvore doente enfraquece seu 
ambiente: o que fortalece a árvore forte é a vida e o que torna a árvore doente é a 
pobreza de vida.

- O alimento da árvore: é a água subterrânea.
- O que está ao redor da árvore: a árvore alimentada com água subterrânea 

também se alimenta com o que está ao redor, pois a água alimenta o que está ao 
redor da árvore.

- A árvore e o que a rodeia voltam à terra: a água entra em contacto com as riquezas 
da terra, a água também se alimenta de tudo o que está dentro da terra.

- A vida é dada e a vida é recebida: tudo é importante na vida.

Neste oásis, se uma flor desaparecer, o todo ficará destituído da flor, do que 
recebeu por dentro e do que deu por fora. Não importa para o galho que fazia parte 
da árvore, ele transformou a árvore. A árvore, sem galho, não dará mais o mesmo, 
porque não receberá mais tanto e não dará mais da mesma forma. O que te rodeia 
vai se alimentar de forma diferente, isso vai transformar o meio ambiente. Na terra, a 
vida é dada como alimento à vida terrestre e a vida não mais parece ser do passado: 
já que o ar que é aquecido, resfriado, umedecido ou seco passa por transformações 
em decorrência da vida na terra e, por sua vez, provoca mudanças na vida terrestre.

Saiba que os atos da vida de uma única pessoa transformam a própria pessoa e 
os que estão com ela na terra. Uma vez transformada, sua vida alimenta a vida de 
quem está com ela na terra e a vida de quem está com ela na terra alimenta a vida 
dessa pessoa. Se o seu pensamento é amor, o amor que está no seu pensamento é o 
que o transformará, mas se o seu pensamento está triste, a tristeza que está no seu 
pensamento é o que o transformará, pois o seu pensamento está na vida. E sua vida, 
no movimento da vida, alimentará a vida de quem está no movimento da vida, que 
transformará a vida.
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de outros, e cada vida assim transformada alimentará cada vida, e cada vida fortalecida 
alimentará a vida daquela pessoa que teve um pensamento de amor ou um pensamento 
triste. Não importa com o visual que você vai usar, a escuta que você vai aceitar, a palavra que 
você vai dizer, a ação que você vai realizar e a sensação que você vai experimentar.

Sua vida está sempre se movendo por tudo que recebe, porque os atos da vida o 
transformam e, uma vez transformado, você faz atos da vida com o que a sua vida 
carrega nela: a vida. A vida está no movimento da vida, por amor.

Você está vivo? Se você pensa que está vivo, acredite que está sempre em 
transformação. Uma vida que cresce não diminui. A vida é o que nos faz crescer, e 
Deus colocou vida no ser humano para que cresça no amor. Quando a vida existia na 
terra, tudo o que a rodeava testemunhava a grandeza da vida: a vida foi estabelecida 
na terra porque Deus a quis. Tudo acontece ao longo da vida para que a vida exista. 
Visto que Deus quis o homem na terra, tudo que tem que pertencer ao homem, Deus 
colocou nele, e o que ele carrega dentro dele estará no movimento da vida. Na terra, 
o homem e todos aqueles que virão da carne para viver na terra trabalharão em sua 
vida, e na vida haverá tudo que sairá deles, pois estarão no movimento da vida.

Uma vida não pode estar fora do movimento da vida, pois a vida está na Vida de 
Deus; portanto, sua vida não pode constituir a única vida no movimento da vida: 
todas as vidas estão juntas. Você é criado pelo Criador e Deus só tinha que pensar e 
você estava todo na sua vida com a vida de cada um: a vida em Deus. Ninguém pode 
estar fora da Vida de Deus nem fora da vida de cada um: esta é a sua Vontade. Deus 
apenas escolheu cada um de vocês para cada um de vocês. Ele é o seu único Deus: 
você tem que acreditar. É como você no movimento da vida: você tem que acreditar. 
Mas se você não acreditar, isso não mudará nada: todos vocês estão nesse 
movimento que os transforma em seres cuja vida alimenta a vida de cada um de 
amor ou de mal.

Quem ama o próximo dá-lhe amor. Como gotas d'água no mar, todos vocês são 
transformados pela vida, estão no movimento da vida em Deus. Deus te deu amor. 
Todos vocês estão juntos para viver em seres de amor diante de seu Criador. Cada 
um está unido pelo amor. Se apenas um sofre, o amor em ti ajuda-o a envolvê-lo com 
o amor de Deus, para que o amor de Deus seja a sua força, a sua aceitação e a sua 
entrega. O amor está em cada um de vocês e cada um de vocês foi criado para o 
amor.

Pense em seus primeiros pais, Deus os criou à Sua imagem. Eles receberam neles 
o amor de Deus e o amor de Deus está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O amor 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo é tão poderoso que nada os separa: um Deus em 
três Pessoas. Você foi criado à imagem de Deus. Você carrega o amor de Deus em 
você, e o seu amor é o mesmo: há apenas um amor e é o de Deus. Você é amor e 
todos, juntos, têm amor um pelo outro. Se um de vocês sofre, todos vocês o apóiam 
com amor porque vocês são amor, o próprio amor é o que o sustenta.
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Nessa história, a menina precisava de amor e o amor em cada um é o que se 
espalha em cada um para que cada um seja a sua força. Aí você tem o amor que você 
é. Você tem que descobrir isso para que o amor de Deus, que está em você, saia do 
seu egoísmo. Sua ignorância é uma arma nas garras de Satanás. Quanto mais te 
mantém no seu amor egocêntrico e mais pensa que está sozinho consigo mesmo: 
pensa que os outros não estão unidos a você. Pensar assim é mentira, você é apenas 
amor único e sua carne está unida a toda carne, por meio do amor. Sua alma 
pertence apenas a você, mas saiba que ela morre sem o amor de Deus: ela precisa 
saber que você é amor por seu Deus.

Como você pode dizer 'Eu amo a Deus' sem também dizer 'Eu me amo em meus 
irmãos e irmãs, sou amor por eles como eles me amam'? Veja o que está 
acontecendo em sua vida. Quantas vezes em sua vida as pessoas o procuraram para 
falar sobre suas preocupações? Você percebeu que não poderia fazer nada por eles, 
exceto ouvi-los. Hoje, você sabe que pode amá-los com o amor que se move, no 
movimento da vida, por cada um de vocês. Quando você me diz 'eu os dou a você', 
você é amor por eles e por todos que estão em você. Você pronuncia estas palavras 
com o que você é: ame, e todo o seu ser se transforma em amor e o amor afeta a 
cada um; eles também aceitam ser transformados pelo amor: você está no 
movimento do amor.

Fui eu quem te ensinei a dar-me tudo e te ensinei a render-te; agora, eu o 
conduzo ao conhecimento do movimento da vida na vida. É preciso ter tempo para 
entender para viver a sua vida no movimento da vida como Deus pretendeu, para 
que cada um saiba que cada um é amor e que todo o seu ser é força para cada um. O 
conhecimento sou eu e vocês são os conhecedores, por isso lhes ensino o que há em 
vocês, para que cresçam na força do amor.

Quem conheceu sua vida antes de você existir? Deus. Quem estava na cruz para 
libertar você do poder do mal? Eu, o Crucificado. Quem te abre para a luz de Deus? O 
espírito Santo. No movimento da vida, você está e esteve no movimento da vida. 
Quem faz o movimento da vida se mover? Vida eterna. Eu sou a Vida Eterna. Hoje, 
você permite que seu Salvador lhe ensine para que cada um saiba quem é quem.

- Deus é o Eterno, ele não tem começo: o homem é criado por Dois Pais.

- Deus é o Criador: toda a criação está em Deus.

- Eu sou o Unigênito do Pai: sua Vontade está em mim.

- Eu sou a Palavra, sou o Atuante, sou o Saber, sou o Querer, sou o Criador: sou a 
Ação que executa a Vontade de Deus Pai.

- Criar os seres à sua imagem é a vontade de Deus: Deus sempre carregou consigo o que 
quer criar.

- Os criados pelo Pai só podem ter vida se estiverem na Vida: meu Pai me deu tudo, 
todos os criados estão em mim, Vida.
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- O criado só pode ter carne se o Agir dá a sua Carne por amor: tudo passa por mim, 
o Amor do Pai.

- Na vida, os criados pelo Pai tinham que ser, e por meio do Atuar foram: na sua vida 
você é e, por amor, a vida age na vida.

- Eu sou Vida e alimento a vida: você está na Vida, e a vida em você nutre a vida de 
cada um.

- Ao criar você, ele trabalhou para meu Pai: você foi criado para fazer obras que alegram a 
Deus Pai.

- Na terra ninguém pode se cumprir sem passar por mim, a Fulfillment, que cumpriu 
a Vontade do Pai: antes do pecado da desobediência, você só gostava de fazer a 
Vontade do Pai na terra como é no céu.

- A Vontade do Pai é amor: adorar a Deus, amar o filho de Deus que você é, amar 
todos os filhos invisíveis e visíveis de Deus e amar as obras inteiras de Deus.

- Como você carrega em sua vida o conhecimento do bem e do mal, sua 
consequência é difícil de suportar: a ignorância.

Sim, meus filhos, antes da minha chegada à terra, os filhos de Deus não sabiam 
quem era Deus, quem eles eram, de onde vieram, por que estavam na terra e para 
onde iriam depois de sua morte terrena. Cada um de seus irmãos e cada uma de 
suas irmãs, exceto a humilde Maria, cometeram pecados, e esses pecados os 
mantiveram fora da potência da vida eterna. Através de sua vida que se desenvolveu 
no mal, a morte exalou seu cheiro de podridão sobre eles.

- O que alimentou sua vida? A morte.

- O que sua vida morta produziu na terra, por meio do movimento da vida, a todos 
aqueles que estavam em sua vida morta? A podridão da morte.

- Eles poderiam se amar como irmãos e irmãs e ajudar uns aos outros para permanecerem 
bons diante do Senhor? Eles eram incapazes disso, porque o amor está na vida eterna, e 
eles não conheciam a vida eterna.

- Quantos sofrimentos eles experimentaram por causa das correntes da morte! 
Quem veio libertá-los? Eu, o Filho de Deus.

- Quem se aproveitou da minha presença na terra? Eles e todos aqueles que viveram 
depois deles, pois vim morrer na Cruz para salvar todos vocês da morte eterna.

- Por que te salvar da morte, enquanto você não estava vivo? Eu vi todos os pecados que 
você iria cometer.

- Já que vim morrer levando todos os seus pecados, sua alma e sua carne foram 
purificadas? Sim, meus filhos, a minha morte na Cruz tem um valor inestimável: 
tudo foi purificado.

- Por que você ainda comete pecados? Seu amor não é incondicional.

- Por que seu amor não aproveitou a purificação? O amor vem de Deus, não é 
impuro, mas é a sua vez de amar o meu Sacrifício de amor.
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- Como explicar sua incapacidade de amar meu Sacrifício? Você carrega em você o 
sinal do medo.

- Qual é o sinal de medo? A morte.

- O que a morte faz? Interrompa a vida eterna.

O sinal do medo os impede de viver como seres purificados inteiramente de 
todos os pecados. Simboliza o terror da cruz. Visto que o sinal de medo vem de 
Satanás, ele não quer que os filhos de Deus experimentem o amor da cruz, porque 
ele, Satanás e seus acólitos sabem que este será o fim de seu reino na terra naquele 
dia. os filhos de Deus se amarão antes de seu único Deus de amor.

Vim morrer para que tudo que amo seja eternamente feliz e você seja libertado 
do jugo da morte. A morte é consequência do pecado. O pecado faz a alma sofrer. A 
alma que sofre carece de graça. Obrigado alimentar a carne. A carne desprovida de 
graças de paz, alegria e amor está sofrendo. O sofrimento que está na terra mostra 
sua falta de amor por si mesmo. Sua falta de amor por si mesmo o impede de amar 
aqueles a quem Deus ama. Você tem que amar a Deus, a si mesmo e ao próximo, 
apesar do sofrimento. Pois é, quando te desanima com alguma coisa: uma palavra 
que te deixa nervoso, um gesto que te deixa zangado, um olhar que te esmaga ..., e 
que já tens sofrimento,

- Já que Satanás quer você naquele sofrimento por causa do medo, quando sua vida 
acabar, ele vai deixar você morrer sem te atacar de medo? Não, porque Satanás 
ainda vai querer você sofrendo.

- Porque? Para que você não experimente o amor de Deus apesar do seu amor 
condicional, o amor ao próximo que ele tem na vida pela sua vida e o amor em 
você que o ajudará a olhar para a sua vida.

- Qual o papel do amor em sua vida durante o julgamento? Recuse o medo.

- O sofrimento atrai sofrimento? Sim, o sofrimento está na vida e a vida alimenta a 
vida.

- Por que existe sofrimento na vida? O sofrimento é mantido na vida por meio do 
medo.

- Quem pode ser prisioneiro do medo? Ninguém. Todos são livres para dizer não a 
algo que causa sofrimento.

- O medo é uma tentação? Sim. Ver o mal em vez do bem em uma pessoa significa dar 
mais importância ao mal do que ao bem.

- O bem não tem que superar o mal? Cada pessoa carrega consigo o bem e deve 
alimentar seus atos de vida com o amor que está nela.
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- Quem não rejeita o medo, seu sofrimento é consequência? Sim, porque o 
sofrimento se alimenta do sofrimento por medo, e o sofrimento é a consequência 
do amor condicional.

- Aqueles que não amam a Deus carregam amor em si? Sim, todos eles têm o amor de Deus 
desde sua criação.

- Quem vive o amor condicional corre o risco de rejeitar a vida eterna? Sim. O sinal 
do medo alimentará o sofrimento que, ele, o impedirá de amar 
incondicionalmente a Vida Eterna. Pois quanto mais você experimenta 
sofrimento, mais você permanecerá em seu amor condicional e se lembrará do 
seu sofrimento que você atribuiu a Deus, e você rejeitará a Vida Eterna.

Meus filhos, vocês têm medo da morte e isso os mantém fracos diante do 
sofrimento, e como vocês não querem sofrer, Satanás permite que vocês vivenciem o 
sofrimento para se tornarem fracos diante da sua vida. Quando você está fraco, você 
não faz o que tem que fazer. E o que você deve fazer é realizar-se diariamente com 
amor a Deus para que sua vida sustente a vida daqueles que estão na terra, e isso é 
possível se você amar incondicionalmente.

O medo paralisa você. Isso tira o que você precisa amar, e tudo ao seu redor se 
torna estranho para você e sua independência tira sua força. A força está no amor. 
Satanás sabe que quando você ama, você cumpre a Vontade de Deus com a força 
dele e todos os seus filhos recebem amor, o que permite que você avance na sua 
eternidade de amor. Amo vocês. Meu amor é eterno. Quando minha Vida 
experimentou a morte, minha Vida é aquela que quis experimentar a morte e a 
morte não pôde aprisionar minha Vida.

- Por que a morte não pode aprisionar minha vida? Porque eu morri por amor

- O meu amor pode morrer? Não, é eterno.

- Quando o Espírito Santo veio em forma de fogo sobre os apóstolos, o que 
aconteceu? O amor pela vida começou a se mover no movimento da vida.

- Por que o amor no movimento da vida? Para voltar para Deus: Deus pede que você 
ame-o e ame o seu próximo como a si mesmo, é necessário acreditar no amor 
eterno de Deus em vista disso.

- Por que muitos hoje não acreditam no amor de Deus? Deus não obriga ninguém a 
amá-lo, cada um é livre para vir a mim, Vida Eterna.

- "Quem acredita em mim terá a vida eterna." Você conhece essas palavras, então 
por que é difícil para você entender que estou agindo em você hoje? Você tem 
que querer ver o amor ao seu redor.

O amor é o que permite que você entenda que só a minha morte o ajuda a avançar 
em direção ao meu mundo de amor. Estavas cego e, pelo amor incondicional, tornaste-te 
capaz de ver e compreender que o meu Sacrifício de amor os fizeste seres de amor uns 
pelos outros.

Todos vocês são alimentados pelo amor. Os filhos de meu Pai foram criados à minha 
imagem: carrego em mim todos os filhos de meu Pai e tu carregas em ti todos os teus irmãos 
e irmãs. Quando você comunga, eu te dou minha vida, e você come minha carne
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e bebes o meu Sangue: a minha Vida alimenta a tua vida e a dos teus irmãos e irmãs 
que carregas dentro de ti. Tua vida está no movimento da vida e minha Vida alimenta 
sua vida que se alimenta de meu Corpo e de meu Sangue. Ninguém pode dizer: 'Deus 
não me alimenta porque eu não consumi seu Corpo e Sangue'. Eu alimento todos 
vocês com minha Vida Eterna, por amor.

Minha Vida é divina e eu sou Amor: para mim, você tem vida em você e cada vida 
tem amor nela. Só uma pessoa entre vocês que come minha Carne, todos recebem 
minha Carne em sua vida, por amor, no movimento da vida. Qual é o conteúdo da 
minha Carne que você come? Amor, minha vida alimenta sua vida e meu amor 
alimenta seu amor. Minha Vida em vocês é o que permite que vocês saibam que cada 
um de vocês precisa se nutrir do amor. São numerosos os que não vêm a mim e não 
acreditam em mim, mas os observam, há amor na sua vida: têm amor por si próprios 
e pela família, e só este amor que carregam em si, Amor, pode vem de mim.

Quem é amor? Deus. Quem é habitado pelo amor? Você, e para mim, tem amor 
em você. Deus não foi criado e o amor não foi criado. Deus é o Eterno e o amor 
procede do Eterno. E Deus criou você e colocou em você o amor que vem dele. É por 
isso que vos digo: "Quem ama dá e quem gosta de dar é amor." Todos os criados têm 
amor porque eu os alimento. Quando um de vós come o meu Corpo e bebe o meu 
Sangue, Eu, Vida Eterna, alimento o amor que vem de mim, Amor. Meu Pai é quem 
vos dá o seu Filho para que todos os seus filhos recebam o seu amor.

A eternidade está em você. Quando você é amor por mim e acredita que eu 
alimento a vida no movimento da vida: toda a vida é transformada pelo amor, e o 
amor é eterno. Cada momento de sua vida experimenta sua eternidade, e aqueles 
que estão no movimento da vida também a experimentam. Quem é o movimento? 
Jesus, filho de Deus. Meu corpo e meu sangue que você come é minha vida. Minha 
vida é eterna? Eu sou o Eterno. Eu em você, você no Movimento: no Movimento 
Eterno, o seu ser está sempre se transformando. Eu te guardo na minha eternidade, 
porque te amo, e o que é vivo não para de crescer: Deus te criou para ser eterno.

Sua vida eterna une todos vocês. Sua vida se parece com a de seus irmãos e 
irmãs. Pense em quantos estão no Reino de Deus, estão com Deus: a vida deles é 
eterna, porque todos disseram sim à Vida Eterna. Pois bem, em cada um flui a vida 
eterna que vem da Vida Eterna: todos os que vivem no Céu estão juntos para sempre, 
e cada vida contribui para a felicidade de cada vida, por amor. Não importa para você 
na terra: na sua vida e na vida dos seus irmãos e irmãs, que estão na terra, a vida 
eterna flui do amor, porque a vida em você vem da Vida Eterna. Portanto, toda a vida 
não pode ser separada: a vida de quem está no Reino de Deus e a vida de quem está 
na terra estão unidos pelo amor. Da mesma forma que no céu,
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O amor está vivo No céu existe amor e na terra existe amor. Onde esta o amor? O 
amor está em você. Quando no céu a vida de cada filho de Deus quer a sua felicidade, 
é por amor que a vida dele quer dar-lhe amor. Você pode receber esse amor? Sim, 
porque você tem o mesmo amor em sua vida. E é o mesmo para seus irmãos e irmãs 
que estão no purgatório e em limbos, o mesmo amor está em suas vidas. Todos 
vocês estão unidos pelo amor. Os anjos têm o amor de Deus neles? Sim, eles foram 
criados por amor. O amor de Deus está neles e o mesmo amor é o que está nos filhos 
de Deus. Eles podem te dar amor? Sim, amor é dado, não pode ser diferente.

Você sabe que tem um amor único que é o amor de Deus? Deus é o seu único 
Criador, seu único Deus e tem poder absoluto sobre você. Você tem que temer a 
Deus por amor, porque você deve tudo a ele. Adorá-lo, honrá-lo, servi-lo, contemplá-
lo, elogiá-lo, amá-lo, glorificá-lo, elogiá-lo, significa retribuir o seu amor, o amor que 
está em você.

Se você não teme o seu Deus, não saberá que ele é maior, mais forte, mais poderoso 
do que você, portanto, será tentado a não pedir nada a ele ou muito pouco. Se você não 
se preocupa em desagradar a Deus, você se tornará vaidoso diante dAquele que é o Todo-
Poderoso: é melhor temer a Deus e tirar tudo dele do que não temê-lo e nada alcançar. 
Aquele que tem medo de desagradar ao Poder Supremo fica com todo o Poder Supremo. 
Isso porque Deus é o único juiz de seu poder: ele sabe o que é bom para todos os seus 
filhos que ele ama no movimento de sua vida.

O amor não é tirado de você. Você, criado por Deus, é amor, porque você ama a 
Deus em você, e você só pode se livrar do amor entregando sua alma a Satanás. Sua 
alma pertence a você, Deus a deu a você. E Satanás não pode voar em sua alma e 
habitar em você, porque o amor não está em Satanás e seus acólitos. Esses espíritos 
impuros recusaram-se a adorar o Amor, portanto é impossível que o amor coexista 
com os espíritos impuros. Quando um filho dá sua alma a Satanás, Satanás começa a 
viver no filho, e o filho fica sem amor, porque o amor morre. O amor não habita com 
espíritos malignos; assim, o filho vive na terra com a morte nele.

A morte é inerte, ela não pode entrar sozinha no movimento da vida. Se uma 
pessoa dá sua alma a Satanás e outra pessoa dá sua alma a Satanás, eles não estão 
unidos porque deram sua alma. A morte está sozinha, não tem relação com a morte. 
Pessoas que estão com a morte não estão unidas pela morte. Bem, não há nada na 
morte, é apenas nada. Essas pessoas não trocam nada entre si. Já que é preciso ter 
amor para dar, porque só o amor dá, eles não têm força de vida; portanto, sua vida 
não está mais sob o poder de Deus. Mas de quem eles podem conseguir o que 
querem? De Satanás. Se Satanás não é nada, de onde vem seu poder? Esses filhos 
são filhos de Deus que têm vida e, na vida, existe o poder da vida: a vida vem de 
Deus, e Deus colocou poder na vida.

A alma vem de Deus, é tudo amor apenas para Deus. Alguém que deu sua alma, 
uma alma desprovida de seu Amor, seu Deus, sofre, e Satanás, que odeia,
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faz uso da vida dessa pessoa. Usando sua vida, a carne se torna escrava de Satanás, e faz 
o que quiser com seus pensamentos, olhares, ouvir, palavras, ações e sentimentos, e a 
alma continua a sofrer: quanto mais usa sua carne, mais a alma sofre , e se alegra em 
fazê-la sofrer. Pois quanto mais ele usará sua carne e mais sofrerá até o ponto da agonia, 
e não será mais capaz de sustentar a carne; Assim, ele terá poder sobre sua vida: a alma e 
a carne serão escravas de sua vontade.

Visto que ele possui a vida dessas pessoas na terra, ele usa sua vida contra os 
filhos da vida que estão no movimento da vida. Você pode usar a vida daqueles que 
se consagraram ao Diabo para entrar nos filhos de Deus que praticam o mal? Não, 
você não tem o direito de fazer isso. Porque? eles têm que consentir em dar suas 
almas a ele como os outros que deram suas almas ao Diabo. Por que os filhos de 
Deus, sem ter dado sua alma, prejudicam tanto os filhos de Deus? Porque sofrem a 
influência dessas pessoas que consagraram suas almas ao Diabo.

O mal feito por essas pessoas consagradas a Satanás não influencia em nada a 
alma, mas somente a carne, pois é a carne que está sujeita ao pecado. É por isso que 
Satanás usa o poder da vida dessas pessoas para afetar os filhos de Deus para que o 
mal esteja neles. Quando os filhos de Deus agem mal, seus atos de vida são aqueles 
que estão no mal, e o mal em sua vida entra em contato com a vida de todos os filhos 
de Deus: no movimento da vida, sua vida alimenta a vida. Todos os que cometem 
erros ignoram o poder de Satanás sobre eles. Quanto mais eles se deixam influenciar 
por aqueles que se consagraram a Satanás e mais Satanás usa o mal neles para 
afetar todos os filhos de Deus, e seu objetivo: manter o mal na vida para que a vida 
continue a se alimentar constantemente com seus Poção.

Meus filhos, ouçam bem estas palavras. Todos vocês são filhos de Deus e sua vida 
está no movimento da vida através do amor: a vida alimenta a vida, porque vocês 
estão todos juntos. Na vida, há crianças que agem bem e crianças que agem mal, 
apesar do amor nelas. O que acontece com as crianças que não agem mal no 
movimento da vida? Quem age bem não é afetado pelo mal, seu amor incondicional 
é o que cerca os filhos ignorantes do mal que fazem contra eles, porque Eu, o Amor, 
quero alimentá-los com o amor de Deus. A vida é o que venceu a morte, o amor é o 
que era mais forte que o mal. Deus é poder, Deus é amor, aqueles que têm amor 
estão em Deus, estão no poder de Deus.

Aqueles que agem mal e não acreditam em Deus, enquanto amam seus 
familiares: seus atos de vida estão no movimento da vida, por amor, mas como não 
amam a Deus, não podem aproveitar a força que o amor dá. Por não se aproveitarem 
do poder que o amor dá, caem sob o jugo do mal: sofrem suas consequências de 
acordo com o mal que escolhem fazer. Assim como um ser que rouba, ele receberá 
seu castigo pelo pecado do furto, e seus parentes lutarão contra suas consequências, 
que lhe trarão sofrimento, e sua vida estará sob o jugo do sofrimento. A carne 
convida a carne a experimentar o que ela merece: o bem ou o mal. Aqueles que 
agem mal colhem sua lição um dia ou outro. Eu não disse: "Quem usa a espada 
morrerá pela espada"?
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Aqueles que amam a Deus, mas não querem seguir os dez mandamentos de 
Deus: seus atos de vida estão no movimento da vida, por amor; visto que eles não 
seguem as leis de Deus que lhes trazem amor, eles não se aproveitam do poder que 
lhes dá amor; como são muito fracos para seguir a corrente do amor, eles se deixam 
levar pelas correntes do proibido. É por negligenciar as leis de Deus que eles 
sucumbem ao mal que não querem fazer. E sua consequência pesa sobre seus 
ombros, atrapalhando seu dia e dificultando sua noite. Seus sentidos são 
alimentados pelo orgulho deste mundo que pensa possuir a verdade, e suas 
necessidades excessivas estão na origem de seu amor ferido. Não importa se seus 
objetivos têm pouco valor moral, o que importa são eles: primeiro você mesmo e seu 
Deus depois deles. Meus filhos,

Quem ama incondicionalmente no movimento da vida, por amor, apóia-os. Como 
Deus se entregou por eles, eles se entregaram por eles. No amor de cada um está o 
que é importante para cada um: o meu amor. Os que amam aprenderam, através do 
meu Sacrifício, que só quem segue os meus passos é capaz de dar o que está neles. 
Nada é estéril em quem me segue. Minha vida os alimenta, eu sou a videira; quando 
eles se apegam à minha Palavra, eles são ramos; quando são amor, são frutos da 
vinha; quando entregues, lembram um bom vinho: uma fonte de alegria para todos e 
todos se beneficiam com isso. Em Caná, estavas sem alegrias e enchi a tua vida com a 
minha Palavra, e a tua vida deu esperança. Em Jerusalém, morri na cruz e sua vida 
ganhou sabor de eternidade.

Aqueles que cometem graves faltas diante de Deus, os autores de sacrilégios, 
aqueles que voluntariamente prejudicam a alma dos outros, aqueles que querem 
apagar a fé, enquanto sua alma ainda pertence a Deus, são afogados em sua verdade 
monstruosa. Sua alma se assemelha aos que foram consagrados a Satanás. Embora 
não pertençam a Satanás, sofrem os mesmos sofrimentos e o maior deles consiste 
em não poderem expressar gratidão a Deus que os ama constantemente. Você que 
os ama incondicionalmente no movimento da vida, por amor, a vida que alimenta a 
vida te traz amor e sua alma fica na esperança.

A vida é mais forte que a morte. Filhos meus, sejam fortes para continuar 
amando, porque, no movimento da vida, o seu amor é alimento para a vida de todos 
os filhos de Deus. Sua vida e sua vida não precisam ficar sem energia. Sim, digo 
poder, porque quando você ama a Deus, a si mesmo e ao próximo, há poder em 
você, e esse poder vem do poder de Deus. Veja o quanto Deus te ama! Ele colocou 
seu poder em você para que todos vocês, unidos, façam uso disso. Quanto mais 
filhos houverem que amarão incondicionalmente a Deus, a si mesmos e ao próximo, 
mais cedo o amor reconquistará seu lugar naqueles que fazem sofrer suas almas. Em 
cada momento é quando a vida alimenta a vida. Pense no poder do amor na vida que 
transforma o mal em bem; o amor é poderoso,

O amor venceu o mal. Na terra como no céu, o amor tem o mesmo poder, mas se 
você acredita que existe uma diferença, você é quem a estabelece,
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porque você não ama como deveria amar. O amor incondicional nos filhos de Deus 
na terra tem potência, mas quando seu amor é condicional, seu amor perde 
potência. O poder do amor traz sua força quando o seu amor e o amor de todos os 
seres invisíveis e visíveis se unem para formar apenas um amor incondicional, e o 
mal toma seu lugar no nada.

Meus filhos, vocês têm que amar uns aos outros incondicionalmente para 
aproveitar este poder, porque o seu amor e o amor no Céu só tem que ser um. Com a 
força do amor é como eu, Filho de Deus, venci o mal. Eu dei ao amor incondicional o 
seu lugar em você e, a partir dessa vitória sobre o mal, você pode amar 
incondicionalmente a Deus, a você mesmo e ao seu próximo.

O que acontece na vida daqueles que prejudicam a vida de todos os filhos de 
Deus quando você continua a amá-los como Deus os ama e ama você? Já que você 
está em harmonia com os anjos celestiais, todos os seus irmãos e irmãs no Céu, no 
purgatório, na terra, e aqueles que estão esperando para entrar no Céu, sua alma 
recebe amor, pois o poder do amor está em sua vida. Amar incondicionalmente te 
fortalece diante do sofrimento, e isso te protege da morte, porque todos vocês estão 
envolvidos com o amor de Deus, porque em vida ele tem o mesmo amor por todos 
vocês. Deus é amor, ele não nega seu amor aos filhos para lutar contra as tentações. 
Eu morri na cruz por amor ao meu Pai que te ama, e venci o mal.

Eu te amo e meu amor por meu Pai não pode ser medido. Eu sou aquele que 
conquistou o seu amor. Você ofendeu a Deus Pai e, por amor a meu Pai, eu corrigi esta 
ofensa. Filhos meus, com que amor compensei esta ofensa? Com seu amor. Eu sou seu 
Filho, ele me gerou: o amor do Pai é aquele que penetra no seu Amor, e Deus olha para o 
seu Filho, o seu Amor.O Filho é o Verbo: para cumprir o amor do Pai. Meu Pai é a Vontade 
e eu faço a sua Vontade, e a sua Vontade consiste em olhar para ti como tu és: amor. Eu, 
Amor do Pai, me doo por amor para que o amor que salva seja isento de toda impureza: 
puro como puro Amor, seu querido Filho.

Saiba que o amor que é você é puro por causa do Amor que é o Filho de Deus. 
Quando eu te digo para te amar, meu Pai é quem te diz. É a vontade, eu sou a sua 
vontade. Tudo passa por mim para ir para o Pai. Eu faço a vida se mover no 
movimento da vida. É por meio do Filho que meu Pai, vosso Pai celeste, faz mover a 
vossa vida nele. Como é o Movimento da vida, eu sou o Movimento da vida e o 
Espírito Santo é o Movimento da vida: tudo está em Deus. Que o Espírito Santo 
permita que você entenda que todos vocês são amor em Deus!

Meus filhos, não duvidem do poder do amor no movimento da vida. Há amor em 
você e seu Pai Celestial é quem colocou seu amor em você. Através do amor, a vida 
alimenta toda a vida: a sua vida alimenta cada vida e cada vida alimenta você porque 
o amor está em cada um de vocês. Amor incondicional foi dado a você para que 
todos pudessem viver juntos como filhos de Deus. O amor de Deus é a força que te 
une para que a tua vida esteja em harmonia com a vida de cada um: cada um traz a 
cada um a alegria de estarmos juntos. Mas quando há dúvida em você, por menor 
que seja, o seu amor perde força: não se parece mais com o amor de Deus por todos 
os seus filhos.
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Seu amor enfraquecido pela dúvida afeta toda a vida no movimento da vida. 
Saiba que, por meio do amor, a vida alimenta toda a vida: é a força do amor, e essa 
força vem do amor de Deus por todos os seus filhos. Se, em sua vida, houver dúvida, 
essa dúvida se espalhará na vida de quem está com você. Por meio do amor, no 
movimento da vida, sua vida trará para a vida de cada um o que ela contém e cada 
vida trará para cada vida o que sua vida contém, pois a vida alimenta a vida. O amor 
que você tem em sua vida é o que dá esse poder à vida.

Se seus atos de vida experimentam dúvidas, é porque no movimento da vida os 
atos de dúvida alimentam sua vida. E se o seu amor não se tornar incondicional 
novamente, a dúvida ficará em sua vida e, no movimento da vida, sua vida alimentará 
a vida de cada um, e sua vida será alimentada novamente. Todo o conteúdo da sua 
vida voltará a estar em contato com a dúvida e a sua vida, que continua a crescer, se 
transformará e, mais uma vez, no movimento da vida, sua vida alimentará a vida do 
próximo ... assim sucessivamente : suas consequências.

O amor condicional em você é a sua fraqueza. Se você pudesse ver o estado de 
sua vida quando duvida, você pareceria cego, surdo e paralítico. Sim, você tem 
membros, mas eles estão paralisados   porque o amor está paralisado por suas 
escolhas sem amor. No movimento da vida, existe liberdade. Você tem amor em 
você, mas seu amor condicional o impede de ver a realidade das coisas e suas 
escolhas são contra você e seu próximo. Deus, meu Pai, não o obriga a fazer o que é 
bom para você, mesmo quando Ele gosta que O ouça, mas você está surdo à Sua 
Palavra. Deus deu seu Filho para que você ouvisse sua Palavra que dá vida 
novamente. Meu amor incondicional devolveu seu poder ao seu amor para superar o 
mal que não quer que você use o amor incondicional.

Você tem o poder do amor em você para ser feliz na terra como no céu, mas por 
causa de sua ignorância sobre o amor, você não toma esse poder em você para cada 
um. Enquanto um único filho de Deus permanecer alheio ao poder do amor nele, 
ninguém pode ser feliz na terra como no céu: quem ama incondicionalmente deseja 
que todos amem incondicionalmente, aí está a sua felicidade. Você tem que se 
render ao movimento da vida dizendo: 'Meu Deus, eu entrego minha vida a você. 
Faça comigo o que quiser, por eles. Ajude o ser que sou a aceitá-los como são, para 
que meu amor em minha vida nutra sua vida e, um dia, o amor incondicional reine 
em todos os corações. '

Meus filhos, não peço que memorizem esta oração. Em ti está o movimento da 
vida e, por amor, acaba de receber graças de amor dadas a cada pessoa que lê esta 
oração. A mesma coisa aconteceu quando você leu esta oração para todos os filhos 
de Deus. Assim, Eu, Vida, sustento a vida, e a sua vida passa por transformações a 
cada momento. Amanhã e nos dias seguintes, o Espírito Santo irá inspirá-lo com 
palavras de amor que virão de você e você me dará a sua vida. Vou ajudá-lo a aceitar 
o seu próximo como ele é, e meu amor alimentará o seu amor para que você possa 
descobrir o amor incondicional que mudará a face da terra. Tenha confiança de que 
minhas graças circularão em
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o movimento da vida e cada vida se nutrirá das minhas graças: inclusive as suas.

Eu sou a Presença e o que faço, faço com o que sou. Você não pode fazer o que 
eu faço, então peço que tenha confiança em mim, faça o que você tem que fazer. Vou 
tirar a sua vida e o que você fizer para que a sua vida seja a minha Vida, e vou 
alimentar toda a vida, porque tudo vai passar por mim. Você é amor e eu sou amor, e 
o amor não tem tempo, eu sou o presente. Meus filhos, rendidos ao movimento da 
vida. Neste momento, o Espírito Santo desdobra sua luz em você para que tudo o que 
seja lido seja luz para todos. Produzem-se maravilhas interiores: é o amor que atua 
no movimento da vida.

Eu sou a ação do pai. Que você gosta de me dar sua vida, eu te dou paz. Está em 
vocês e os torna seres de paz, e aqueles que estão no movimento da vida se nutrem 
de paz. Eu sou Amor e, através do teu sim ao Amor, um dia a paz estará em cada um 
e a paz reinará na terra. Amo vocês. Amor, esteja em mim com todos aqueles que 
meu Pai ama incondicionalmente.

Jesus

O QUE VOCÊ USA EM VOCÊ?
Meus filhos, vocês estão prontos para um tipo de amor? Quero permitir que você 

conheça seu passado, seu presente, para seu futuro. Essas classes vêm do céu, não 
da terra. Você vai aprender as coisas boas para sua chegada ao céu. Deixe o amor 
que está em você invadir você, gosto de dizer o que é bom para você, porque o seu 
futuro depende disso. Todos são livres para ler e viver o que gosto de lhes ensinar 
sobre vocês.

Graças ao Criador, você tem em você o que precisa para alimentar aqueles que 
estão com você na terra. Essas mensagens que trazem luzes nutrem sua vida. Eles 
não pertencem apenas a você, vocês estão todos juntos para viver na terra fazendo 
apenas o bem para que cada um ajude cada um a aparecer diante daquele que o 
espera. Esta é a sua missão e todos os dias você deve estar presente na sua missão 
para cumprir a Vontade de Deus. Tudo vem de Deus, só ele sabe o que será amanhã. 
É por isso que Deus deve vir antes de você, ele é aquele que vem antes de você.

No começo, antes de seu nascimento na terra, você estava no Filho de Deus. Eu 
sou Amor Eterno e cada um carregou meu amor. Meu Pai teve seu amor colocado em 
vocês, e a medida de seu amor em cada um de vocês foi única. Não havia dois, três 
ou muitos: uma medida perfeita. Amar um ao outro com o mesmo amor encheu você 
de alegria, porque você experimentou o seu amor incondicional. Cada um derramou 
amor sobre cada um com explosões de alegria, pois o amor alimentou a sua vida. O 
próprio amor é o que o alimenta hoje, mas perdeu sua força.
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Eu sou o Ser Supremo da sua vida. Desde sua chegada à terra, você ainda tem 
amor sem forças. Eu dei minha vida por cada um de vocês e, apesar de sua 
purificação, seu amor não recuperou sua medida eterna. O que você cumpriu na 
terra com o amor que Deus colocou em você? Cada um poderia responder: 'Não sei, 
não tenho nenhum relato sobre minhas ações na vida. Meu espírito é inconstante, ele 
só se concentra no que lhe interessa e, do contrário, fica paralisado. ' Se você aceitar 
esta resposta, significa que você permite que o amor o transforme, pois somente o 
Ser Supremo pode revelar essas coisas.

Vamos continuar com sua educação eterna. Você foi criado por amor. Pois o amor 
está em você assim como o ar está ao seu redor. Tenha cuidado, perceba o que 
acontece em você quando você respira muito ar: você fica tonto. É importante 
controlar o que entra em você para não desequilibrar o seu ser que foi criado para 
viver em paz, alegria e amor. Se você é amor, experimenta paz; se você é amor, você 
tem a alegria de viver como um ser de paz; Se você é amor, você alimenta o seu 
amor: é importante ser amor primeiro para viver como um ser de paz, alegria e amor.

Quem está em Deus sabe que o amor é mais importante do que tudo. Se faltar 
amor, não haverá harmonia entre minhas palavras e sua aceitação, porque tudo se 
misturará ao entrar em você. Portanto, vou levar o tempo necessário para falar com 
você sobre o que você sabe, mas sem entender. A fé é a fonte de paz. Se você 
acredita que o que lê vem de Deus, que fala por meio deste instrumento que ouve 
pelo poder do Espírito Santo, isso significa que você está pronto para entrar em paz, 
e seu ser estará em harmonia com o que ler.

O amor sou eu. Eu sou Aquele que É. Trago em mim as graças de que necessita 
para que a sua paz seja perene. Pois é a sua vez de vir a mim para se deixar encher 
de luz e perceber que só Deus pode lhe oferecer paz. Quem é como Deus? Deus. Ao 
som do nome 'Deus', os poderes acima se curvam. Eu, Deus Filho, que cumpre a 
Vontade do Pai com o Espírito Santo, permito que esta filha escreva por todos os 
filhos da terra. Mostro minha potência a vocês que são tão frágeis, que só podem 
entender essas lições se permitirem que Aquele que É os instrua. Você está pronto 
para ir em frente? Bem, sejam pessoas humildes, você estará ouvindo Aquele que 
Sabe.

Ser o que você tem que ser torna seus filhos prontos para deixar essas palavras que 
você lê entrar em você. Quem você tem que ser? Bons filhos antes do Eterno. É preciso 
saber o que é bom para você, porque nenhum filho de Deus deve permitir que o que não 
é bom entre nele, porque nada de ruim haverá em sua vida eterna depois de sua vida na 
terra. Todos vocês foram criados para experimentar a eternidade porque procedem do 
Ser Eterno.

Deus é aquele que criou você e criou tudo. O universo e seus conteúdos 
pertencem a Deus e o que está além do universo pertence a Deus. A terra está no 
universo, porque você está na terra porque Deus o quis. A presença do homem na 
terra era desejada por Deus, e isso era bom para ele, pois só Deus sabia o que era 
bom para cada um dos seres criados. Os filhos de Deus criaram



118

A imagem de Deus tinha apenas o bem neles, e seu espírito estava apenas em Deus, 
o Ser infinitamente bom. Seus pensamentos, olhares, ouvir, palavras, ações e 
sentimentos foram apenas atos de bondade para com Aquele que criou tudo.

O mal sempre esteve na terra? Não, quanto Deus criou, ele criou através do seu 
amor incondicional, e Deus é Amor. Deus criou a terra e a terra era rica em beleza. 
Tudo o que havia na terra era bom para ela e a terra era boa para toda a criação.

Quando Deus quis Adão e Eva na terra, havia mal na terra? Sim, havia maldade na 
terra. Deus criou espíritos invisíveis. Todos os anjos eram bons. Quando a matéria 
perfeita apareceu diante dos espíritos invisíveis, Deus mostrou seu poder sobre a 
matéria e os anjos viram o que Deus iria criar: filhos de Deus criados à imagem de 
Deus e toda a criação. Visto que Deus era superior a tudo, ele permitiu que seus 
filhos criados à sua imagem fossem superiores a qualquer matéria. Mas alguns anjos 
não queriam adorar o Filho de Deus, a Matéria Eterna, que sustentava toda a 
matéria. Naquela época, o anjo Lúcifer foi escolhido, e o que havia de bom nele e em 
todos os que o escolheram tornou-se mau. Porque eles se tornaram anjos das trevas, 
eles foram afastados da luz e viveram nas trevas.

- Eles vieram morar na terra imediatamente? Não, a matéria em Deus experimentou 
um momento de criação. Quanto aos seus primeiros pais, só Deus sabia quando 
eles deveriam estar na terra. Quando Deus criou o universo, a cada cumprimento 
o tempo se multiplicava, pois o que tinha que ser criado não estava mais em 
Deus, mas no movimento de Deus. Quando Deus terminou Sua criação, a terra 
imaculada era extremamente bela. Depois de sua criação, foi quando as trevas 
vieram à terra e o mal estava na terra.

- O que aconteceu para a criação de Deus na terra? Satanás e os anjos que o 
seguiram injetaram o mal nas criaturas inferiores aos filhos de Deus que 
deveriam vir à terra. imperfeições, degradações, propagação do mal.

- Deus deixou a terra saber suas consequências? Sim, a terra aceitou a justiça de Deus, 
pois o mal abundou na terra. Os demônios semearam seus venenos, e Deus ensinou 
as conseqüências do mal para aqueles que perderam sua beleza.

- Quando a terra saiu de suas tribulações, o mal desapareceu da terra? Não, os 
demônios continuaram a desfigurar e envenenar o que estava na terra.

- A terra tinha seus próprios habitantes? Sim, os espíritos imundos transformaram 
seres que pareciam ter aparência humana, usando animais.

- Aqueles seres com aparência humana tinham inteligência? Satanás e seus demônios 
têm uma inteligência muito sombria. Eles sabiam escolher entre os animais aqueles 
que tinham instinto de agrupamento. Uma vez que sua mutação acabou, eles 
demonizaram esses seres elementais, aprendendo-os a se comportar de maneira 
diferente dos outros animais.
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- Quando Adão e Eva foram criados na terra, eles se pareciam com eles? Não, Adão 
e Eva tinham o conhecimento de Deus. Eles sabiam que haviam sido criados por 
Deus e que Deus era bom para eles. Eles estavam em um lugar protegido pelo 
Supremo, e os anjos caídos não tinham poder sobre este lugar e sobre as 
criaturas de Deus. É por isso que Satanás teve que pedir permissão para tentar 
Adão e Eva. O mal estava fora daquele lugar, e não perto deles. Somente após a 
aceitação da tentação de Adão e Eva é que o mal se aproximou deles.

Na terra, todos vocês têm um sim e um não em vocês, o que os torna livres para 
aceitar o que é bom para vocês ou rejeitar o que é ruim para vocês. Antes de sua 
desobediência, seu ser nadava em amor incondicional por Deus. Em Deus, nada em 
você estava em contradição, nada em você parava, pois nada em você era contra o 
amor. Vocês foram filhos criados para Deus. O que Deus lhe deu, você aceitou com 
perfeito conhecimento porque sabia a quem pertencia. Todos os seus atos foram de 
amor a Deus e o amor o invadiu sem encontrar obstáculos.

O seu estar no Ser Perfeito foi no conhecimento do amor, visto que todos os seus 
atos da vida eram amor a Deus. Quanto mais você conhecia e quanto mais entrava 
no amor incondicional, mais o amor o recebia e mais o seu amor lhe dava 
conhecimento. Você sabia quem você era antes da Suprema Majestade: você estava 
ciente de que era um amor incondicional um pelo outro, porque você era apenas 
uma pessoa. A Suprema Beleza fez de cada um de vocês um ser perfeito para o Deus 
perfeito. Os seres perfeitos se comportavam entre si como seres bons, pois tudo em 
Deus era bom. Você experimentou este conhecimento e felicidade exaltada.

Meus filhos, vocês perderam esse conhecimento por causa da ofensa contra 
Deus. Sua liberdade estava em você e todos vocês escolheram sua vontade e não a 
Vontade de Deus. Vocês são filhos de Deus e Deus é o seu Pai, ele é todo o amor por 
vocês. Ele não o obrigou a amá-lo, Deus se entregou livremente ao seu amor. Embora 
o seu amor incondicional tenha se tornado condicional, e isso por causa da sua 
escolha, ele gosta que você ame o próximo com o que ele colocou em você: o amor.

• Se alguém abusar da sua paciência, eles pedem que você seja paciente.

• Se alguém mentir para você, eles pedem que você não os julgue.

• Se alguém for desajeitado, eles pedem que você os ajude.

• Se alguém é egoísta, eles pedem que você compartilhe, mesmo quando não o fazem.

• Se alguém mata um de seus filhos, eles pedem que você perdoe.

Ele não olha para o seu defeito, olha para o filho que precisa de ajuda e olha para 
o amor que sai de você para ajudá-lo. Seu Pai Celestial não aceita o mal feito por seus 
filhos e não julga seus maus comportamentos, ele quer dar amor a todos os seus 
filhos usando seus filhos cheios de amor, porque ele quer que todos vocês sejam 
felizes. É por isso que ele pede que se amem como são para amar os outros como 
eles são, para que aqueles que praticam atos de vida sem amor
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eles derramaram um dia de amor por si mesmos. Se uma única pessoa não é amor, 
todos os outros devem apoiá-la, e isso só é possível com o amor que há nelas.

- No início, quando seus primeiros pais foram criados na terra, você que era perfeito 
em Deus, que tinha conhecimento infinito, você poderia apoiar Eva quando ela foi 
tentada por Satanás? Sim, todos vocês estavam cientes dessa tentação.

- Como explicar que você estava ciente da tentação dirigida contra Eva, já que ainda 
não estava na terra? Em Deus, tudo é perfeito: nada é igual a Deus. Ele é 
onisciente, onipotente, onipresente: ele sabe tudo, ele pode fazer tudo, ele está 
em toda parte. É o Alfa e o Omega: sem começo nem fim. É Vida Eterna: Ele é 
quem dá vida. Antes de você nascer na terra, a vida estava em você e você estava 
na vida. Deus o criou por amor e colocou seu amor incondicional em você. Você 
amava a Deus e, como seu amor a Deus era incondicional, você amava tudo o que 
ele havia criado. Você sabia a quem pertencia: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito 
Santo, um Deus único. O amor quis você à sua imagem: o amor de Deus 
mergulhou você em seu conhecimento. Você conheceu toda a criação: Deus criou 
tudo por amor a você. Você sabia quem você era:

• O amor não separa seus seres do amor: o amor uniu você.

• O amor permite que você veja a luz: seu conhecimento sobre o que estava 
acontecendo veio da luz de Deus.

• O amor não esconde a verdade: o amor lhe deu liberdade para saber.

Em Deus, você estava ligado por amor a Adão e Eva e na terra Adão e Eva 
estavam ligados a você pelo amor que estava em seu interior perfeito, pois o amor 
deles era incondicional a Deus. Amor é o que te uniu, essa foi a Vontade de Deus. 
Deus é vida, vida é movimento. No Movimento da Vida, pelo amor, ele alimentou o 
seu amor com o seu amor, e como você foi criado à semelhança de Deus, pelo amor, 
no Movimento da Vida você alimentou os atos de vida dos seus primeiros pais com o 
seu amor incondicional . Deus é Conhecimento, com sua luz alimenta seus filhos, 
porque no Movimento de Vida você estava ciente do que se passava na terra. Deus 
não escondeu o que estava acontecendo de vocês, Deus é Amor, e amor é o que 
tornou vocês, filhos, livres para conhecer e amar

- Por amor, no Movimento da Vida alimentaste a vida de Eva com o teu amor 
incondicional e a sua vida recebeu amor: a sua vida se nutriu do amor. Quando 
Eva ouviu as palavras do Tentador, ela precisou de conhecimento? Não, pois 
essas palavras de conhecimento não vieram dela, mas do Tentador. Eva possuía o 
conhecimento infundido, pois Deus deu a ela seu conhecimento; portanto, o que 
ele ouviu não poderia vir do filho de Deus. Houve um tempo que se passou entre 
as palavras do Tentador que as proferiu, a escuta de Eva e seu coração. O coração 
de Eva era amor total a Deus: não há espaço para nada além do amor a Deus.
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- Mas essas palavras estrangeiras foram ouvidas oferecidas a Deus? Ouvir é um ato da 
vida, faz parte da vida de todas as crianças vivas. Para a vida aceitar o que está fora, a 
vida experimenta um tempo de amor e o amor é o que agrega o fora ao amor do filho 
de Deus, e se ele aceita, sua vida é aquela que se abre para que o que entre. que ouve 
em vida, mas se o filho não aceita, sua vida é aquela que diz não para fora. Deus 
fornece esse tempo para que cada filho seja livre para escolher. Visto que todos os 
atos da vida de Eva estavam em Deus, ela não teve que escolher, mas ela teve que 
oferecer aquelas palavras estranhas. O amor mergulhou essas palavras estranhas em 
seu amor incondicional por Deus, mas não ofereceu essas palavras a Deus. Ela 
continuou ouvindo essas palavras estranhas que a encantaram.

Satanás sabia que o amor estava nela e que era preciso esperar o momento 
certo, por isso continuou a falar com ela com sua astúcia para que ela não 
descobrisse suas palavras sem amor. Já que Satanás conseguiu manter uma conversa 
com ela, ela não percebeu que estava caminhando em direção ao que era proibido 
por Deus. Eva ainda estava na força do amor, porque no movimento do amor, por 
amor, toda a vida alimentou sua vida e recebeu como alimento o amor que estava 
em toda a sua vida: sua força estava nela.

- Por que você não ficou fora de perigo? Satanás continuou a falar com ela de forma 
mais astuta: ele usou palavras açucaradas. Eva se deparou com essas palavras 
enganosas e as ouviu. Entre essas palavras astutas e escutá-la, houve um 
momento de amor em que o amor teve que mergulhar palavras enganosas em 
seu amor incondicional. Como Eva aceitou ser seduzida: 'falar com Deus sobre um 
conhecimento diferente do bem, significa ter uma conversa como filha criada 
igual ao seu Criador, isso significa agradar a filha de Deus que sou para ele', ouviu 
estas palavras , e sua vida foi enfraquecendo em face dessas palavras venenosas. 
Por causa dessas palavras sem amor, a curiosidade foi suspensa. Essa 
curiosidade, Satanás precisava dela para que uma brecha fosse aberta no coração 
de Eva. Como o coração dele era perfeito ele tinha que ter um desejo. Falar com 
Deus como iguais era o desejo com que ele conseguia levá-la mais longe: para a 
desobediência.

- Você que estava em Deus, e Adão que estava na terra, poderia a vida, pelo amor, 
no movimento da vida ser alimentada com o que Eva tinha em sua vida? Sim, 
meus filhos. O amor dá vida ao que a vida contém. Pois bem, no movimento da 
vida, pelo amor, o que a vida de Eva tinha nela, ou seja, a sedução de saber o que 
Deus sabia, trouxe esse alimento para toda a vida em Deus e também para Adão; 
Mas, uma vez que toda a vida foi alimentada com o amor incondicional de Deus e 
que a vida era apenas perfeição, aquela comida não poderia alimentá-lo e 
alimentá-lo.

- Você poderia ajudar Eva a se comportar bem? Sim. Os filhos de Deus em Deus 
tinham consciência daquele alimento que transportava sedução, e como tudo 
acontecia pelo amor incondicional de Deus, eles ofereciam a Deus o que é de 
Deus, e pelo amor, no movimento da vida a vida de Eva recebia alimento de amor: 
seu ato de amor por seu Deus. E mesmo que Adão não pudesse conhecer os 
pensamentos de Eva, porque o espírito de Eva não ali-
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Ele se divertiu com o Espírito de Deus, mas com palavras amáveis, por seus bons 
atos de vida, por amor, no movimento da vida ele alimentou a vida de Eva com 
seu amor perfeito.

- O amor dos filhos de Deus passou por uma transformação antes de Eva? Não, 
meus filhos. O amor dos filhos de Deus permaneceu intacto, porque o seu amor 
incondicional permaneceu intacto por Deus, por você e por Eva, a mãe de todos 
os filhos de Deus que deveriam nascer na terra. Embora sua vida carregasse nela 
esta sedução: o encanto de conversar com Deus sobre o que só Deus conhecia, 
todos juntos vocês formaram uma força de amor porque Eva ainda carregava seu 
amor incondicional em sua vida.

- Eva permaneceu fiel a si mesma? Sim, apesar do fato de que seu coração tinha 
uma fraqueza vindo das palavras doces que ela ouviu.

- O que aconteceu na vida de Eva? Apesar de a vida de Eva ter sido alimentada com 
o amor perfeito dos filhos de Deus, por ouvir palavras enganosas, seu coração 
enfraqueceu, e durante o tempo de amor em que o amor mergulhou o que ela 
ouviu em seu amor não ofereceu a Deus o que Deus esperava dela: amor 
incondicional. O amor havia mergulhado aquelas palavras doces em seu amor, e 
ela fez o que não precisava: escolher, e sua vida permitiu que o mal entrasse nela. 
Ele havia acabado de desobedecer a Deus, porque com sua vida aceitou o que 
não vinha de Deus.

- Adão, que não sabia o que aconteceu, foi influenciado pelo ato impuro da vida de 
Eva? O ato de vida de Eva não poderia influenciar os atos de vida de Adão, seria 
necessário que um de seus atos fosse afetado pelo mal, o que não aconteceu.

- Deus permitiu que o amor de Adão por Eva diminuísse? Não. A vida de Adão 
pertencia a Deus e Deus amou Adão como amou Eva. Deus deu-lhe amor e o 
encheu de carinho, pois Adão carregou consigo a semeadura da vida: toda a vida 
deveria vir à terra por meio da vida de Adão e Eva. Deus não privou Adão do 
conhecimento do amor, ele teve que amar Eva apesar de sua desobediência e ele 
teve que ser o modelo a seguir para todos os que nasceram na terra. Adão estava 
unido a todos os filhos de Deus em Deus, e todos os atos da vida alimentavam 
uns aos outros: esta era a vida em Deus na terra como era no céu. Por meio do 
amor, no movimento da vida, os atos da vida de Adão continuaram a nutrir a vida 
de Eva, e toda vida nutriu a vida de Adão com amor. Apesar da desobediência de 
Eva,

- Qual foi a fraqueza de Adam? Quando Eva se aproximou de Adão, ela a amou 
como ela era: a mulher que Deus a ofereceu para se multiplicar na terra. Adão 
amou Eva e Eva amou Adão: eles se amavam diante de Deus. Quando seus olhos 
encontraram os de Eva, o que viu o perturbou e, nesse instante, alimentou seu 
coração. A vida de Adão só poderia experimentar a perfeição, pois o que era mau 
para Deus era desconhecido para Adão. mas seus olhos, que se alimentavam 
exclusivamente de amor, viram algo diferente de amor nos olhos de Eva. Era
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diante de algo desconhecido e só ele tinha que dar a Deus o que estava vendo, pois 
seu amor por Deus era incondicional. O que ele estava vendo não precisava comovê-
lo, porque não havia nada de errado em sua vida. Um tempo de amor foi dado a ele 
pelo Amor, e o amor mergulhou em seu amor, que o emocionou: porque ele estava 
diante de algo desconhecido.

- Adam tinha enfrentado uma escolha antes? Não. O que ela pensou, viu, ouviu, disse, 
fez, sentiu foi apenas amor por Aquele que lhe deu o pensamento, o olhar, a escuta, a 
palavra, a ação e o sentimento. Ele não teve essa necessidade de escolher, Deus o 
preencheu em tudo. Mas esta emoção lhe era estranha: tinha diante de si a mulher 
que Deus lhe dera e carregava nela algo que não tinha. Por meio do amor, no 
movimento da vida, os filhos de Deus em Deus quiseram sustentar a vida de Adão.

- Como explicar essa vontade, enquanto o amor em sua vida em Deus estava em 
seu poder? Quando Deus quis criar seus filhos com sua matéria, todos os filhos 
de Deus em Deus tiveram o mesmo amor incondicional. Só existia o amor perfeito 
que alimentava cada vida: seu pensamento estava unicamente em Deus, seu 
olhar unicamente em Deus, sua escuta escutava somente Deus, sua palavra saía 
somente para agradar a Deus, sua ação cumpria somente a Vontade de Deus, sua 
sentimento era apenas adoração a Deus. Esse amor era o que cada um carregava 
dentro de si: tudo em tudo para Deus. Uma força de amor estava em todos os 
filhos criados que foram alimentados com amor, que formou um poder 
inabalável. Mas, no poder do amor, faltava o amor incondicional de Eva.

Meus filhos, durante o tempo de amor, o amor mergulhou na vida de Adão o que 
estava antes dele. Adão tinha diante de si o que Deus lhe dera: amor. Seu amor por 
ela era perfeito, mas ela, a escolhida de Deus para ele, carregava algo em si que 
momentaneamente afetou o amor de Adão por ela. Sua vida que experimentou 
apenas o bem estava na força do amor, já que ele só recebia o alimento do amor, 
mas naquele momento Adão, o filho perfeito escolhido por Deus para ser o primeiro 
de uma multidão de filhos de Deus, não pôde alimentar instantaneamente os vida de 
todos os filhos de Deus com seu ato de vida.

O amor incondicional de Adão alimentou você com amor, pois Deus havia dito a 
eles: "Multiplique-se". Ele carregou consigo o que você precisa para nascer na terra: 
parte da vida dele, e Eva carregou parte da vida dela para você. Adão, o primeiro, 
teve que dar parte de sua carne depositando-a na carne de Eva, e ele sabia disso. 
Esse algo estranho na mulher causou uma estagnação em seu amor incondicional, o 
que afetou seu ser, e os filhos de Deus em Deus estavam cientes desse movimento 
porque, pelo amor, no movimento da vida o amor de Adão não poderia alimentar os 
filhos. de Deus em Deus. E você, você experimentou aquela estagnação procedente 
da primeira carne na terra, que te quebrou.
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Naquela época, Adam também não podia ser alimentado pelo seu amor 
incondicional. Por causa do amor, no movimento da vida sua vida que não recebeu o 
amor de Adão experimentou uma deficiência: o amor dos filhos de Deus sem o amor 
de cada um teve deficiência. Adão, o primeiro criado na terra, acabava de 
experimentar uma fraqueza, e por causa de uma emoção, seu espírito em Deus, seu 
olhar aberto para Deus, sua escuta abandonada a Deus, sua palavra agradável a 
Deus, sua ação obediente à vontade de Deus, seu sentimento de adoração a Deus 
não escolheu Deus: o amor de Adão queria amar a Deus mais do que Eva, mas ele viu 
o amor de Eva por ele, e seu amor queria dar tanto a ela quanto a Deus.

Entre o momento do olhar e o momento da aceitação do conhecimento do bem e do 
mal, houve em Adão o tempo do amor em que o amor mergulhou em seu amor 
incondicional o que se viu no olhar de Eva. Adão havia olhado para algo estranho à sua 
vida: uma refeição que não vinha de Deus, mas do Tentador. Adão não pôde oferecer 
imediatamente o que tinha visto e não alimentou Eva e os filhos de Deus em Deus neste 
momento com seu amor perfeito, porque algo estranho a Deus, portanto a ele mesmo, 
estava antes de sua vida. A sua vida não deu aos filhos de Deus em Deus e na mulher que 
Deus lhe deu a sua força de amor, porque faltou força ao seu amor. Esse algo estranho 
ao amor danificou a bondade do homem, e toda vida criada o sentiu.

E Eva, apesar de no movimento da vida, pelo amor, a vida dos filhos de Deus em 
Deus nutrir a sua vida com o amor perfeito de Deus, ela fez uso da sua liberdade: 
querendo dar o seu conhecimento a Adão. Este acto de vida venía de ella: su espíritu 
le pertenecía a ella, su mirada se abría en ella, su escucha actuaba para ella, su 
palabra la agradaba, su acción la formaba y su sentimiento le infundía con- fianza, su 
vida, la sua. No movimento da vida, por amor, sua vida quis alimentar a vida de Adão. 
Adão teve que escolher: rejeitar ou aceitar saber o que Deus não queria para seus 
filhos, e como tudo era feito por amor, ele viveu um momento de amor, e o amor 
mergulhou em seu amor incondicional esse conhecimento que tinha que lhe oferecer 
Tchau.

- Você escolheu Adam? Visto que ele amava a Deus e amava aquele que Deus lhe deu, 
ele escolheu: querer agradar a Deus e agradar a Eva ao mesmo tempo. Adão fez uma 
escolha em vez de oferecer tudo a Deus, e um conhecimento diferente do 
conhecimento do bem foi introduzido em sua vida. Aquele que tinha que amar a Deus 
incondicionalmente antes dele e antes de Eva deu a si mesmo um amor que ele 
queria viver: um amor condicional, e uma vontade humana acabava de ser colocada 
na vida de Adão e na vida de Eva.

- E você, na sua vida em Deus, você experimentou esse ato de vida? Sim. Deus não 
separa seus filhos na terra de seus filhos nele.

- O amor de Adam apoiou seu amor incondicional? Seu amor perfeito deu-lhe forças 
para resistir à tentação.

- Seu amor incondicional experimentou fraqueza? Sim. O que se conhecia na sua 
vida em Deus circulava: o amor que era perfeito na vida em Deus e o 
conhecimento de saber que o seu amor não estava na perfeição, quando você 
não formava um amor único, eram conhecidos por você. : assim seria sua vida na 
terra.
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- Seus primeiros pais, que tinham o conhecimento de Deus, mas entraram em um 
conhecimento imperfeito, são os únicos que escolheram? Não, eles escolheram 
quase todos os filhos de Deus.

- Quem nasceu no mundo por meio de Adão e Eva? Você, porque você estava todo 
em Deus, e o amor te unia.

• Por amor, vocês estavam juntos: Adão, Eva e você em Deus.

• Por amor, você teve o conhecimento desses eventos.

• Por meio do amor, a vida nutriu a vida de Eva, apesar de sua desobediência.

• Por amor, a vida alimentou a vida de Adão e seu amor não foi reduzido

• Por amor, a vida alimentou a vida de Adão quando ele escolheu sua vontade.

• Por causa do amor, a vida alimentou a vida e seu amor perfeito não poderia ajudá-
los.

- Por que seu amor perfeito não poderia ajudá-los? Porque havia em você o seu 
amor perfeito e um amor imperfeito.

- O que é esse amor imperfeito? Seus pais são Adão e Eva na terra e todos vocês são 
descendentes deles. O amor fez de vocês filhos do amor, esta é a Vontade de 
Deus: amar a Deus e amar a todos vocês com amor perfeito. Esse amor estava em 
sua vida e, por meio do amor, no movimento da vida, a vida alimentava toda a 
vida criada. Meu amor, Deus te deu a vida para ter a felicidade de amar 
eternamente: a felicidade está no amor e quem ama fica feliz em ver o amor que 
se move diante dele. Você estava em mim, Amor, e o Amor o alimentou com seu 
amor incondicional. O quanto você era só amor e, por meio do amor, em Deus 
sua vida alimentou a vida de seus primeiros pais, e o amor deles se moveu em 
sua vida na terra, e isso alimentou sua felicidade em Deus e sua felicidade 
alimentou a felicidade deles em vida. Terra.

Meus filhos, o seu amor incondicional tinha um lugar neles, e como vocês 
amaram Adão e Eva com amor autêntico, quando eles escolheram, o amor 
condicional deles teve um lugar em vocês, esta é a razão pela qual uma vez na terra 
vocês amam como eles amaram seus primeiros pais. Deus permitiu ao Tentador 
provar o amor de todos os seus filhos: por causa da desobediência deles, seus pais 
escolheram o amor deles ao amor incondicional de Deus e você, por amor, escolheu 
o amor de seus pais ao invés do amor incondicional de Deus.

• Deus é amor: aceitou que seu olhar contemplasse a felicidade de seus pais que 
tiveram que preencher a vida na terra.

• Deus é bom: descobriu o que você devia sentir pelos seus primeiros pais e colocou 
em você tudo o que é necessário como conhecimento para perceber que Deus é 
quem o criou.

• Deus é misericordioso: deu-te o seu Filho para te devolver ao estado perfeito da tua 
criação.

Meus filhos, com o poder do amor, vocês podem rejeitar o mal que os quer 
afetar. O amor atingiu seu clímax quando o amor incondicional do
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os filhos de Deus eram apenas um, e o amor atingirá seu clímax quando o amor 
incondicional dos filhos de Deus for apenas um.

Se o mal entra em um filho de Deus por um ato de má vida, seu amor que é 
condicional volta a amar sem força, pois é um amor fraco no meio de um conjunto de 
amor forte. Apesar de ter cometido um mau ato de vida por causa de seu fraco amor 
diante de uma tentação, por amor, no movimento da vida toda a vida continua a 
nutrir sua vida: o amor incondicional na vida de todos os filhos de Deus em Deus e o 
amor condicional em todos os filhos de Deus na terra nutrem sua vida, o que 
fortalece seu fraco amor. Essa força que vem do amor em cada um, ele precisa dela 
para perceber que o que fez foi contra ele.

E se um filho de Deus é tentado, mesmo quando no movimento da vida o poder 
do amor não está no auge por causa dos filhos de Deus na terra que não carregam 
mais o amor incondicional em suas vidas, o amor age. Porque? Porque quando os 
filhos de Deus que amam condicionalmente se dão um amor condicional, o amor 
desses filhos não está só, é o amor incondicional dos filhos de Deus que os alimenta: 
o amor circula para ajudá-los.

E no movimento da vida, através do amor, o amor incondicional e o amor 
condicional nos filhos de Deus alimentam a vida desses dois filhos com o alimento do 
amor: é a força do amor. Por meio do amor, no movimento da vida, seus atos de vida, 
sustentados pela força do amor, trazem-lhe a força de que necessita; para aquele 
que vive com a força do amor as consequências de seu mau ato de vida e para outro 
a força de resistir à tentação: é a força do amor.

Filhos meus, pelo amor, no movimento da vida, depois da vossa eleição, que 
consistiu em escolher o amor dos vossos pais em vez do amor incondicional de Deus, 
todos vocês foram alimentados pelo amor incondicional. O amor de uma filha 
permaneceu em sua força: o amor incondicional de Deus Pai, Deus Filho, Deus 
Espírito Santo alimentou seu amor incondicional. Esta filha alimentou sua vida com o 
amor perfeito de Deus; esta filha não foi afetada pelas palavras enganosas ouvidas e 
aceitas por Eva; esta filha permaneceu fiel ao amor de Deus; esta filha criada 
alimentou a vida de todos os filhos criados; trata-se da humilde Maria, a pura 
Imaculada. Todos na terra estão protegidos pela força de seu amor incondicional, 
porque ele recebeu todas as graças.

- Deus sabia a escolha de cada um de seus filhos e as consequências dessa escolha 
em sua vida na terra antes de testá-los para o amor? Sim, Deus é onipotente, 
onisciente e onipresente, ele sabia quem permaneceria perfeito e, como queria 
que todos fossem perfeitos, deu-lhes o seu poder de amor: um Salvador, seu 
Filho.

- Como Deus sabe de tudo, você recebeu forças antes de escolher? Sim, cada filho criado 
que teve que passar por essa prova foi alimentado pelo amor incondicional de Maria, 
porque seu amor incondicional não serviu para perder suas forças.
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- A Maria pura sabia o que se passava com ela? Não, Deus não revelou a ela ou a 
qualquer um de seus filhos criados que eles deveriam passar por um teste. Foi 
depois da prova de amor que Deus demonstrou seu amor incondicional no amor 
incondicional de Maria pura, e a Maria humilde recebeu o poder de Deus. Por 
amor à sua fidelidade, ela recebeu uma recompensa maior do que os anjos, 
maior do que todos vocês que, graças ao amor incondicional de Deus e ao amor 
incondicional, tiveram que dizer 'Sim' ao Amor: Deus a uniu à sua força de amor, e 
sem que ela soubesse, ela foi escolhida para carregar Deus o Filho em seu ventre 
virginal.

- Durante aquele teste, cada filho de Deus reagiu da mesma forma ao amor que 
estava acontecendo em Adão e Eva? Não, cada um carregava consigo o poder do 
amor. Pela força do amor, sua escolha experimentou a força da atração. Você 
sentiu essa força pelo amor de seus pais. Quando os filhos de Deus em Deus 
sentiram atração pelo amor dos primeiros pais, alguns resistiram muito e a 
resistência de cada um deles teve sua própria força, alguns resistiram menos e a 
resistência de cada um deles também teve sua própria força, Alguns não resistiu 
por muito tempo e aí ainda a resistência de cada um deles tinha sua própria 
força. Portanto, uma vez na terra, a profundidade de seu amor filial por Deus tem 
sua própria medida, e toda vontade humana não tem a mesma medida,

Deus demonstra seu amor incondicional por cada um de vocês, e cada um tira 
proveito disso de acordo com o que é. Sim, vocês estão todos juntos, mas cada um 
tem sua medida de amor. Que você seja instruído pelo poder de Deus, cada um é 
livre para permitir que o que vem de Deus flua nele; Bem, o que acontece em cada 
um depende exclusivamente de você. Você sentiu o amor por Deus e, cada um de 
acordo com a medida de seu amor filial por seu Pai Celestial, você manteve a força 
em seu amor por Deus, por si mesmo e pelo próximo.

É por meio do amor que todos recebem no movimento da vida o que cada um 
carrega em si. Meus filhos, neste momento, por amor, Deus os instrui no movimento 
da vida, e sua vida se nutre da Vida Eterna. Permitir que Deus nos ensine significa 
permitir que Deus nos ame. Cada um é digno do amor que recebe quando se 
comporta sendo bom na terra. Todos vocês têm o 'sim' em vocês, não se esqueçam 
disso. Este 'sim' faz de vocês seres bons para si mesmos e para o próximo.

Todos os seus atos de vida trazem alimento para cada um dos filhos criados, pois 
'cada um por cada um'; é isso que você tem que viver para que suas obras não sejam 
estéreis. Quem ama seu próximo ama seu Criador e quem ama o Criador ama tudo o 
que ele criou. O Criador é o Mestre de sua criação, e ele colocou seu amor em sua 
criação para que a criação seja amor para todos. Peço que amem uns aos outros e 
àqueles que estão com você na terra como no céu.



128

- Por que Deus se importa tanto que vocês se amem? Ele colocou seu poder no amor, e 
seu amor está em você: você carrega o poder de Deus em você, e no momento em 
que você ama um ao outro com o mesmo amor é quando você pode usar o poder 
dele. Deus vos fez seus filhos, e o que Deus criou em torno dos seus filhos, como o 
vosso Pai, vos foi dado como garantia de amor: «Olha o quanto vos rodeia, é o meu 
'Amo-vos', traz-vos a minha alegria e minha ternura. Tudo o que existe na terra faz 
parte da sua vida para que você descubra a importância do seu 'eu te amo'. Nada na 
terra e no universo é superior a você: você foi criado à minha imagem. »

Todos os espíritos criados e todos os humanos criados estão em Amor. Os criados 
invisíveis e visíveis carregam em si o amor de Deus, e com o amor de Deus eles 
podem dar amor a todos. Visto que amor significa dar, toda criatura tem que dar; 
portanto, o invisível e o visível são feitos para viver em harmonia.

Os espíritos invisíveis obedecem a Deus, estão apaixonados e gostam do que 
Deus criou. Uma vez que há amor neles, o amor perfeito reina entre eles. Os espíritos 
perfeitos estão diante do Espírito Perfeito, e Deus deu a cada um sua potência. É na 
perfeição de Deus que eles se cumprem, e uma harmonia perfeita reina entre eles. 
Deus criou o invisível para que o invisível sirva apenas a Deus: todos os espíritos 
criados têm seu lugar de acordo com a ordem de sua criação para oferecer a Deus o 
que vem de Deus.

- Os espíritos invisíveis veem tudo? Os espíritos puros são invisíveis e veem o que 
está no invisível e no visível.

- Quando você olha para a Hóstia consagrada, consegue ver Deus ensinando-se a você 
na forma de pão consagrado? Sim, meus filhos, você pode.

Eu sou Deus e de acordo com a tua fé podes ver Aquele que te disse que acreditas 
nele: "Quem come o meu corpo e bebe o meu sangue tem a vida eterna." Se você 
acredita que estou diante de você, seus olhos vêem a minha Vontade, seus olhos vêem a 
Vontade do Pai, seus olhos vêem a Vontade do Espírito Santo: Eu sou a Divina Vontade 
que permite que você veja. O tempo em mim, a Vontade Divina, é eterno: não há 
suspensão na Vontade Divina, meu Ser onipotente, onisciente e onipresente está diante 
de você.

Você diz que é preciso acreditar para ver: Este ato da vida prejudica o filho de 
Deus. Deus deu Sua força de amor a todos os Seus filhos criados. Deus é o primeiro e 
depois você. Se você acreditar em Deus, terá confiança naquele que é poderoso e sua 
fé será protegida contra o engano.

- Contra o que sua crença será protegida? Contra vocês mesmos, visto que vocês 
oferecerão a Deus o que vocês não veem e não entendem, e Deus abrirá seus 
olhos para que vocês possam ver se o que se apresenta diante de vocês é contra 
vocês. Sua fé está em seu amor condicional e seu amor é limitado. Quando a sua 
fé tem a mesma medida que a medida do seu amor, o Espírito Santo dá a você o 
dom da entrega e, se você se abandonar, o seu amor recebe o amor incondicional 
de Deus, e sou eu quem permite que você veja o que é meu O Pai quer por você, 
é sobre discernimento.
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- Você tem em você o que é necessário para ver todos os atos da vida do seu 
próximo e do seu? Não, meus filhos, porque vocês carregam amor condicional em 
vocês. Só o meu ato de vida permite que você me ofereça todos os atos de vida 
passados, presentes e futuros, e eu, que purifiquei todos, dou-te a minha luz para 
que possas, com a minha misericórdia, viver a tua misericórdia. Então, você verá 
com o seu amor fortalecido pela graça do perdão o que Deus espera de você: o 
amor incondicional pelos atos da vida que não foram aceitos, perdoados e 
amados.

Vamos continuar com isso. Diante de você, está o invisível, e seus olhos feitos de 
matéria não podem ver o que não é matéria, mas seu amor pode permitir que você 
veja o que é possível em sua vida. Seu amor não pode ser colocado em uma escala 
para saber o peso de sua medida de amor, e ainda assim isso pode ser visto. Por 
exemplo:

• Um de vocês aceita a companhia desta ou daquela pessoa, apesar de suas 
palavras duras, enquanto você não pode ficar na mesma sala com essa mesma 
pessoa por causa de suas palavras duras. Ambos os sentimentos de vida são 
verificáveis   pela maneira como você se comporta com o próximo. Isso é invisível 
a olho nu, mas verificável por causa de seus sentimentos que influenciam suas 
ações na vida.

• O amor que você sente por Deus é mensurável. O amor de algumas pessoas por mim é tão 
forte que concordam em amar as pessoas que as ridicularizam. O ridículo não os afeta, 
eles se rendem a Deus. Sua confiança em minha vontade prevalece sobre sua vontade. 
Seus atos de amor entram em meu Ato de amor, e eles concordam em amar todos os 
pecadores, eles também. Os atos da vida são aceitos, perdoados e amados por eles 
mesmos, pois entendem que os atos da vida foram purificados pelo meu Ato de Vida.

• O que era invisível torna-se visível. Venha e entenda que somente aqueles que aceitam 
seu próximo como ele são capazes de perdoar a si mesmos e valorizar seus próprios 
atos de vida que eu, o Salvador, purifiquei. Por seus atos de vida, eles são capazes de 
discernir que o mal é apenas a causa dessas palavras duras e não a pessoa que as 
pronuncia: eles vêem o mal por causa dos atos ruins da vida.

• O que parece impossível para você é o que você não vê e o que você não vê parece 
incompreensível para você. Deus que aproveitou a matéria do pão e do vinho para te 
fazer compreender que a sua Vida a oferece:

- Dá para acreditar que Deus te dá a sua Vida no invisível, aproveitando a matéria que 
sai dele para te mostrar que te ama com amor incondicional? Meu amor, você 
acredita nisso, mas não vê; você vê minha Presença, mas você não acredita nela.

- Porque? Seu amor é condicional. Pense em seus atos de vida que alimentam, 
através do amor, no movimento da vida a vida de todos os filhos de Deus na terra 
para que sejam amor.

- Seus atos de vida são amor? Sim, se seus atos são feitos com bondade, ou não, se 
são feitos com seus sofrimentos. Medimos sua bondade por meio de seus atos de 
vida e seu sofrimento por meio de seus atos de vida. Onde há sofrimento, não há 
harmonia e onde não há
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harmonia, há luta. Por causa de seus sofrimentos, seus atos de vida não estão em 
harmonia com seus próprios atos de vida, e seus atos de vida declaram guerra 
aos atos de vida de seu próximo. O que é desprovido de harmonia não pode fazer 
você feliz, portanto sua vida recebe o que você dá: atos de vida sem amor e sem 
harmonia.

- Quando você pensa nos que estão em guerra, você sabe que existe sofrimento e você sabe 
que eles tiveram que concordar em matar, porque durante a guerra é preciso matar para 
não ser morto. Então, o que é essa reação 'minha vida ou sua vida' que faz tal ato da vida 
reaparecer em você?

• Aqueles que matam por ódio praticam atos de vida contra vida; suicidam-se 
porque, por amor, no movimento da vida tudo volta para as pessoas que 
praticam atos de vida contra a vida. O mal que há neles os guia: não se amam, 
odeiam o próximo, o ódio é o seu alimento, caminham para a perda.

• Aqueles que matam para tornar a vida mais pacífica para os outros praticam atos de 
vida para o resto da vida. Através do amor, no movimento da vida, seus atos de vida 
sustentam a vida de todos os filhos de Deus, mesmo daquele que está antes deles, 
enquanto a pessoa quer matar todos os que estão antes dela.

Antes, Deus protegia os filhos, aqueles que permaneciam fiéis ao seu amor para que 
pudessem sobreviver, e oferecendo-lhes armas para se defenderem daqueles que os 
queriam matar foi a forma como salvou seus filhos para um mundo melhor. Deus ama 
todos os seus filhos: ele não mata a vida, ele dá vida o seu sopro de vida para que seus 
filhos escolham a vida. Como Deus queria proteger as criancinhas, Deus os ajudou a 
entender que era preciso matar para ser salvo: fazer o que é certo para a vida eterna. E 
muitos entre eles mataram crianças criadas que não queriam fazer o bem, mas o mal.

Deus salvou a vida que não estava perdida. Por amor, no movimento da vida, os 
filhos de Deus que lutaram para salvar os filhos de Deus se esforçaram para salvar 
vidas. Por amor, no movimento da vida, seus atos de vida carregavam o alimento do 
amor, e esse alimento do amor alimentava a vida de todos os filhos de Deus. Nessas 
lutas, entre as crianças adversárias, existiram vidas que não se perderam: durante a 
prova, essas crianças viram a Luz que os convidava para a vida eterna. O amor 
invisível em todas as crianças criadas salvou a vida de cada criança criada que 
carregava amor em sua vida, eles foram capazes de dizer 'não' à morte eterna.

Eu dei minha vida para salvar todos os filhos de meu Pai, e todos eles carregaram 
meu amor salvador neles. Todos os que viveram, estão vivendo e viverão são filhos 
de meu pai. Que eles nasceram antes de você ou que nasceram depois de você, os 
sustentou ou os fez sofrer por seus atos de vida. Todos os filhos de meu Pai 
carregam seu amor neles. Cada um fez, está fazendo ou fará seus atos de vida com 
amor naquele que tem sua medida.

- Deixo meus filhos neste momento sem minha Presença ao lado deles enquanto 
estão em guerra, sofrem epidemias ou distúrbios? Eu te encho de amor, assim 
como te encho de amor e, por amor, no movimento da vida o teu bem
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Nossos atos de vida que são alimentados por meu amor incondicional alimentam 
seus atos de vida para que seus atos de vida não sejam contra eles.

- Suas boas ações alimentaram as ações dos filhos de Deus que nasceram antes de 
você? Sim, meus escolhidos. Todos vocês têm uma medida própria. Como o peso 
da sua medida era igual aos seus atos de vida, o seu amor pelo próximo foi 
sentido em sua vida durante o seu nascimento na terra. Deus, que sabe tudo 
sobre você, envolveu seu amor condicional com seu amor incondicional, e sua 
vida experimentou a força do seu amor. Deus escolheu você para ajudar as 
pessoas com o peso da sua medida reduzida na balança do amor, e Deus só 
escolheu o momento em que você teve que nascer na terra. Esta é a razão pela 
qual, antes, aqueles que desejavam a vida eterna eram salvos da morte eterna 
por causa de suas boas ações de vida.

O amor torna cada um livre, mas o amor é o que harmoniza a vida de cada um. 
Quando os filhos de Deus não querem praticar as boas ações da vida, o amor que 
vem de Deus é o que respeita sua escolha. Fazem mal a si próprios e ao próximo: a 
sua harmonia corre o risco de não se poderem dar a conhecer nem ver, e o que não 
sabem e não veem, não compreendem. O amor é invisível, mas os atos da vida em 
harmonia com os outros atos da vida são visíveis: cada um tem o seu lugar na terra, e 
cada lugar é essencial para cada um para cada um. Quando um filho de Deus não 
vive em harmonia com os filhos de Deus, o amor nos atos da vida dos filhos que 
praticam as boas ações alimentará o amor dessa criança, e seu amor o ajudará a 
encontrar seu lugar.

- Como o amor na vida desse filho pode permitir que ele entenda que não está em 
seu lugar? El amor está en la vida y la vida está moviendo: el amor en la vida de 
este hijo perdido buscará en él al hijo de Dios que es, y enseñándole el resultado 
de sus actos de vida es como se dará cuenta que lo que hace está contra ele. Visto 
que seus atos de vida não são amor por si mesmo, o amor não será capaz de 
harmonizar seus atos de vida; portanto, seus atos de vida que não encontrarão 
seu lugar, declararão guerra contra ele, e haverá sofrimento nele.

Cada ato da vida entrará no tempo do amor, e o amor mergulhará cada ato da vida 
em seu amor: esses momentos ele viverá. Se você concorda em praticar um ato de vida 
ruim, este ato de vida levará comida sem amor, e pelo amor, no movimento da vida, este 
alimento alimentará os atos de vida de quem não está em harmonia com seus atos de 
vida, e no movimento da vida, por meio do amor, o alimento de seus atos sustentado por 
seu alimento sem amor retornará para ele. Visto que ele recebe seu próprio alimento 
impuro, seus atos de vida continuarão a estar em desarmonia. O que ele fará continuará 
a ser contra ele: suas ações de vida ainda trarão suas consequências.

No tempo do amor, quando o amor mergulhar seu ato de vida impura no amor, o 
filho de Deus que é deverá escolher: Rejeito a tentação ou a aceito. Se você ainda 
concordar em fazer isso, continuará a sofrer. Ele carrega amor porque foi criado com 
amor incondicional, mas como escolheu o amor humano ao invés do amor
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de Deus, seu amor está ciente da condição: 'Eu me amo se escolher o bem' ou 'Não me amo se 
escolher o mal'.

Satanás é o Mal, ele o tenta para que você não seja capaz de amar a si mesmo. 
Por meio de sua astúcia, ele produziu situações em que o filho de Deus se encontrava 
para conhecer o mal. Todos os filhos de Deus não precisam se aproximar desse 
conhecimento, e a escolha é sua.

Visto que seus primeiros pais escolheram o amor deles em vez do amor 
incondicional de Deus, o amor enfraquecido deles afetou você, e vocês se permitiram 
ser afetados pela fraqueza deles, já que foram vocês que escolheram o amor de seus 
pais em vez do amor perfeito de Deus. . O conhecimento do mal foi permitido através 
da vida entrar em cada um de vocês, e seu amor alcançou sua medida: assim foi sua 
conseqüência. Saiba que no momento do seu nascimento na terra, o seu amor não 
era mais incondicional, foi substituído pelo amor condicional; Isso não quer dizer que 
não fosse mais o mesmo amor, teve uma medida daquele momento em diante.

- Quando você foi concebido no ventre de sua mãe, sua medida era perfeita? Antes 
de sua concepção no ventre de sua mãe nascer na terra, sua vida era nutrida por 
puro conhecimento. Nenhum desses conhecimentos era imperfeito, tudo era 
amor e tudo estava harmoniosamente no seu lugar: cada um no seu lugar para 
que cada um seja como é diante de Deus. O conhecimento do bem brilhou em 
cada um e cada um entrou nele para cumprir apenas atos eternos de vida para 
Deus. Cada invisível e visível criado recebeu de cada um o amor que nutriu todos 
os atos eternos da vida. Em Deus, os criados ofereciam a Deus o seu amor e 
diante de Deus o lugar de cada um alegrava cada um: o amor infinito de Deus na 
sua vida eterna foi doado continuamente. Com esta medida você se sentou em 
sua carne na terra.

- Essa medida manteve sua força quando sua carne estava se formando no ventre 
de sua mãe? Sim, sua medida de amor foi perfeita. Quando cada parte da carne 
de cada um de seus pais formou apenas uma carne, sua vida entrou nesta carne, 
e sua carne é o que foi formado no ventre de sua mãe da terra e o amor em você 
é o que ela aceitou. de sua mãe da terra. Por amor, no movimento da vida os atos 
de vida de seu pai e de sua mãe na terra nutriram a própria carne, quando 
praticavam o ato de se darem um ao outro, uma parte de cada carne se doava e 
se misturava: ela é o mesmo amor na carne de um e na carne de outro que foi 
dado. Saiba que a carne é matéria. Portanto, o que está na matéria é o que está 
vivo, e o que está vivo nela, É a vida que vem de Deus, e Deus colocou na sua vida, 
que estava nascendo, amor. Sua medida de amor em sua vida é o que lhe 
permitiu aceitar o alimento que continha parte de seu pai e parte de sua mãe: 
você se entregou a eles por amor.

- Na parte da carne de cada um de seus pais, havia o alimento de todos os atos da 
vida de seu pai e de sua mãe; Bem, você estava vestindo
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outro alimento dele, seus atos de vida nutriram o alimento dele em sua carne? 
Vocês são aqueles que nasceram com amor, e eles nasceram com seu próprio 
amor. É preciso saber que o amor em sua vida alimentou sua carne com amor 
para completar seu crescimento: foi na harmonia do amor que tudo se cumpriu. 
O teu ser de amor que se formava deu-se amor para viver num corpo onde os 
teus pensamentos, olhares, escuta, palavras, gestos e os teus sentimentos 
tiveram que aceitar o teu corpo como teve que nascer. E uma vez que saiu do 
ventre de sua mãe é quando você pôde escolher seu alimento, não antes.

- Isso significa que o mal na comida deles não poderia envenenar seus atos de vida? 
Ele pode ter o poder do mal em atos da vida apenas se a vida aceitar o mal. Seus 
atos de vida como: pensar, ouvir, olhar, falar, agir e sentir não puderam entrar no 
tempo do amor, pois é preciso saber o que é errado e o que é certo escolher. 
Portanto, a má alimentação deles em seus atos de vida não poderia envenenar o 
seu alimento de amor que foi dado aos seus atos de vida que só se cumpriram no 
seu nascimento.

- Como explicar o fato de que no ventre materno a carne de alguns filhos carrega 
anomalias, desde que não tenham praticado maus atos de vida? Visto que os pais 
carregavam uma anomalia ou anomalias em sua carne devido a falhas em seus 
órgãos vitais, isso afetava a carne, não a vida que dá vida à carne. Algumas 
anomalias são transmitidas geneticamente, outras por imprudência durante a 
gravidez. Essas anomalias são consequências de atos da vida, não por causa do 
mal que quer atacar a criança.

- Essas crianças sentem rejeição ao corpo desde o nascimento? Não, o amor nasce: 
amor por si mesmos, por seus pais e por aqueles ao seu redor.

- O que acontece com aqueles que não são desejados pela mãe ou pelo pai, ou ambos 
os pais, sentem essa rejeição? Meus filhos, Deus é amor. Ele colocou em todos os seus 
filhos o amor que vem dele. Nenhuma criança no ventre da mãe julga, condena, 
mesmo quando quer interromper a vida do filho no ventre da mãe. Essas crianças não 
experimentaram o mal, porque são puras. Para sentir rejeição, teria sido necessário 
que experimentassem rejeição. A carne formada é alimentada com sua carne: o 
alimento do amor é dado. O amor por si próprios trouxe-lhes o desejo de viver.

- Em que momento da sua vida na terra você experimenta sofrimento? Assim que 
forem capazes de aceitar ou rejeitar o que veem e o que ouvem, não antes. 
Quando estão no ventre da mãe, podem perceber sons altos.

- Eles podem ser afetados de alguma forma? Visto que eles não estão cientes do 
mal, o mal não pode se manifestar a eles; mas, eles podem reprimir neles o que 
eles não entendem. Portanto, eles vão guardar em sua memória sons, ouve, 
olhares, palavras, ações e sentimentos em relação a um sofrimento neles, e um 
dia esses atos de vida irão ressurgir.

- Quando esses sofrimentos se manifestarão? Quando vão praticar atos de vida sem 
amor. Pais e pessoas próximas a você que estão no
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A paz nutre os atos da vida de seus filhos com o alimento do amor, e as crianças 
ricas no amor são protegidas contra o que não conhecem. Mas, se essas pessoas 
perderem a paz, essas crianças que não entendem o que estão vendo e ouvindo 
se familiarizarão com o conhecimento do mal. Assim, o que ouviram, viram, que 
vem do conhecimento do mal aceito por essas pessoas, voltará a ser o seu 
conhecimento.

- Isso significa que seus atos de vida começam a se alimentar do alimento desses 
atos de vida? Não, eles teriam que concordar em fazer o errado. Seus 
pensamentos, olhares, escuta, palavras, gestos e sentimentos são puros, mas 
eles começarão a manifestar seu sofrimento através de seus atos de vida: 'Eu 
quero amar aqueles que se recusam a me amar como eu sou.' Querem viver em 
harmonia consigo mesmas, mas percebem que não existe harmonia entre seus 
atos de vida e os de seus pais e parentes, porque não vivem em harmonia um 
com o outro. Seu sofrimento será manifestado por raiva, e sua raiva será 
manifestada por gestos. E um dia, esses gestos serão feitos deliberadamente, e o 
mal alimentará esses atos da vida.

Meus filhos, quando sua vida encontrou o mal, e quando o mal tomou assento 
em você, o bem não pôde mais ocupar totalmente o seu lugar. Em ti havia dois 
saberes, dois lugares portanto: o bem e o mal. La armonía entre el bien y el mal no 
pudiendo hacerse, hubo desgracia: el amor condicional cuya fuente es el amor 
incondicional entró en el tiempo de amor, para que cada acto de vida de cada hijo en 
la tierra pueda ser elegido: el bien o o mal.

É neste momento que você pode reconhecer o valor da sua vida. Quanto mais 
você diz 'sim' a Deus e quanto mais o seu amor a torna bela diante de Deus, mais 
você gosta de dizer 'sim' a Deus e mais o peso da sua medida de amor se aproxima 
do seu amor. Perceba que você pode colocar sua medida e seu amor em uma escala: 
por um lado sua medida e por outro lado seu amor, e seus atos de vida são o que 
darão peso a sua medida para que sua medida fique na mesma altura como seu 
amor.

Deus, que sabe tudo sobre você, viu todas as suas escolhas antes de seu 
nascimento na terra. O teu amor filial pelo teu Pai não havia perdido a força, e pelo 
poder de Deus é como o teu amor permaneceu incondicionalmente para cumprir a 
sua Vontade, porque o teu amor tem o seu peso. Só Deus conhecia a sua medida de 
amor: o amor que deveria fazer com que vocês, filhos, renunciassem a tudo por ele; 
meus filhos, não só o seu amor: o seu amor no meu amor. Teu amor no meu amor é 
o que te guiou e te fez nascer em cada ato da vida realizado por amor a Deus.

- O que 'nascido' significa? Cada vez que você fez um ato de vida por sua medida de 
amor, seu amor o levou a descobrir o meu amor por cada um de vocês, e você se 
sentiu vivendo novamente. Como um filho que deseja se contentar apenas com a 
comida de Deus, ele sente que está em seu lugar entre aqueles que Deus escolheu 
para ele.
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Cada um de vós recebeu um lugar, e Deus é quem vos designou para ajudar, 
pelos vossos actos de vida de amor, a cada um estar no seu lugar. Saibam que cada 
um é responsável por seus atos de vida e cada ato de sua vida deve alimentar cada 
ato de vida de cada um com amor, para que todos os filhos de Deus amem a Deus 
em toda a sua medida de amor.

No dia em que eu, o Filho de Deus, purifiquei seus atos de vida, todo ato de vida 
que obedecia ao Espírito de Deus foi tomado pelo amor e imerso no Sangue de 
Cristo: atribuí um novo lugar a cada ato de vida no movimento da vida. Eu sou o 
Movimento da Vida, em mim cada ato da vida foi alimentado com o amor 
incondicional do Salvador. Meus filhos, cada um de seus atos em sua vida tem que 
salvar. Esteja ciente de que não se trata mais do seu ato de vida, mas do meu ato de 
vida. Por isso é necessário que vocês se olhem: para saber se reina a harmonia entre 
os seus atos de vida para que possam entrar no meu Ato de vida. Se seu coração está 
perturbado por pensar em você, isso não é harmonia.

O amor é o que dá a sua harmonia para que seus atos de vida estejam unidos uns 
com os outros e o amor é o que permite que você veja seus atos de vida, como eles 
são. Aqueles que aceitam se ver como são não rejeitam seus maus atos da vida longe 
deles, seu objetivo é viver no amor a Deus, a si mesmos e ao próximo. Não te 
esqueças que um dia verás cada um dos teus atos de vida com o amor de Deus, esta 
é a justiça do amor de Deus por cada um dos seus filhos. É a vida eterna que Deus 
deseja para você, e somente sendo puro você entrará nela.

Não tema a escuridão do mal. Satanás não é o filho de Deus, ele é o 
conhecimento do mal. Tente o filho de Deus a escolher entrar no conhecimento do 
mal, pois Satanás é o Enganador. A tentação é sua armadilha, ela garante que você 
entre no mal através do conhecimento do mal. Quanto mais você está em contato 
com o conhecimento do mal, mais você se torna fraco por causa do conhecimento do 
mal e mais você avança em direção ao perigo de entrar no mal.

O mal carrega sua sedução. Parece que o vento fica quente e depois se 
transforma em tornado; parece a flor que perfuma o ar para atrair o inseto e 
aprisioná-lo entre suas pétalas. Meus filhos, o mal aparece aos poucos, e uma vez 
seduzido, ele ensina sua armadilha para que você se aproxime cada vez mais e, ao se 
acostumar com a armadilha, você cai na armadilha, e ele se fecha em você, e a 
armadilha se torna sua armadilha novamente.

era preciso que você se sentisse tentado: a tentação de resolver um problema, ter 
luxo, ter dinheiro, gozar de prazeres proibidos, abusar ... E as tentações dos demônios 
são sugestivas, atraentes, provocadoras, cativantes. Eles enganam os filhos de Deus, e 
aqueles que não rejeitam suas armadilhas são cegos e surdos. Se não querem ver ou 
ouvir, isso significa que gostam de fazer o mal. Se eles não podem ver nem ouvir, isso 
significa que eles são incapazes de se afastar daquilo que os seduziu por conta própria. 
Se eles têm medo de ver e ouvir, isso significa que viram e ouviram o chamado de Deus, 
mas suas fraquezas ainda têm poder sobre eles.
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- Os atos de vida dessas crianças são contra eles e quando a armadilha é atraente, isso 
significa que se sentem confortáveis   em seus pecados, não procuram reconhecer se 
seus atos de vida são contra eles. Porque? Saboreiam os pecados que os seduzem e 
que fazem parte de seus costumes. Essas crianças não constituem o mal, mas aceitam 
praticar o mal da mesma forma que aceitam seus maus hábitos.

- Meus filhos, vocês são honestos com o filho de Deus em vocês? Só quem não se 
sente culpado pode responder sim. Mas se você responder sim enquanto está 
sofrendo na carne, onde está a harmonia em sua vida enquanto sua vida exterior 
não está em harmonia com sua vida interior?

- Você está pronto para renunciar à sua vida exterior que foi seduzida pelo tanto 
que faz a sua vida interior sofrer? Não responda imediatamente, abra espaço 
para o Espírito de Deus, quero ajudá-los. Vamos juntos rumo à sua vida.

- Sua vida é eterna, ela existe por amor. A sua vida é rica em pensamentos simples e 
humildes, olhares doces e leais, escuta pura e atenta, palavras francas e sinceras, 
gestos gentis e dedicados e sentimentos nobres e autênticos? Sim, se você 
acredita nisso e não se é difícil para você sentir essas doçuras.

Seus bons atos de vida são o que os alimentam de amor para que possam amar 
um ao outro mais do que o exterior. Quando vocês não se amam, seus pensamentos 
ficam confusos, seus olhos ficam cegos, sua escuta é enganosa, suas palavras se 
escondem, seus gestos são combativos e seus sentimentos são hipócritas. Não 
importa o quanto você diga 'Eu sou do jeito que sou', 'não é uma coisa do outro 
mundo', 'afinal, ele faz bem', 'se outros fazem, por que não eu', 'por que privar a nós 
mesmos, todos nós morreremos um dia ',' fumar, isso não faz mal a ninguém ',' 
vamos beber para a saúde dele '..., o amor que traz a sua recompensa está em você. 
Você não pode falsificar o seu amor, pois é, através do amor, no movimento da vida 
que o alimento dos seus atos de vida circula, e o amor permite que você viva o que 
você escolher ser.

- O amor estaria contra você? Não, meus filhos. Você não pode viver sem a presença 
do amor, porque o amor é parte integrante da sua vida. É por isso que depende 
de você fazer o que é bom com amor ou o que não é bom sem amor. Mas tome 
cuidado, já que o amor está na sua vida, o que não é bom para você voltará para 
você na forma de consequências, porque é o que você escolheu, e o amor lhe dá 
o que você deseja. Não pode ser contra a sua escolha, porque é o amor que vem 
de Deus que o torna livre para escolher.

Quando seus atos de vida são amor, há harmonia com o que você gosta de viver. 
Paz, alegria e amor se manifestam em sua vida diária, porque seus atos de vida 
contribuem para o seu bem e para o bem dos outros. Mas quando seus atos de vida 
são sem amor, não há harmonia em sua vida. Sem harmonia você não vive sua vida 
diária em paz, alegria e amor, porque seus atos de vida estão contra você. Pois o 
amor, no movimento da vida, o que seus atos de vida sem amor trazem aos outros, é 
o que eles carregam: o mal.
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Por causa de seus maus atos de vida, você escolheu viver sem tirar proveito do 
amor em você; portanto, você não consegue viver em harmonia com seus 
pensamentos, olhares, ouvir, palavras, gestos e sentimentos. Incapaz de viver em 
harmonia com seus atos de vida, você não é capaz de viver em harmonia com os 
pensamentos, olhares, ouvir, palavras, gestos e sentimentos dos outros. Bem, é 
impossível para você encontrar seu lugar entre os outros.

Você que foi criado para formar apenas uma pessoa que ama cada um dos filhos 
de Deus, está disposto a fazer o contrário: 'é a minha vez', 'Eu me consertarei', 'é 
problema meu', 'Não preciso de ajuda' , 'Não tenho que compartilhar minha 
descoberta', 'por que ajudá-los, eles estão acostumados à miséria', 'se as leis 
favorecem os pobres que encherão nossas caixas?', 'Trabalhei muito para conseguir o 
que preciso faça o mesmo ',' estou farto dos seus arrependimentos '... Por causa da 
sua falta de amor, você está sozinho consigo mesmo e opta por ficar sozinho. Você 
fez da sua vida uma vida de morrer: vivos aqueles que não dão vida aos seus atos de 
vida.

- O que o amor faz em você? Dá a você o que você escolheu: suas consequências. 
Por amor, no movimento da vida, seus atos estéreis da vida alimentam os atos 
estéreis da vida de todos aqueles que não estão em harmonia com os atos da 
vida, e cada um está só. O que você aceita constitui o que são seus atos de vida:

• com pensamentos turvos: comida sem clareza;

• com olhos cegos: comida sem luz;

• com espionagem: comida sem raízes;

• com palavras escondidas: comida sem verdade;

• com gestos combativos: comida sem futuro;

• com sentimentos controlados: comida sem futuro;

- Vivo, você não é porque seus atos de vida não produzem clareza, nem luz, nem 
raiz, nem verdade, nem resultado, nem futuro, porque não carregam amor. Onde 
está o amor, sua onda, seu pico, sua altitude, seu impulso, sua ascensão? O amor 
está em você, permite o nascimento da vida, dá força à vida, move a vida até o 
auge, dá impulsos para que a vida flua dos obstáculos em obstáculos sem parar 
e, uma vez que chegue, ensine à vida sua ascensão no amor.

- Como avançar na terra se cada ato da vida é só sem amor? Se não houver 
harmonia, cada ato da vida não traz para cada ato da vida o amor de que 
necessita. O amor dá ao ato da vida por que é feito, e a harmonia dá sentido a 
cada ato da vida:

• O amor não é invejado, não é roubado, não é dominado, não é traído, não é destruído, não 
é mentido, não é manipulado, não é combatido;

• cada ato da vida fornece sua força para que a vida na terra seja agradável para 
todos;

• o amor é eterno e, uma vez no filho de Deus, é eterno.
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- Como ser eterno se não há amor, se não há harmonia? Todos os filhos criados por 
Deus de Amor foram criados por amor, de modo que todos são amor e formam 
uma só pessoa, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um só Deus.

As crianças criadas têm que respeitar o lugar umas das outras, mas muito poucas 
pessoas entendem isso. Invejamos, nos impomos e tomamos o lugar do outro. É bom 
aprender a amar a si mesmo para amar os outros, e praticar atos de uma vida de 
amor por si mesmo é como você nutrirá sua vida de amor e alcançará o que precisa 
para amar com sua medida ao ser que você é, onde você está. Ao amar um ao outro 
desta forma, você trará ao seu próximo o que ele precisa para amar com sua medida 
de ser quem ele é, onde ele está.

Onde quer que você esteja, minha Presença está diante de você. Quando você faz 
o que tem que fazer na sua vida diária, seus atos de amor na vida mostram-me o seu 
amor por mim. Durante a missa, quando o Deus invisível se torna visível, eu mostro o 
meu amor. Minha Presença se manifesta desde que as sagradas espécies se 
mudaram em meu Corpo e em meu Sangue: tens diante de ti o Corpo de Deus e o 
Sangue que brotou do amor. Meu ato de vida me fez dar a você minha vida, e sua 
vida é livre para aceitar meu alimento para sua alma e seus atos de vida.

Se você me ama, se você ama um ao outro e se ama o seu próximo, todos os seus 
atos da vida serão alimentados com um Alimento tão poderoso que nada neste 
mundo impuro poderá empobrecer seus atos de vida. Mas cabe a você saber a 
recompensa de seus atos de vida através de um amor sincero por mim, o Salvador do 
mundo, porque eu conheço a medida do seu amor por mim, por você mesmo e pelo 
seu próximo, já que minha Presença está diante de você quando você pratica seus 
atos de vida. Sua vida receberá meu poder por meio do amor, e para meu poder 
estar em você, é necessário passar pelo tempo do amor.

Este tempo de amor: meu Ato de Vida permite que você entre no tempo de amor 
e o amor adiciona seus atos de vida em meu Ato de Vida, e quando você aceita o 
verdadeiro arrependimento, seu sim é pronunciado por sua alma, e minha Vida 
alimenta sua atos de vida. Seu amor condicional é alimentado pelo meu amor 
incondicional e seus atos de vida recebem força. Visto que seus atos de vida estão na 
força do amor, eles se unem a todos os atos da vida que estão na força de seu amor, 
e vocês estão juntos no poder do amor. Esse poder está no meu ato de vida. Com o 
amor, no movimento da vida, curo os atos doentios da vida, do teu próximo: começo 
com os teus familiares a chegar a todos os filhos do meu Pai.

- Meus filhos, por que seus atos de vida não estão em harmonia com seus atos de 
vida espiritual? Porque quando você vem para receber a comunhão, você não se 
entrega. Se um de seus atos da vida é contra você, é contra seu vizinho, e sua 
alma é incapaz de alimentá-lo com a minha graça de rendição. Visto que você não 
tem rendição, sua vida corporal se abstém de confessar seus fracassos diante de 
minha Presença, e sua vida espiritual respeita sua atitude.
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- Meus filhos, sua vida pertence a você, e seus atos de vida que pertencem a você 
sofrem com isso. Quem pode fazer seus atos agirem contra você? Ninguém é 
diferente de você porque sua vida está na sua carne. Você pode ser forçado a 
praticar um ato contra a vida, esse ato não seria contra a sua vida eterna, porque 
Deus conhece o seu coração, e seus atos de vida o apoiariam. Seus pensamentos 
não aprovariam, seus olhares não se alegrariam, seus ouvintes seriam fechados, 
suas palavras não sairiam, seu gesto não iria querer reaparecer e seus 
sentimentos se arrependeriam, porque seus atos de vida teriam sido contra 
aquele ato de vida, não contra vocês.

- O que há em vocês que os torna, filhos, capazes de praticar boas ações e, em 
alguns momentos, más ações, apesar de eu os alimentar com minha Carne e meu 
Sangue? Nenhum dos filhos de meu pai não é alimentado. A cada momento na 
terra, há crianças que vêm para comungar com o meu Corpo e com o meu 
Sangue, aceitando o verdadeiro arrependimento. Pelo poder do Amor, eu curo 
alguns de seus atos doentios da vida, mas não posso curar todos os seus atos 
doentios da vida, porque sua vida é separada em duas: sua vida espiritual e sua 
vida corporal. Até que você entenda que ambos formam um só conjunto, você 
ficará fraco diante da tentação que vem de Satanás, o Divisor, e seus atos de vida 
serão sofridos por você e seu próximo, porque você escolheu viver com o espírito 
deste mundo .

Você tem que praticar atos de vida que alimentem sua vida espiritual para sua 
vida corporal, e praticar atos que sejam agradáveis   a você mesmo é como sua vida 
espiritual o alimentará com graças agradáveis. O que é uma boa graça? Por exemplo, 
você está com fome e sabe que comer demais não faz bem à saúde, mas a tentação é 
forte diante de uma refeição farta. Você entra no tempo do amor e o amor 
acrescenta sua fraqueza ao seu amor, onde você tem que escolher o amor para si 
mesmo ou o prazer dos sentidos.

Meus filhos, vocês mesmos são constituídos por sua vida espiritual e sua vida 
corporal, enquanto o prazer dos sentidos consiste em sua vida corporal separada de 
sua vida espiritual. Se você der ouvidos à sua vida que é você mesmo, saberá que 
comer demais não faz bem à saúde e se sentirá forte e resistirá à tentação; como a 
sua alma o terá alimentado com as graças do amor ao seu corpo, isso se manifestará 
através de um efeito agradável para o seu ser. Mas se você ouvir o seu corpo 
acostumado com o que você lhe dá por causa da influência deste mundo, você não 
resistirá à tentação e irá para o que não é bom para o seu corpo e para a sua alma. 
Sua fraqueza permanecerá em você e continuará a fazer você sofrer.

Amar você significa fazer o que você tem que fazer para manter sua alma pura e 
seu corpo saudável. Um corpo saudável tem uma alma pura.
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- Quem leu no Antigo Testamento que Deus não sustentava a carne com maná e 
água da rocha? Nenhum, já que está escrito que Deus estava encarregado de 
alimentar seu povo que tinha fome e sede.

- Quem leu no Novo Testamento que o Filho de Deus não sustenta carne com peixe 
e pão? Nenhum, pois está escrito: «Alimentem-se.»

- Quem leu no Antigo Testamento que a carne deve vir antes da alma? Nenhum, desde 
que está escrito que aqueles que colocam sua carne antes da alma, Deus permitiu 
que eles sofressem suas conseqüências enviando-lhes serpentes, e somente aqueles 
que olharam para a cruz foram curados.

- Quem leu no Novo Testamento que a carne deve vir antes da alma? Nenhum, está 
escrito que Jesus foi ao deserto e jejuou quarenta dias, e quando estava com 
fome, Satanás lhe disse para transformar a pedra em pão, e Jesus disse: «O 
homem não se alimentará só de pão, mas da pá. . - sutiã de Deus. "

Seus atos de vida devem ser a prova de seu amor a Deus, a você mesmo e ao 
próximo. Saiba que, ao dar esmola, você ensina a Deus a prova de que o ama e de 
que mostra amor ao próximo. Suas ações estão em sua vida, e sua alma e sua carne 
se beneficiam do que você faz. Se o que você faz é testemunho do seu amor, o que 
voltará para você será uma prova de amor, porque haverá paz em você.

- Se há paz em você, você vai batalhar diante do seu vizinho para mostrar que seus 
atos de vida são o amor? Seu alimento vem de dentro de você e os olhos de sua 
alma são o que lhe ensinam a sua paz. Se eles não virem com os olhos o 
resultado de seu ato de vida, cabe a você ajudá-los, permanecendo em sua paz, e 
sua paz alimentará sua vida. Caberá a eles viver o tempo do amor para escolher 
entre o amor ao próximo e o de si mesmo. Faça o que é bom para o seu próximo, 
e Deus o mostrará a você.

- Por quem Deus vai mostrar o que você mereceu ver? Por meio de seus parentes e 
assim por diante.

Um dia, uma filha perguntou a Deus: 'Deus, por que minha mãe me ama tanto e por 
que amo muito meus filhos e netos, enquanto teríamos que amar todos os seus filhos 
tanto quanto amamos os nossos?' Deus contou-lhe uma história. «Um dia, uma filha 
olhou para o sol. Ele viu o sol do topo de seu zênite, então todas as pessoas que estavam 
sob radiação solar. Ela sabia que outras pessoas na terra não poderiam vê-lo ao mesmo 
tempo que ela.

«O sol aquecia-lhe e ele gostava de o sentir. Esse bem-estar a encantava e ela 
sabia disso. Todos os dias quando ele recebia este calor, seu ser o apreciava. Embora 
ela gostasse da presença de seus raios de fogo, ela sabia que se exposta por muito 
tempo, seus raios poderiam fazê-la sofrer. Ela queria tanto vê-lo quando as nuvens o 
escondiam, pois gostava de sentir seus raios quentes em sua pele. Quando ele estava 
ausente, ele se lembrava dela irradiando calor; quando eu estava presente, tudo o 
que olhava parecia mais bonito: como as árvores que deixam seus raios



141

a passar entre seus ramos, como as flores que se abriam assim que surgiam, como a 
água que brilhava sob seus raios de fogo: ele gostava da presença do sol em sua vida.

«Disse-lhe: Minha filha, acontece o mesmo com os filhos que Deus te confiou: são 
como sóis na tua vida. Todos os dias, você olha para eles, alimenta-os, conversa com eles, 
vê-os crescer, cuida deles como um tesouro na sua vida: eles são a sua alegria. Mesmo 
quando eles desobedecem, você continua a amá-los mostrando-lhes o bom caminho, 
porque você sabe que eles carregam amor mesmo quando não o demonstram. Quando 
eles estão ausentes, você ora por eles para que sejam protegidos do mal. Quando eles 
estão fora do país, você ora para que voltem para você em segurança. Seu amor por eles 
é tão forte que todo o seu ser deseja a felicidade deles mais do que qualquer outra coisa. 
É com você que eles aprendem a amar o que veem e, um dia, eles aprenderão a seus 
filhos a amar o que veem. Nos dias que virão, você verá nos filhos seus hobbies, suas 
palavras, e isso continuará a aquecer seu coração novamente.

«A menina consagrada a Deus sabia que a Vontade de Deus é sabedoria. Ela sabia 
agora que Deus a esclarecia sobre o amor que sua mãe e ela sentiam pelos próprios, 
que o mesmo deveria acontecer com todos os filhos de Deus, pois Deus é Pai, Irmão 
e Amigo. A Trindade deu-lhe o amor para praticar os bons atos da vida, para 
experimentar o amor incondicional, como os primeiros pais, Adão e Eva, 
experimentados na terra antes da desobediência: atos de amor que mostram ao 
Criador que quanto pertence é universalmente indispensável para todos ”.

Meus filhos, Deus é amor, ele ama todos os filhos da terra, vocês são parte do 
Todo de Deus. Deus espera que seus atos imperfeitos de vida se tornem perfeitos 
novamente, para que todos os que estão nele formem uma família única. Isso é 
possível através de seus esforços em Deus e Deus é quem lhe mostra o imperfeito, 
permitindo que você viva suas consequências para que possa aprender a escolher 
como Deus deseja. Deus ainda suporta você, porque Ele o ama; Mas, o dia do grande 
julgamento virá, quando o Filho do Homem retornará à terra de uma maneira 
semelhante à que foi para o seu pai.

Filhos meus, não esperem pelo amanhã, só meu Pai sabe da minha volta. Quando 
vim à Terra para morrer na Cruz, fiz de vocês, filhos, capazes de praticar boas ações 
na vida. Você tem que viver sua purificação, seus atos de vida foram todos 
alimentados pelo meu Sangue. Meu ato de amor foi puro, não abrangeu condição. Eu 
sou o Ressuscitado, minha Glória está diante de você. Saiba que a sua vida estava em 
mim, quando morri na Cruz; portanto, todos os seus atos foram purificados.

- Se hoje você vive em um corpo que sofre, não são os seus maus atos de vida os 
responsáveis? Vocês, meus filhos, são aqueles que não aproveitaram meu Ato de 
Redenção, e ainda hoje não aproveitam meu Ato de vida. Um único ato que não é 
bom para o seu próximo não é bom para você: vocês não se amam como 
deveriam. Comer minha carne e beber meu sangue é o seu ato de vida em meu 
ato de vida.
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- Você vive sua purificação da carne praticando atos de amor? Praticar atos de amor, 
significa introduzir amor onde há: hipocrisia, mentira, ódio, roubo, difamação, 
orgulho, inveja, preguiça, ciúme, raiva, vergonha, impaciência, discórdia, 
independência, julgamento, zombaria, crítica, curiosidade, dependência, poder, 
manipulação, obrigação, ditadura, desacordo, vingança, ressentimento, 
obstinação, indiferença, escândalo, desânimo, luxúria, infidelidade, corrupção, 
separação, aborto, eutanásia, impureza, blasfêmia, abuso, descontentamento, 
desconfiança, injustiça, riqueza, pobreza, ignorância, doença, mortalidade, 
embriaguez, vício em drogas, favoritismo, esnobismo. Quanto destrói a paz, a 
alegria e o amor.

Em todo lugar onde o mal deixou suas marcas, semeia o amor, o autêntico: 
aquele que perdoa, dá, recebe, encoraja, espera, escuta, conforta, sorri, compartilha, 
apóia, ajuda, liberta, dá graças, recompensa, embeleza, apazigua, aceita, persevera, 
age, simpatiza, parabeniza, visita, cuida, alimenta, acolhe.

A cada momento, eu mostro a você pelo meu Ato de Vida. Sou eu que me entrego 
em todos os altares do mundo, sou eu que volto a viver a minha Paixão, sou eu que 
abro o meu Coração para deixar correr a última gota do meu Sangue, e tens medo de 
dar esforços de amor porque você não quer sofrer.

- Quem permite que você avance para o juízo final? Eu, filho de Deus. Tanto 
egoísmo, tantas falsidades e tantos futuros sem vida quando você afirma que é 
capaz de avançar para o juízo final enquanto seus esforços são tão pequenos.

- Quem ajudará aqueles que não se esforçam para praticar atos perfeitos de vida, se 
seus esforços forem apenas esforços calculados de acordo com suas habilidades? 
Ajudar os outros significa amar uns aos outros como você é: filhos de Deus 
criados para Deus, para a Vida Eterna. Seus atos de vida devem ser alimento de 
amor para você, não apenas para seus sentidos, mas para sua vida espiritual e 
sua vida corporal. Seu corpo não é uma massa de carne na qual você descarrega 
seus prazeres sem fazer todo o seu ser sofrer. Seu comportamento não é digno 
de você.

Até que vocês amem uns aos outros como são, filhos de Deus, vocês não podem 
encontrar a felicidade. A felicidade não pode estar fora de você, porque felicidade é amor. 
Embora o seu amor esteja condicionado à sua escolha, quando vocês se amam, vocês 
amam a Deus e ao próximo sem distinção de raça, língua, religião, classe social, 
temperamento, qualidade, talento, idade ... Eu sou Amor e meu Sacrifício Ele salvou todos 
os filhos de meu Pai, sim, todos sem distinção.

- Em todos os altares do mundo, eu me rendo, você me recebe, eu abro o interior 
para você, eu te dou amor, e você fica doente em seus atos de vida, por quê? 
porque você está cheio da escuridão deste mundo. O quanto este mundo te 
permitiu experimentar está em você e isso atrapalha meus impulsos de amor, e 
você vive em conflito com o filho de Deus que você é e que veio a ser.

O que eu mostro a você por meio desses escritos é uma riqueza de graças para todos. 
Cada um de vocês em cada um de vocês está unido para viver sua Pureza Maior.
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ficção da carne, que você tem que cumprir. Eu o conduzo em direção à sua luz: seus 
atos de vida são o que você deve olhar para tomar consciência do que você faz para 
Deus, para você e para o próximo. Minha luz é divina, não pertence ao seu mundo; 
Permite-vos ter consciência do que não foste capaz de fazer para se amar e amar a 
cada um, para que um dia cada um possa fazer o que tem de fazer para que cada um 
se ame.

Amo todos vocês, não prefiro fulano: "Quem faz a Vontade de meu Pai é meu 
irmão, é minha irmã", retrato-te como tu és para que voltes a ser meu irmão, meu 
irmã. A Vontade de meu Pai tem que ser a sua: amar a todos vocês como irmãos e 
irmãs, porque vocês são filhos de meu Pai.

- Você vai esperar que os dias de escuridão caiam sobre você para viver o que já 
está realizado? Esses três dias de escuridão são para o seu tempo. É hora de viver 
o que fiz por você.

- O que eu fiz por você e para que você tem que viver? Eu carreguei em mim seus 
atos doentios de vida, eu desarraiguei o mal que alimentava seus atos de vida e 
os do seu próximo, enviei o pecado para a morte eterna e curei seus atos 
doentios de vida alimentando-os com meu Ato de Vida. Você tem que olhar para 
seus atos de vida que você pratica diariamente: seus atos de vida são doentios, 
você tem que oferecê-los a mim e você tem que dar os esforços necessários para 
rejeitar todas as tentações que querem continuar alimentando seus atos de vida 
com o mal.

- Você percebe que eu o confronto com seus atos de vida: aqueles que você fez e aqueles que 
você faz diariamente? Vocês são aqueles que sabem o que fizeram com o meu amor que 
eu te dei.

- Cada pensamento, olhar, ouvir, palavra, ação e sentimento, você o fez por amor a 
mim, a você e ao seu próximo? Cada um de seus atos de vida é assunto meu, seu 
e do seu próximo, porque seus atos de vida estão relacionados com o meu ato de 
vida e com os do seu próximo. Todos os seus atos de vida alimentam o ser que 
vocês são e alimentam a vida do seu próximo, e Eu dei minha Vida para que todos 
vocês, filhos de meu Pai, possam ir para o céu. Esses dias precedem o grande 
julgamento, que foi revelado a você por meu apóstolo João.

Deus está com você, ele não está contra você. Não falo só por ti, não permito que 
estes escritos sejam só para ti e as aparições da Mãe do Filho de Deus não existam só 
para videntes e crentes. O que você tem que fazer a partir de hoje são seus esforços. 
Não seja preguiçoso, a preguiça é um dos sete pecados capitais. Você carrega o 
mesmo amor em você: é o poder do amor; portanto, use o seu amor. Meus filhos, 
vocês só podem fazer isso se esforçando para praticar atos de vida que dêem sentido 
à sua vida na terra. Seu lugar é viver entre aqueles que Deus colocou perto de você 
em sua vida diária, e aqueles que estão em todos os lugares da terra receberão 
alimento de amor. Você está em todos e todos estão em você: todos para todos.
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- Quando você sente que existe sofrimento ao seu redor, que ocorre perto de você 
ou longe de você, por que você se encarregará de oferecê-lo a mim? Porque vem 
de atos doentios da vida e pode alimentar seus atos doentios da vida, e juntos 
esse alimento causará a perda da sua paz. Quando você perde a paz, o 
sofrimento o leva a fazer o que é contra você. Perceba que o que você pensou, 
olhou, disse, ouviu, fez, sentiu e que não foi amor influenciou sua vida. O ato de 
vida sem amor que se apresenta a você e seus atos passados   de vida que não 
foram amor irão alimentá-lo, pois eles têm um relacionamento: o sofrimento.

- Por exemplo, o que acontece com você quando alguém lhe diz uma palavra humilhante? 
Você entra no tempo do amor e o amor acrescenta essa palavra ao seu amor.

• Se você o rejeitar, significa que você o oferece a mim, e eu alimento sua vida e 
você sente paz. Esta palavra saiu dessa pessoa porque ela não rejeitou ataques de 
demônios. O mal alimentou seus atos de vida doentia, e os demônios usaram seu 
sofrimento para afetá-lo.

• Se você aceitar, aquela palavra que carrega uma refeição sem amor entra e 
alimenta seus atos de vida que já foram contaminados por uma refeição sem 
amor. Como a tua vida é alimentada por quem alimenta a sua vida com uma 
palavra sem amor, o amor na tua vida e o amor na vida daquele filho de Deus 
permitem-te viver a tua consequência: o sofrimento causa a perda da tua paz.

- Você é responsável por ser afetado. Você não me ofereceu aquela palavra que 
carrega sofrimento. O que acontece com você quando essa palavra entra em sua 
área de ação? Seu espírito se abre, seus olhos não o abandonam, seus ouvidos 
estão atentos, suas palavras esperam, seus sentimentos se agitam e você se 
prepara para agir. Você vive esses minutos com o que você é, e cada um de seus 
atos de vida que foram alimentados com seus maus hábitos está se alimentando, 
e esse alimento é o que alimenta seus atos de vida para que você possa agir.

- Meus filhos, vocês se conhecem? Você sabe, por meio de seus atos de vida, o que é 
capaz de fazer e o que não é; então você sabe que quando faz o que o tenta, você 
não é honesto consigo mesmo. É a razão pela qual muitos de vocês fazem o que 
os tenta, sabendo no fundo que isso é contra vocês e seus vizinhos.

- O que há em sua vida para que seu comportamento seja influenciado dessa 
forma? Você sabe a resposta: mal.

- Você está pronto para saber o que o mal faz com você? Sua resposta depende do 
que está em você, porque o que está em você o tornou dependente do espírito 
deste mundo.

Quando Adão e Eva estavam no paraíso terrestre, eles sabiam que o amor estava 
neles. Com esse amor gostavam de cuidar de si e de tudo ao seu redor, pois tinham 
consciência de tudo. Eles tinham o conhecimento de Deus, mas quando eles escolheram 
seu amor, todo o seu ser foi fechado para este conhecimento, era sua conseqüência. E 
vocês, meus filhos, escolheram o amor de seus primeiros pais, e vocês estão vivendo
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sob o jugo desta consequência. Todos os dias, o bom ou o mau que está fora de você 
tem que passar pelo seu consentimento antes de entrar em você. Se você aceita o 
bem, o amor dentro de você alimenta seus atos de vida e seu comportamento não 
faz o seu vizinho sofrer. Mas se você aceitar o mal, o mal entra em sua vida, mas 
primeiro ele terá trazido consigo suas armas contra você.

Meus filhos, Satanás e seus acólitos constituem o mal, eles nunca atacam sem 
suas armas malignas. Eles conhecem as tuas fraquezas, te observaram e vão usá-los 
contra ti, usando o teu vizinho que não soube rejeitar os seus ataques; Mesmo seus 
parentes, não se esqueça de que seus atos de vida receberam o seu alimento. Você 
esteve em contato com o mal, assim como aqueles que estiveram em contato com o 
mal, e por isso esses demônios podem facilmente colocá-lo em situações sobre as 
quais você tem que falar. Quando você está em condições de praticar um ato de vida, 
sua vida entra no tempo do amor, e cada um de vocês deve escolher entre o bem e o 
mal; você escolherá com o amor que carrega em você: o amor verdadeiro ou o amor 
pessoal que engana o filho de Deus.

O filho que rejeita a tentação opta por fazer o bem pelo amor verdadeiro: 
aprende a doar-se por amor.

- Para quem é entregue? Tchau tchau. Deus é amor e dá seu amor incondicional a todos os 
seus filhos.

- O filho que opta por praticar seus atos de vida por meio do amor verdadeiro, é seu 
amor mais forte do que quem não rejeita a tentação? Sim, ele é aquele que 
escolhe deixar Deus usar seu amor incondicional, e Deus que alimenta seu amor 
com seu amor incondicional, o filho sabe por causa de seu amor que ele é mais 
uma vez mais forte diante dos ataques de Satanás.

- A criança que pratica atos da vida por amor verdadeiro dá aos outros? Não dá 
amor porque todos os filhos de Deus carregam amor neles; Deus Amor é aquele 
que lhe deu amor incondicional. O verdadeiro amor no filho de Deus alimenta 
seus atos de vida e este alimento de amor é o que ele dá a todos os filhos de Deus 
por seus bons atos de vida.

- Esse alimento de amor alimenta todos os seus atos da vida? Sim, por amor, 
alimente cada ato da vida dos filhos de Deus no movimento da vida. Somente as 
boas ações da vida que recebem este alimento tiram proveito disso, e suas 
refeições, por sua vez, alimentam as boas ações da vida dos filhos, e as ações da 
vida desta criança são alimentadas de novo. Mas os atos de vida dos filhos que 
não rejeitam a tentação não aproveitam este alimento para praticar os bons atos 
da vida, porque seus atos são doentios, pois não renunciam ao mal que os 
alimenta.

- Isso é comida de amor perdida para eles? Não, este alimento do amor cura as 
feridas que lhes traziam sofrimentos, aqueles sofrimentos que os enfraqueciam 
perante os ataques dos demônios, tornando-os presas fáceis do mal.
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- Este alimento tem poder curativo? O amor vem de Deus, e Deus é quem cura. O 
amor incondicional de Deus alimenta o amor condicional da criança para que os 
atos de sua vida entrem em sua força para formar uma força de amor; através do 
amor, no movimento da vida, seus atos de vida e os atos de vida daqueles que 
amam são nutridos pelo amor incondicional de Deus, e todos os atos da vida 
juntos formam uma força de amor; portanto, existe um poder de amor que cura 
as feridas das crianças que não escolhem fazer o que deveriam fazer pelo amor 
verdadeiro. Saiba que Deus é aquele que deu seu poder que alimenta atos de 
vida com seu amor incondicional.

- Deus age sem o consentimento dessas crianças que praticam más ações da vida? 
Não, Deus é amor e o amor não obriga. Os filhos que são realizados por meio do 
amor verdadeiro vivem na terra com aqueles que optam por ser realizados por 
meio do amor pessoal e, como vivem juntos na terra, seus atos de vida alimentam 
uns aos outros. Desde o primeiro ato de vida contra a vida, os filhos de Deus não 
sabiam rejeitar os ataques dos demônios; portanto, todos alimentaram os atos da 
vida de cada criança com sua comida ruim, exceto aqueles que permaneceram 
em paz; o que permitiu às suas boas ações de vida manter a esperança em quem 
praticou as más ações da vida e as boas ações da vida, visto que as suas boas 
ações da vida foram alimentadas com o bem que neles existe. Essa mistura 
trouxe uma refeição que permitiu que essas crianças esperassem pelo Messias.

- Aquele que recebe a cura no nível de suas feridas, todos os seus atos da vida 
doentios são curados instantaneamente? Não, mas aproveite o que está 
acontecendo nele. Seus maus hábitos têm menos força no falso amor que tem 
por si mesmo, pois percebe que pode resistir diante de suas necessidades que o 
levaram a se negligenciar. Quanto mais você recebe boa comida proveniente da 
força do amor e mais o poder do Amor cura, e você é mais e mais capaz de se 
esforçar para melhorar sua vida.

- Isso significa que ele não sofrerá as consequências de seus maus atos de vida? 
Todo alimento do amor na potência do Amor cura a criança que o recebe, e como 
ela praticou atos de vida contra ela, ela precisa desse alimento que cura para ver 
e entender que suas más escolhas foram contra ele, e esse alimento é o que, na 
força do amor irá ajudá-lo a sofrer suas consequências.

- Você vai precisar de agradecimentos para viver suas boas escolhas? Sim, você terá que 
fazer atos de reparação e com seus bons atos de vida sofrerá as conseqüências de 
suas más escolhas que o levaram a fazer o que não era bom fazer.

- Isso vai te trazer sofrimento? Seus sofrimentos estarão em seus atos de reparação. Por 
exemplo, se você praticou atos da vida contra sua saúde física, você teria que aceitar 
seu sofrimento por meio do amor verdadeiro.

- Será possível que ele recupere a saúde? Suas más ações alimentaram ações de 
vida e esta comida trouxe muito sofrimento. Enquanto é ruim
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o alimento é a causa da queda do próximo diante da tentação, pelo amor, no 
movimento da vida ele receberá seu próprio alimento até o momento em que seu 
alimento seja puro. O filho não estará mais sob o poder do mal que exerceu sua 
força de atração sobre ele com seus atos de vida.

- O que é essa força atrativa? Quanto mais as crianças praticam os maus atos da 
vida e mais se alimentam umas das outras, porque o mal atrai o mal. O mal em 
seus atos de vida se alimenta do que é e seus alimentos ruins os estimulam a 
praticar o mal. Quanto mais praticam as más ações da vida, mais o mal se 
alimenta do que é, e seu alimento envolve um mal profundo. Este mal cumpre 
sua tarefa diabólica contra os filhos de Deus.

- Que tarefa diabólica é essa? o poder. O mal recebe poder: sua vida. Quando os 
filhos de Deus sofrem, são novamente escravos de seu consolo. E para fazê-los 
sofrer, os demônios se enfurecem contra essas crianças para que se influenciem 
mutuamente.

- Qual é o seu maior sofrimento? Eles os induzem a praticar atos de vida contra a 
alma que deseja a vida eterna. Quanto mais essas crianças fazem o mal, e mais os 
demônios as pressionam para valorizar suas armadilhas; quanto mais caem no 
mal e mais a alma sofre; portanto, os filhos de Deus concedem poder absoluto ao 
mal, e o mal manobra seus atos de vida. Já que os demônios têm poder em seus 
atos de vida, o que está na vida dessas crianças, ou seja, dentro e fora de suas 
vidas, o mal os controla.

- Como esses demônios podem controlar o que está dentro e fora deles? Forçando-
os a valorizar suas más inclinações. Suas más inclinações neles e o que está fora 
deles foram unidos por um amor pessoal: eu, eu, eu. É por isso que precisam de 
um alimento que cure suas feridas sofridas pelo mal que faz uso de seus 
sofrimentos. Quanto mais haverá curas e mais sua própria comida ficará límpida 
novamente, e toda impureza será purificada porque você terá praticado suas 
boas ações de vida: essas boas ações de vida que foram purificadas por meu Ato 
de Vida, e o mal não influenciará mais suas ações, vida doente, porque suas ações 
estarão no poder do amor.

- Meus filhos, vocês vão me perguntar: 'Por que nascem as crianças, e elas ficam 
doentes assim que nascem?' Cada um não é responsável pelas escolhas de cada um, 
mas todos são responsáveis   por sua negligência para com o próximo. Cada um deve 
praticar os bons atos de vida que nutrem a vida.

- Quando os filhos de Deus não praticam as boas ações da vida, quem sofre 
primeiro? A pessoa que pratica más ações, depois seus parentes e depois os 
parentes menos próximos e assim por diante. O alimento levado por suas más 
ações da vida está nela, e conforme retorna para ela, ela ainda é nutrida por suas 
próprias ações da vida e sua comida continua a nutrir aqueles que estão 
próximos a ela, e assim por diante. Até que suas ações sejam puras, elas trarão 
suas consequências.

- Se a pessoa morre sem ter feito atos de reparação, a comida desaparece de seus 
maus atos de vida? Meus filhos, seus atos de vida nutriram todos os filhos de 
Deus. Se seus parentes não trouxeram paz como os outros,
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Eles foram contaminados por este alimento e esta contaminação perdura: continua a 
causar estragos na saúde física, moral e espiritual.

- O que acontece quando a pessoa morre sem ter realizado seus atos de reparação? 
Porque aceitou praticar atos de reparação pelo seu verdadeiro amor, doando-se 
por amor ao próximo, receberá a sua recompensa: a felicidade correspondente 
aos seus atos de amor a todos os filhos de Deus. Onde ela estiver, ela e todos os 
santos do Céu ajudarão cada um de vocês que tem que ajudar cada um de vocês 
a se esforçar para praticar boas ações de vida que reparam, para ajudar aqueles 
que estão longe de Deus.

- Isso significa que os que estão no céu recebem uma refeição perfeita? Sim, meus 
filhos, eles estão em mim, o Amor, porque aceitaram meu Ato de Vida. Os atos de 
vida que praticas na terra, praticas no meu Ato de Vida, e durante o teu 
julgamento, se aceitares a vida eterna, no Céu os teus atos de vida serão vividos 
na minha glória: o teu alimento será celestial.

- No céu, todos aqueles que as vivem em minha glória recebem a mesma 
recompensa? Todos são recompensados   por cada boa ação da vida que fizeram 
por sua medida de amor. Na terra, um filho de Deus que pratica um bom ato de 
vida o faz por sua medida de amor, e sua medida de amor é própria dele.

- Meus filhos, foi Deus quem escolheu sua medida de amor? Não, meus filhos, antes 
de sua chegada à terra, sua medida perfeita de amor foi escolhida por vocês. 
Deus deu amor incondicional a cada um de seus filhos. Você teve o mesmo amor 
incondicional de Maria, minha Mãe, mas depois do pecado da desobediência, 
apenas Maria, minha Mãe, permaneceu em seu amor incondicional e recebeu sua 
recompensa: na terra, ela nasceu sem mancha original e do céu, ela veio dizer a 
Bernadette Soubirous: 'Eu sou a Imaculada Conceição.'

- Isso significa que, apesar dos esforços dos filhos de Deus para conquistar um lugar 
melhor no céu, ele é inútil, porque o seu lugar já foi escolhido? Cada filho de Deus 
é um filho de Deus com todos os direitos. Ninguém é favorecido no céu ou na 
terra. Deus Pai amou você a ponto de dar seu único Filho para salvá-lo da morte 
eterna. O valor de seu amor é incondicional e a morte de seu Filho é salvadora. 
Todos os atos da vida ocorreram diante de meu Pai, e ele continuou a amá-lo 
incondicionalmente; e eu vi todos os seus atos de vida que não se beneficiariam 
com a comida do meu Ato de Vida, e todos vocês foram perdoados, quaisquer 
que sejam os seus pecados. Visto que Deus vê tudo, todos os seus esforços estão 
diante de Deus, desde sua primeira escolha, que é o amor condicional. É a razão 
pela qual, ao entrar no reino de Deus,

- Isso significa que sua medida de amor vai privá-lo de algumas alegrias, enquanto 
aqueles com maior medida vão experimentá-las? Meus queridos, na terra vocês 
são amor, pois Deus é Amor. Vocês foram criados à imagem de Deus para 
praticar atos de vida semelhantes a Deus. O que você é está diante de Deus e
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o que você faz está em Deus. No Reino de Deus, vocês só podem ser filhos de 
Deus que amam incondicionalmente: seres perfeitos assim como seu Pai Celestial 
é perfeito. O quanto você será e fará no Reino de Deus será sublime porque Deus 
é onipotente, onisciente e onipresente.

Meus filhos, muitos esforços vindos de cada um de vocês ainda precisam ser 
feitos e todos juntos é como vocês vão alcançar sua medida perfeita. O verdadeiro 
amor está vivo, é dado constantemente, porque vem de Deus. O amor cresce, age, 
protege, compartilha, perdoa, sorri, chora, cura ...

- Você entendeu que o amor verdadeiro está em você e lhe dá a sua força porque 
está em Deus?

O filho que não rejeita a tentação opta por praticar seus atos de vida com amor 
pessoal.

- O amor pode ser pessoal? Quando o amor é calculista, manipulador, dominador, 
exigente, ganancioso, torna a criança individualista.

- O filho reconhece que tem amor nele? Sim, ele quer ser amado, admirado, 
reconhecido, ouvido, desejado ... Este amor o domina, e este amor mostra-lhe 
que tem razão em querer obter o que deseja para alimentar o seu amor.

- De onde vem esse amor? Do mal nos filhos de Deus. Os filhos criados recebem 
amor genuíno de Deus, que é incondicional. Foi depois da desobediência de Adão 
e Eva que o amor se tornou condicional porque eles escolheram o de seus 
primeiros pais. Deus, em seu amor, continuou a alimentar seu amor condicional 
com seu amor incondicional. Porém, quanto mais os filhos de Deus faziam 
escolhas erradas, mais a comida ruim alimentava seus atos de vida. Como esta 
comida não tinha amor, fizeram desaparecer o seu amor genuíno, e como o amor 
não obriga, às vezes ele se cala diante dos maus atos da vida. Essas crianças, por 
causa de seus maus atos de vida, esqueceram que somente os bons atos de vida 
alimentam a felicidade em todos os filhos de Deus.

- O mal conseguiu fazer você esquecer de Deus? Não naqueles que optaram por praticar 
atos de vida por esse amor pessoal, já que a medida de seu amor genuíno é diferente 
para cada um.

- O que aconteceu com o amor que eles têm por Deus, enquanto negligenciam 
alimentá-lo praticando bons atos de amor por seu amor genuíno? Seu amor 
genuíno se deixa nutrir pelo amor incondicional de Deus, mesmo quando o 
substituem por um amor pessoal, e reconhecem que devem estar nas leis de 
Deus e dos homens.

- Isso significa que eles podem praticar boas ações de vida? Sim, eles estão antes de 
sua vida, mas eles calculam suas ações de vida. Alguns praticam bons atos de 
vida, pois se lembram de que são seres de amor que devem ajudar o próximo a 
ver e compreender que só o amor genuíno traz paz, alegria e amor. Esses atos de 
amor são consequência da força do seu amor nos atos de sua vida: a força do 
amor fez com que Deus curasse as feridas neles. Mas o número de atos doentios 
da vida devido a esse falso amor é diferente para cada pessoa, e isso se deve à 
sua medida de amor.



150

- O filho que escolhe o amor pessoal pode perceber que alguns atos da vida são 
contra ele e seu próximo? Sim, ele sabe que quando seu vizinho pratica más 
ações, ele vai sofrer e outros também; mas quando isso parecer certo para você, 
pratique atos da vida por esse amor pessoal. Ele não vê e não quer ver que seus 
atos de vida são contra ele e seu próximo; pois ele não se preocupa com as 
consequências de seus atos de vida feitos por esse amor pessoal.

- As crianças que agem desta forma estão cientes do que estão fazendo? Alguns se 
sentem fracos diante dos ataques de Satanás, reconhecendo que Deus os 
protegeu dando-lhes Suas leis de amor, mas eles caem em suas fraquezas por 
causa de suas feridas. Como às vezes se deixam consolar por suas más 
inclinações, nos momentos de fraqueza seus atos de vida são feitos por esse 
amor pessoal. Alguns são afetados mais profundamente, eles fizeram de seus 
ferimentos um aliado. Visto que sofrem por causa das leis humanas, eles acusam 
o mundo de ser a causa do sofrimento mundial, assim como acusam Deus de ser 
a causa do sofrimento do mundo por causa de suas leis. Satanás conseguiu torná-
los insensíveis ao amor ao próximo e a Deus por si mesmos. É por isso que eles 
cuidam de seus próprios desejos pessoais.

- Quais são os perigos que os ameaçam? Os perigos não virão deles, mas das 
armadilhas de Satanás que os fez se alimentar de suas fraquezas. Eles não 
percebem que o objetivo do Maligno é destruí-los: pesadelos, culpa, medos, 
fracassos, infortúnios, perversões, prazeres materiais, abusos, luxúrias, rancores, 
vingança, desespero, descuido, suicídios, assassinatos, conspirações. .. quanto faz 
a alma sofrer. Seu objetivo é a morte eterna.

- Essas crianças estão se enganando? Visto que alimentam seus atos de vida a partir 
desse amor pessoal, alguns são incapazes de perceber que suas más inclinações 
os fazem sofrer, e outros mais afetados por esse amor pessoal, se recusam a 
entender que a causa de suas feridas os faz sofrer física, moralmente e 
espiritualmente. O mal neles engana os filhos de Deus que eles são. Ao confundir 
seu espírito com a prática de atos da vida por amor pessoal, eles fazem o que é 
contra Deus, contra si mesmos e contra o próximo.

- O filho que quer fazer o bem, quando opta por praticar seus atos de vida por amor 
pessoal, pode perceber facilmente que não o faz por amor genuíno? Para ele, o 
que está fazendo, ele faz com o que está nele sem prestar atenção às suas ações 
de vida. Você só vê sua vida na superfície, porque Satanás está cegando você. 
Como ele não percebe que o que está fazendo é contra Deus, ele mesmo e seu 
próximo, ele vive de emoções.

- Acontece o mesmo com todos os filhos de Deus? O que os diferencia é o desejo: 
uns se atribuem missões, outros temem, uns têm necessidades, outros se dotam 
de poderes, uns adquirem liberdades, outros estabelecem projetos ...

- Você tem medo no fundo de analisar suas ações na vida, caso tivesse que abrir 
mão do que gosta de fazer e ter? Sim, suas feridas estão sob o jugo de seus 
sofrimentos. Por se recusarem a olhar um para o outro por meio do amor 
genuíno de Deus, esse amor pessoal os manipula. O amor de Deus era



151

até dar seu Filho amado, meu amor foi até morrer na cruz, e o amor do Espírito 
Santo foi até esperar que eles entendessem o valor do meu ato de amor: dar 
minha vida por aqueles que amo. Essas crianças não escolheram viver apenas 
com amor genuíno; eles foram apanhados e caíram na armadilha, e apreciaram a 
armadilha: eu, eu, eu.

- De onde vem esse amor? De morte. Eles caíram na armadilha do nada. O que é 
pessoal é frio e duro com a própria pessoa, e isso ataca sua vida. O 'eu, eu, eu' 
impede os filhos de Deus de praticarem atos de amor a Deus, a si próprios e ao 
próximo. Esse falso amor carrega consigo um poder atraente; tudo converge em 
torno deles: praticar atos de vida para não sofrer, o 'eu, eu, eu'.

- Onde esse falso amor busca seu poder de fazer você cair? Nos bens deste mundo e 
você, incluídos. Sim, meus filhos, para Satanás e seus acólitos, vocês se tornaram 
um meio eficaz de atingir seu objetivo. Eles usam seus atos de vida para enganar 
os sentidos: visão, tato, audição, paladar, olfato.

Deus é Amor, deu amor incondicional aos seus filhos e deu-lhes tudo o que criou. 
Mas você teve que passar no teste do amor. Todas as crianças criadas tiveram que 
passar por um ato de amor: amar a Deus mais do que a si mesmas. Não vá até a 
árvore do conhecimento, porque um grande infortúnio cairá sobre você: Deus o 
avisou, assim como avisou que você prefere o amor condicional em vez do amor dele. 
A força do amor e o poder do amor incondicional, com isso você teve que passar 
neste teste.

Meus filhos, onde o mal age, o bem perde seu lugar. O mal cega, confunde, seduz 
e se transforma em falso bem, o amor genuíno se cala e o amor pessoal é mais uma 
vez seu aliado. Esse amor pessoal que alimenta seus atos de vida extrai sua força do 
amor que você tem por si mesmo. Quando Eva foi tentada por Satanás, Satanás a 
seduziu por seus sentidos: ser capaz de falar com Deus como iguais. Assim como ele 
conseguiu despertar seus sentidos, ele a levou mais longe: para ser como deuses. 
Deuses, Adão, Eva e você, seus descendentes: 'Eu' venho de Adão, aqui 'eu sou' para 
Eva e 'eu' escolho a mim mesmo. E desde então, os demônios não param de seduzir 
você.

Seus primeiros pais, Adão e Eva, escolheram o amor imperfeito: o que os tornava 
fracos. Antes do seu nascimento na terra você estava em mim, Deus, o seu amor 
incondicional estava em você, agora o seu amor é condicional, e desde então o seu 
amor está sob o jugo da condição.

Cada ato da vida tem seu peso na balança do amor. Por praticar poucos atos da 
vida por seu amor genuíno, o peso de sua medida de amor tem pouca importância 
na balança, e você dificilmente faz qualquer esforço para praticar bons atos de vida. 
Sua medida permanece estática e isso é contra você. Os demônios fazem de tudo 
para que seus atos de vida não sejam praticados por seu amor genuíno, mas 
praticados por um amor pessoal. Eles não querem que sua medida de amor seja 
saturada, pois uma medida saturada é o amor com toda a sua força.
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Seus ataques estão ocultos por causa desse amor pessoal, que o impede de fazer 
esforços para repelir seus ataques. Todo ataque é contra você e seu vizinho; então, 
você não pode aumentar o peso da sua medida, eles ganham terreno: são mais 
fortes que você. Vocês são filhos de Deus, vocês são os mais fortes quando usam o 
seu amor, o genuíno. Você quer agradar a Deus com o seu amor, não a si mesmo, 
porque agradar a você o torna Deus.

Saiba que quando você aceita as tentações, esse amor pessoal que vem do mal 
alimenta seus atos de vida, e os demônios permitem a circulação de alimentos ruins 
no movimento da vida. E seus atos de vida estão unidos aos atos de vida praticados 
por este amor pessoal, e um poder diabólico domina aqueles que são atingidos por 
este flagelo: eu, eu, eu. Cada um de vocês é aquele que permite que Satanás e seus 
acólitos controlem os atos da vida. Eles usam suas más inclinações que você não 
rejeita, e suas más inclinações são armas contra o amor genuíno.

Você pode lutar contra os ataques deles por meio do amor genuíno. Aqueles que 
se esforçaram para evitar seus ataques usaram sua medida de amor. Quanto mais 
rejeitavam os ataques do demônio e mais sentiam a força proveniente de seu amor 
genuíno, mais seus esforços eram constantes. A sua perseverança é um dos seus 
alimentos, e este alimento circula, pelo amor, no movimento da vida e ajuda quem 
quer se esforçar para chegar ao cume da sua medida. Eles não precisam dos bens da 
terra e se recusam a ser marionetes nas garras dos demônios, pois, com ou sem os 
bens da terra, eles são genuínos. Mas, as crianças que se deixam seduzir pelos bens 
da terra correm o risco de não atingir o auge da sua medida, porque quando caem 
em tentação,

Satanás gosta de criar situações em que é difícil para essas crianças rejeitar seus 
ataques, porque sua fraqueza está em seus sentidos. Mesmo as crianças que 
praticam boas ações da vida correm o risco de cair. Satanás é mau, ele sabe como 
fazer. Use tudo ao seu redor para ver como você reagirá a um ato da vida sem amor. 
Ele o põe à prova, quer avaliar a força do seu amor. Por isso ele usa a sua astúcia 
para te cegar e gera situações em que o teu amor vai vacilar, porque tens que 
escolher: o amor genuíno ou este amor pessoal.

- Quantos filhos de Deus gostam de satisfazer seus sentidos? Reflita: quem gosta de 
satisfazer sua curiosidade? Quem procura conforto? Quem tem medo de não 
experimentar o amor? etc ... Essas necessidades que satisfazem seus sentidos são 
tão importantes para você que o mal abunda neste mundo. Satanás usa seus 
sentidos para perturbar sua alma, e os filhos de Deus que se sentem insatisfeitos 
usam tudo ao seu redor e até o próximo para se satisfazer, e não usam as graças 
do Senhor que satisfaz a alma para que a alma os satisfaça satisfaz: eles fazem 
uso de sua vontade. Atenção, pensamentos, olhares, escuta, palavras, gestos e 
maus sentimentos que te confortam e fazem sofrer a alma.
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Os bens deste mundo não têm alma, as criaturas que voam, as criaturas debaixo 
d'água, as criaturas na terra e dentro da terra, ninguém tem alma. Só você tem uma 
alma, e ela é eterna. Satanás e seus demônios o atacam para extinguir sua 
eternidade. Ao usar os bens deste mundo para seduzi-lo, seus sentidos estão sempre 
despertos, e como eles controlam os atos da vida de quem não cuida de sua alma, 
você se deixa influenciar facilmente por esses filhos de Deus.

Meus filhos, esses demônios sabem que o seu amor tem medida, e sua 
inteligência insana, invisível aos seus olhos, vai até mesmo enganá-los por meio do 
amor pessoal para levá-los à destruição. Eles usam seu espírito diabólico para 
impedir que você use seu amor genuíno; Assim, como você não pode usar a força de 
seu amor para rejeitar seus ataques, sua medida permanece pequena. Saiba que o 
amor genuíno se manifesta quando você aceita o verdadeiro bem. Aceitar apenas o 
bem significa amar-se mesmo nos momentos mais difíceis, porque não se rejeita o 
amor genuíno: aquele que consiste em amar a Deus antes de si mesmo. É por isso 
que eles não querem que você escolha por meio do amor genuíno.

Quanto mais você escolhe esse amor pessoal e mais não se preocupa com o amor 
genuíno: o seu. Se vocês não se amam por amor genuíno, não amarão seu próximo 
por amor genuíno. Seus pais, seu marido / esposa, seus filhos, netos, irmãos e irmãs, 
aqueles que estão perto e longe de você, são seus vizinhos. Seus atos de vida 
alimentam seus atos de vida com este amor pessoal: 'eu, eu, eu', e eles alimentam 
seus atos de vida, e você permanece nesta atitude para consigo mesmo.

Observe seus atos de vida, isso vai lhe dizer muito sobre sua escolha de amor.

• Você planeja viver por meio de seus ativos acumulados, enquanto continua 
configurando projetos.

• Você olha para seus amigos, enquanto julga seus atos de vida para descriminalizá-lo.

• Você diz que se ama, enquanto seus atos de vida são contra sua saúde espiritual, 
moral e física.

• Você pratica ações de caridade, enquanto conta o tempo dedicado a isso.

• Você experimenta bons sentimentos por si mesmo, enquanto suas ações mostram 
o contrário.

Você não sabe que sua saúde espiritual está afetada? Você pode ver a saúde de 
sua alma quando abusar de seus atos da vida contra sua vida corporal. A alma está 
em você e seu corpo é seu quarto. Tudo que entra em você e alimenta apenas seus 
sentidos, seu corpo se torna escravo dos sete pecados capitais: inveja, raiva, gula, 
avareza, orgulho, preguiça, luxúria. Isso gera dores em você que afetam sua alma e 
seu corpo.
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• Seus pensamentos: pensamentos atraentes, sombrios, viciosos, orgulhosos, vaidosos, 
odiosos, invejosos, rancorosos, egoístas, maus, nostálgicos, perniciosos.

• Esses pensamentos alimentam sua aparência: fria, dura, inquieta, zombeteira, 
hipócrita, falsa, desconfiada, hipnotizante, impressionada, curiosa.

• Esses pensamentos e olhares alimentam sua audição: audição gananciosa, 
mesquinha, nervosa, distraída, forçada, intransigente, enganosa.

• Esses pensamentos, olhares e ouvir alimentam suas palavras: palavras cativantes, 
manipuladoras, dominadoras, enganosas, tortuosas, condenatórias, raivosas, 
odiosas, arrebatadas, denegridas, ocultas, incertas, tortuosas, rápidas.

• Esses pensamentos, olhares, ouvir, palavras alimentam seus gestos: desajeitados, 
violentos, descuidados, imprudentes, premeditados, retardadores, imaturos, 
perversos, desumanos, desviantes, lentos, abruptos, instáveis, preguiçosos, 
indecentes, gestos rápidos, influenciados, intimidadores , condenável.

• Esses pensamentos, olhares, ouvir, palavras e gestos alimentam seus sentimentos: 
sentir-se duvidoso, indiferente, superior, culpado, arrogante, tímido, angustiado, 
ansioso, rancoroso, imoral, miserável, vicioso, desanimador, ridículo, 
incompreensível, desconfortável, eufórico , pessimista, independente, prisioneiro, 
desonroso, abatido.

- O que pode entrar em você? O alimento dos atos de vida de todos os filhos de 
Deus.
- A comida de seus maus atos de vida pode ativar seus pensamentos, escuta, 

olhares, palavras, gestos e sentimentos? Sim, se você escolheu o amor pessoal, 
porque esse amor não te alimenta com o amor de Deus, e só o amor de Deus dá 
a paz.

- A comida de seus bons atos de vida pode controlar para ativar seus atos de vida? 
Não, porque seu amor é genuíno, a nutrição de seus atos de vida alimenta seus 
atos de vida com amor, e o amor é gratuito.

- Um ser que não está em paz é influenciado? Sim, porque seus pensamentos, 
palavras, escuta, gestos e sentimentos se alimentam de um alimento sem amor.

“Um dia, quando um filho percebeu que não conseguia abrir a gaveta da 
escrivaninha, perdeu a paz. O pensamento de sua impotência para abrir a gaveta 
começou a alimentá-lo: 'O que vou fazer? Meu passaporte está nesta gaveta e preciso 
dele. Estou saindo em uma hora. ' Por mais que olhasse para todos os lados, não sabia 
como destravar a fechadura que estava presa. Ele ficou furioso: 'Você não quer se abrir, 
vamos ver quem ganha.' Ele procurou um martelo; Depois de algumas marteladas, ele 
conseguiu destrancá-lo. Ele abriu a gaveta, mas não conseguiu encontrar o passaporte. - 
Onde coloquei o suposto passaporte? Desanimado, ele se senta na beira da cama. Ele 
sentiu as batidas do coração nas têmporas. Ele olha para sua toalha perto dele e de 
repente ele vê algo sob sua toalha. Neste ponto, ela concordou em colocá-lo em sua 
cama. "

- Vocês percebem, meus filhos, o que acontece com vocês quando perdem a paz? 
Você é incapaz de viver com amor a situação que se apresenta a você. o
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a paz abre portas para o amor. Este ser foi influenciado por seu próprio 
pensamento, que influenciou seus outros atos da vida. Um ser influente vive em 
um corpo dolorido e, por causa de seus maus atos de vida, sua alma sofre. 
Satanás produziu uma situação que exigia sua escolha: amor genuíno ou amor 
pessoal. Por ter escolhido o amor pessoal, sua alma, que recebe de Deus a força 
de que precisa para dizer não ao Tentador, já não pode alimentá-lo. Só o amor 
incondicional de Deus preenche o amor genuíno pelas graças recebidas pela 
alma. Seu amor condicional, que precisava da força de sua medida de amor, não 
foi realizado, e ele não pôde fazer o que tinha que fazer: boas obras de vida.

Um ser influenciado por seus maus atos de vida será o instrumento de Satanás. 
Ele não o possui, mas o usa para que suas ações alimentem as ações da vida de outro 
ser influenciado por suas próprias ações da vida. Esses dois seres influenciados se 
alimentam um do outro, e Satanás ainda criará situações para eles influenciarem 
outros seres que foram influenciados por suas más ações da vida.

Cuidado, em todos os lugares do mundo onde houver um ser influenciado, suas 
ações de vida irão alimentá-lo se você perder a paz. Satanás e seus acólitos estão 
observando você, e sua atitude diz muito a eles. Se por sua atitude impulsiva você 
tende a ficar satisfeito, eles farão de tudo para fazê-lo cair em suas armadilhas. O mal 
continuará a proliferar ao seu redor: lutas, divisões, guerras, mau humor, vanglória, 
ganância, vingança ... para mantê-lo afastado de suas boas obras. O mal se mostra 
senhor por sua atitude, sabe como manter sua influência insana contra você: Satanás 
ouve você; Dessa forma, você pode continuar a influenciar seu vizinho usando sua 
atitude.

«Um dia uma menina queria comprar uma boneca. Como ela queria que essa 
boneca fosse oferecida a ela, foi assim que ela falou: 'Não é ruim ter uma boneca que 
fala comigo, a que eu tenho não fala.' Quando ele pegou a boneca, ele a colocou bem 
em exibição em sua cama. A menina cresceu e queria comprar vestidos lindos, e seu 
guarda-roupa foi enchendo. Ela sabia preencher a sua vida com palavras que 
justificassem as suas necessidades, e quem a ouvia nada dizia, porque a conhecia de 
a ter visto às vezes oferecer-se o que lhe era necessário.

«Um dia, gostando da mudança, viu um fogão a gás; Essa necessidade de trocar o 
fogão elétrico por um a gás começou a fazer-se sentir nela. Mas sua cozinha era 
muito pequena, ele não tinha escolha a não ser reconhecer as evidências: era muito 
pequena. Depois de um dia agitado, ela recebeu a visita de uma amiga e disse: 'Vou 
trocar minha velha geladeira. A propósito, vou economizar eletricidade. ' Ela disse: 'É 
uma boa ideia. Também pensei em trocar meu antigo cozinheiro por um fogão a gás. 
' Ele responde: 'Como! Ele tinha acabado de sentir ciúme: 'Ele vai conseguir o que eu 
queria por tanto tempo. Por que ela e não eu? '

“Ele tinha acabado de comprar seu novo eletrodoméstico; Quando o traficante veio a 
sua casa, ele lhe perguntou antes de sair: Você conhece alguém que trabalha na casa das 
pessoas? ' Ele disse: 'Que tipo de obras?' Resposta: 'expandir uma cozinha, por exemplo.' 
Em um pedaço de papel, ele escreveu os nomes de duas pessoas que realizaram-
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banir essas obras. No mesmo dia, ele ligou para eles. O primeiro dizia: 'Não tenho 
tempo agora, mas daqui a dois meses, sim.' O segundo disse-lhe: 'Uma pessoa 
acabou de adiar as reformas. Bem, eu tenho tempo para você. Em uma semana, você 
concorda? "Claro", disse ele. Seu entusiasmo foi sentido. Quando ele falou com ela 
sobre o que era possível realizar, ele não se esquivou de propor mais do que estava 
pedindo.

Sem esperar, ela se comunicou com a amiga. Ele disse a ela que estava 
reformando sua cozinha sem dizer que pretendia mudar não só o cozinheiro, mas 
também os móveis. O outro a ouviu e também a alertou sobre suas necessidades: 
por ela. As tarefas progrediram e a operária a incentivou em seus projetos, conforme 
a lista de tarefas crescia. E ela, para se justificar diante de tantas necessidades, 
manifestou ao seu redor seu apreço a Deus por tantos benefícios. Aqueles que não 
falaram nada sobre suas necessidades puderam ver sua maneira de oferecer o que 
queriam desfilar diante deles. Seu silêncio dizia muito: julgavam sua atitude por 
olhares furtivos e sentimentos de inveja escondidos sob suas declarações inocentes. 
E aqueles que não aprovaram essa atividade sofreram ao vê-la agir contra si mesma. 
Sem querer julgá-la,

- O que essas pessoas têm em comum na vida? Seus próprios atos de vida. A atitude 
de um influenciou o outro a praticar atos da vida sem amor a si mesmo.

- Que comida eles trouxeram? Um alimento egocêntrico.

- Essa comida veio de atos de vida das outras crianças influenciados pelos seus próprios 
sentidos? Sim, o ato de vida de cada criança alimentada com o ato de vida de cada 
criança trouxe seu alimento.

- Suas atitudes foram diferentes para cada criança? Sim. A pessoa é quem escolhe 
praticar seus atos de vida. Mas a comida ruim de cada ato da vida sustenta a vida 
das pessoas que não estão em paz. A comida ruim influencia essas pessoas 
influentes a fazerem o que é errado com Deus. Os filhos de Deus que são 
influenciados por seus sentidos são sensíveis. O que está fora deles os afeta, e 
Satanás mantém essa sensibilidade.

- Quão? Por amor, no movimento da vida onde tudo acontece e onde tudo volta: os 
atos vitais de crianças sensíveis que alimentam os atos vitais de crianças sensíveis 
que, elas, alimentam os atos vitais de crianças sensíveis. É como uma semente 
que se planta no solo, que se nutre do que recebe, e o que recebe fará dela uma 
árvore que dará o que é. Uma leguminosa é feita para alimentar e sua carne terá 
um gosto bom ou ruim: tudo depende do que você recebeu.

Seu espírito tem que se alimentar de amor, e para isso você tem que se render ao 
Espírito de Deus. Deus lhe deu seu amor incondicional e seu amor tornado 
condicional por causa de sua escolha lhe dá o que você aceita: amor genuíno ou 
amor pessoal. Se você escolher o amor genuíno, seu espírito será alimentado com 
amor e seu espírito de amor estará aberto ao amor de Deus. Você vai gostar de viver 
como eu, Jesus, vivi na terra, e seu espírito se abrirá para amar cada um
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um de vocês, e você entrará no amor universal. Não pare de acreditar, porque tudo será 
possível.

Meus filhos, tenham seu espírito em Deus e seu espírito vencerá o espírito deste 
mundo. Você está vivo, então viva o seu presente. Esteja na vida, Deus deu a você. 
Não pare de se aprimorar, esforce-se, há muito o que aprender para voltar a ser 
perfeito. Observe sua atitude, sua vida mostra a você.

- Antes de mais nada, pare no presente: seu pensamento alimenta seus olhares, 
escuta, palavras, gestos e sentimentos com amor genuíno?

- Em segundo lugar, no seu presente: seus atos de vida alimentam todos os atos de 
vida de todos os filhos de Deus?

- Terceiro, o seu espírito, no presente, está em paz com o seu passado para o seu 
futuro? Quando seu espírito está em paz, o que você se dá é alimento de amor no 
momento em que pensa; mas quando o teu espírito está transtornado, o teu 
pensamento fica sem amor: tu te fazes sofrer e fazes sofrer o teu próximo, e este 
sofrimento volta para ti. Tal pensamento é contra a vida: a sua e a do próximo, 
porque a vida alimenta a vida e você está vivo. Tudo acontece em você porque 
seu espírito está em você; Por isso é essencial que sejais seres de amor no 
presente, para nutrir a vida com os vossos atos de amor.

- Por que seres de amor no presente? Porque a vida não está morta ou ausente. Se, 
no presente, você se alimenta de amor por causa das boas ações da vida, e 
começa a pensar no que já aconteceu, estará inclinado a colocar o amor onde não 
havia nenhum.

- Como isso é possível? Alimentando seus atos de vida com amor genuíno no 
presente, seu presente e seu passado são um só, porque seus atos de vida no 
presente aceitaram seus atos de vida do passado com o que está em você: o 
amor. Neste momento, vocês estão vivendo como seres de amor, pois sabem que 
o amor está em vocês e isso só é possível no presente; portanto, quando você 
pensa ou fala sobre atos passados   da vida, você permanece como é: amor.

- Mas se, no presente, sua comida é nebulosa por causa de seus maus atos de vida e 
você pensa no que já aconteceu, você estará inclinado a colocar o amor onde não 
havia nenhum? Não, por seus atos de vida no presente dar e receber comida sem 
amor, e como o seu presente aceita o seu passado, você não está inclinado a 
colocar o amor onde não havia nenhum.

Vosotros sois quienes hacéis vivir de nuevo vuestro pasado, sin colocar en ello 
amor, y los malos actos de vida pasados entran en vuestra vida en el presente, y 
vuestros malos actos de vida pasados alimentan vuestros malos actos de vida pre- 
sentes con lo que está morto. Seus atos de vida passados   que não foram amor são 
sem vida para seu presente, e em seu futuro você viverá seus atos de vida que foram 
alimentados com comida morta: eles são suas consequências.

Você não vai julgar o passado, você não vai ajustar seu presente com o passado 
para não condenar sua vida futura para viver seus atos de vida nas consequências



158

de seus atos de vida passados   e presentes. O amor não julga, não condena e não 
mata, porque o amor no presente aceita o passado para crescer. Aqueles que vivem 
dolorosamente o seu presente por causa de más ações passadas da vida, 
condenaram-se a viver seus atos de vida alimentados com algo estranho à vida: 
Satanás circulou no movimento da vida, através do amor, seu veneno com atos de 
vida. influenciado por aqueles que disseram não à vida eterna.

Antes, alguns filhos de Deus viviam as consequências de seus maus atos de vida e 
rejeitavam o amor que transforma o mal em bem. Seu passado, presente e futuro 
foram preenchidos com atos de vida contra vida, porque eles aceitaram o mal, e seus 
atos de vida foram alimentados com a morte, eles saíram do amor eterno: a vida 
eterna. Você foi criado para amar, não para desespero, raiva, vingança e ódio. Quem 
pode fazer de vocês seres sem paz, perdão e amor? O veneno de Satanás em você.

Você tem a possibilidade de aceitar ou rejeitar o mal que está se mexendo em 
você. Mantenha sua esperança, você carrega vida em sua carne e isso se move. Você 
está vivo e seus bons atos externos de vida garantem que você mantenha sua vida 
em sua força. O que está fora tem que passar por um momento de amor onde o 
amor vai mergulhar o que está diante de você no seu amor, e na paz é como você 
pode aceitar o lado bom da vida e rejeitar o lado ruim, porque o amor antes de sua 
escolha trará no que é aceito ou impede o que é rejeitado por você de entrar.

Os pensamentos alheios expressos, os olhares alheios explicados, a escuta alheia 
repetida, as palavras alheias ouvidas, as ações alheias vividas e os sentimentos 
alheios vividos, se são aceites por vós entrais em vós e se misturam com os vossos 
atos da vida, e tudo isso faz parte integrante de você.

- O que acontece com seus atos de vida? Eles não são mais seus: seus atos de vida 
não testificam a si mesmo, pois são semelhantes aos outros.

- O que acontece em você quando tem que tomar uma decisão diante de uma 
situação anormal, como o anúncio de um câncer, uma demissão, uma separação, 
uma guerra ...? Tudo depende do que está em você. Se o amor genuíno estiver 
em você, você não será influenciado pelo exterior e sua vida continuará sendo 
amor a Deus, a você mesmo e ao próximo.

- Por exemplo, se você pensa no seu vizinho que trabalhava no seu campo 
formando belos sulcos, isso te traz alegria no presente, por quê? Porque essa 
alegria é o alimento que te deu seu ato de vida, e o fato de pensar nesse ato de 
vida que você aceitou, te alimenta novamente.

Seu amor genuíno sente os efeitos desse alimento que alimentou todos os seus 
atos de vida, e seus atos de vida no presente alimentam os atos de vida de seu 
próximo. O amor genuíno faz de você um bom ser diante de Deus para você e seu 
próximo.
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Mas se você mantém o amor pessoal em você e pensa em alguém que realizou 
um ato da vida que o irritou, isso lhe trará o que você merece: você se deixou ser 
influenciado pelos seus sentidos novamente. O que você viu e que agora está em 
você engendra uma nova decisão: você viu, e o amor te fez entrar no tempo do amor, 
e você aceita: porque o amor permitiu que esse ato que estava fora de você entrasse 
em você.

Esse amor pessoal faz de você um juiz do que viu. Você não alimentou o seu ato 
de vida com uma refeição de amor, pois se deixou influenciar pelo seu próprio 
sentimento: o mesmo sentimento que sentiu quando se deparou com um ato de vida 
sem amor. O amor pessoal no presente impede que o seu amor genuíno faça com 
que você experimente o perdão.

Seu amor não era amor genuíno, mas amor pessoal, e isso afetou seu pequeno 
'eu' e o ato de vida que você viu vir de alguém que vivia seu 'eu': o 'eu' manipulava 
você. O ato de pensar, trazendo amor pessoal a você, você aceita viver seus atos de 
vida de novo: os seus e os do seu próximo, o que causa estragos em você e no seu 
próximo.

Filhos meus, quando o amor se cala no presente, algo em vocês ocupa o lugar do 
amor: o egoísmo. Você e todos os que aceitam, o que é contra o amor o faz2 que você 
aceita o que é contra você porque aceita esse amor pessoal. Esse amor é falso, é 
contra você: ele o separa dos outros. Você foi criado para dar amor a Deus, a si 
mesmo e ao próximo.

Antes que o seu amor seja condicional, o seu amor incondicional os torna seres 
de unidade: o mesmo amor por cada um dos filhos criados para amar a Deus, a sua 
vida e a dos outros, como Deus quis. Mas o seu amor não tem mais potência por 
causa do amor condicional. Saiba que ele carrega sua força e essa força está em 
você. Quando vocês vivem como seres bons por causa do amor que vem de Deus, 
todos vocês se amam por causa de sua medida de amor.

Quanto mais você praticar as boas ações da vida, mais pesará sua medida na 
balança e mais você conhecerá seu amor genuíno. Não deixe, para sua vida, o 
veneno de Satanás circular no movimento da vida, ele é quem usa suas ações para 
fazê-lo circular na vida.

- O que é esse veneno? Seu 'eu' que alimenta o seu 'eu'. É ele, Satanás, quem 
controla sua vida no presente com o que está dentro de você, usando o que está 
fora de você. Ninguém está em você para forçá-lo a viver o que você não quer 
viver, sozinho você escolheu a vida que leva.

- Quando você ouve música, isso pode influenciar sua audição? Sim, porque toda 
música vem de um ato de vida praticado por um filho de Deus. Seu ato de vida foi 
nutrido por seus atos de vida e, por meio do amor, no movimento da vida ele 
alimentou a vida e no movimento da vida seu alimento lhe devolveu;

2 Você e aqueles que não veem o mal que manipula seus filhos são, por causa do seu amor pessoal, 
pessoas indefesas diante do que é contra o amor genuíno.
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Pois bem, a sua escuta recebe alimento do amor ou alimento sem amor, tudo 
depende do amor que carregou: amor genuíno ou amor pessoal.

A mesma coisa acontece com sua aparência, palavras, gestos e sentimentos. Cada 
filho de Deus carrega amor dentro de si e praticará as boas obras da vida por seu 
amor. Não sejam instrumentos nas mãos do charlatão que gosta de criar situações 
nas quais você terá que escolher uma opção. Ele conhece você. Seu personagem, 
seus gostos, desejos, fobias, preocupações, medos, fraquezas, imaginações e 
objetivos, sabe como usar isso, pois é ele quem te fez conhecer o mal ao manter em 
você o seu amor pessoal.

Seu amor pessoal o afastou de sua medida de amor.

• Há crianças cujo peso de sua medida não pesa nada na balança do amor. Eles não 
amam a Deus, eles não amam aqueles que praticam uma religião, seja ela qual 
for. O amor a si e ao próximo não existe, porque eles não amam; o que eles 
querem: se alimentar dos sete pecados capitais. Sua maldade é diabólica.

• Há crianças cujo peso de sua medida pesa muito pouco na balança do amor. Eles 
não acreditam em Deus. É ridículo para eles seguirem uma religião. O amor por si 
mesmo não tem vida. Eles têm coração de ferro diante do sofrimento do próximo. 
Eles se alimentam dos sete pecados capitais.

• Há crianças cujo peso da sua medida pesa um pouco mais na balança do amor. 
Eles são indiferentes ao meu ato de vida e àqueles que praticam uma religião. O 
amor por si mesmos não tem importância; Como não veem a utilidade do amor 
em sua vida, não se esforçam para amar o próximo. Eles também se alimentam 
dos sete pecados capitais.

• Há crianças cujo peso de sua medida pesa moderadamente na balança do amor. 
Eles não têm certeza do meu amor por eles. É difícil para eles praticar atos de 
amor por si mesmos e por seus semelhantes. O que motiva sua vida é o espírito 
deste mundo: ciências paranormais, ciência e tecnologia, descobertas, 
entretenimento, ostentação. Seus atos de vida alimentados por seus atos de vida 
fracos por causa do espírito deste mundo não evitam suas consequências devido 
aos sete pecados capitais: embora gostem de fazer o bem, também fazem o mal 
diariamente.

• Existem crianças cuja medida supera a média na balança do amor. Eles estão 
convencidos a fazer o que deve ser feito diante das leis de Deus. Gostam de 
praticar atos de amor para si mesmas e para com os semelhantes, mas nem 
sempre ouvem sua voz dizendo-lhes para serem cuidadosos. Quando você diz a si 
mesmo: 'Vou fazer isso e evitar isso', seus atos de vida são alimentados por seus 
bons atos de vida, mas você não aproveita todos os atos de vida que foram 
purificados por meu Sangue, porque você falta de rendição. Eles não entendem 
que sua paz interior recebe um bom alimento de todos os atos da vida quando se 
rendem completamente a Deus. Eles não entendem que só a paz transforma seus 
atos de vida em amor, porque só Deus alimenta seu amor condicional com seu 
amor incondicional. Se eles entendessem seu amor por si mesmos, eles seriam 
tão fortes que ofereceriam tudo a Deus,
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Essas crianças estão apaixonadas por suas boas obras de vida, o que as cega para 
o meu amor infinito por todos os filhos de Deus. São bons para com o próximo, 
mas nem sempre são fiéis ao amor a si próprios e ao próximo. "Pai, perdoa-lhes, 
eles não sabem o que estão fazendo": minhas palavras foram para eles tanto 
quanto foram para os piores dos ímpios. Seu amor genuíno e o amor pessoal 
neles se misturam com o amor pessoal ao próximo, e Satanás cria situações em 
que falam de atos ruins da vida de seu próximo, em vez de oferecer a mim. Suas 
boas ações da vida versus as más ações da vida os fazem não saborear seu amor 
em toda a extensão. Eles caem na tentação dos sete pecados capitais sem 
permanecer neles e caem novamente.

• Existem crianças cuja medida pesa muito na balança do amor. Seu amor por mim não 
tem limites. Eles estão dispostos a sofrer em favor de seus semelhantes. O que 
importa na sua vida é o amor de Deus: tudo para Deus que deu a sua Vida por amor a 
quem ama. Eles querem fazer o que Deus pede. Seu sofrimento é oferecido Àquele 
que os preenche com suas graças. Seus atos de vida dão àqueles que amam a força 
de que seu amor necessita, para que seus atos de vida estejam na força do amor. Eles 
não guardam nada para si, tudo pertence a Deus.

• Existem filhos de Deus cuja medida é igual a seu amor na balança do amor. Eles estão 
em Deus, seus atos de vida são alimentados apenas com o meu Ato de Vida. É apenas 
sobre filhos de Deus que não querem nada mais do que fazer a Vontade de Deus. Eles 
confiam apenas em Deus e sua fé é de Deus, não deles. Seus atos de vida alimentam 
os atos de vida dos filhos de Deus com seu amor em Deus. Eles oferecem suas vidas 
por amor ao próximo.

Meus filhos, como é bom falar sobre o amor! Seus atos de vida podem lhe trazer 
felicidade, você que vê tantos infortúnios ao seu redor! Você pode ajudar seu 
próximo a reconhecer o que é bom para sua vida eterna e sua vida na terra, porque 
ele não precisa se esquecer de quem é: cada um é filho de Deus. Todos vocês 
precisam de amor para serem felizes, o amor é o que permite que vocês entrem em 
paz, alegria e amor.

«Um dia, um filho saiu de casa em busca do caminho da felicidade. No caminho, 
ele vê as pessoas passeando em frente às vitrines das lojas. Caminhe até ela para ver 
o que a atrai tanto. Em apenas alguns minutos, ele percebe que não se preocupa 
mais com essas curiosidades. Siga seu caminho e ouça música. Ele para e percebe 
que muitas pessoas fizeram o mesmo que ele; eles também querem ouvir a música 
que sai dos microfones externos de uma loja. Ele está ouvindo e sente que essa 
música não o atrai mais.

«Continua a caminhar, mal tem tempo de caminhar alguns metros e se depara 
com um dilema: o seu caminho divide-se em dois e ambos indicam o mesmo lugar. 
Ele se pergunta qual caminho escolher. No painel, está indicado: à direita um 
caminho sem curva e à esquerda um caminho com curvas. Escolha o da esquerda. Ao 
longo deste caminho encontra gente corajosa, decidida a continuar apesar das 
encostas íngremes, gente que avança sem reclamar do cansaço visível no rosto e 
gente que vem ajudá-lo a seguir em frente, o que lhe aquece o coração.
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«Anda muitas horas, quando avista ao longe outro painel que indica o fim da 
estrada. Chegando ao final desta estrada, encontra-se diante de uma grande estrada 
asfaltada onde os carros circulam em alta velocidade. 'Que faço?' ele pergunta. Ele 
não quer parar de seguir em frente, ele quer ficar no caminho certo. Em seu coração, 
ele pede a Deus: "Ajude-me a continuar o meu caminho que me levará à felicidade." 
De repente, ele vê um pequeno painel escondido atrás de um bosque; está escrito: 
para pedestres e uma seta indica a direita. Ele decide voltar à direita: 'Obrigado, meu 
Deus.'

«Chega-se a um caminho muito pequeno que conduz a um túnel. Bem, você pode 
ir por baixo desta grande estrada pavimentada. Por outro lado, há pessoas 
caminhando com uma mochila nos ombros. Ele se aproxima e pergunta: 'Aonde você 
vai?' Eles respondem: 'Nós caminhamos por dias e dias, outros por semanas e 
semanas, outros por anos e anos, porque decidimos em nossos corações abandonar 
o espírito deste mundo e partir, deixando tudo que este mundo nos fez conhecer. 
Bem, deixamos para trás o que parecia inútil para tal viagem. Caminhando foi 
quando percebemos que quanto mais nos distanciamos daquilo que nos atraiu e 
mais sentimos nossa vida se libertar de seu pesado fardo.

“Seguimos em frente sentindo-nos mais leves e a estrada ficou mais fácil. Apesar 
dos obstáculos e da duração da viagem, tudo foi possível. Hoje, sabemos que 
tomamos a boa decisão que é seguir o que nosso interior nos diz. Essa mochila é o 
quanto nos sobrou de carga e vamos carregá-la até que seja amor para nós, porque 
por descuido nossos maus atos de vida alimentaram os atos de vida do nosso 
querido próximo. Com amor, aprendemos a nos perdoar.

É tão bom estarmos juntos. Não somos os únicos a caminho da felicidade. 
Encontramos outros. venha passear com a gente. Gostamos de compartilhar nossa 
alegria em fazer o que Deus nos pede para fazer. ' Ele pergunta a eles: 'O que Deus 
está pedindo?' Os outros respondem: 'Ajudem todos aqueles que desejam conhecer a 
verdadeira felicidade. Veja, no nosso caminho há pessoas que precisam entender que 
a verdadeira felicidade é o amor: aquela que está em nós e nos permite agir como 
seres de amor. ' Ele encontrou o seu caminho: o caminho da felicidade. "

Meus filhos, se vocês não abandonarem o espírito deste mundo, será difícil entrar 
em seu interior. Viver neste mundo não significa agir como este mundo. Meu mundo 
de amor é construído por filhos de amor. Eles construíram torres de Babel para os 
filhos deste mundo, eles construíram paredes de separação para os filhos deste 
mundo, as guerras continuam através dos filhos deste mundo, o mal é perpetrado 
através dos filhos deste mundo. Os filhos deste mundo praticaram atos de vida 
contra vida, e somente eles responderão por seus atos de vida antes de seu 
julgamento. Fizeram tudo pela sua liberdade e darão o seu julgamento através desta 
mesma liberdade: aceitar a vida eterna ou a morte eterna.

Meus filhos, com sua boa vontade, vocês podem construir um mundo novo por si 
mesmos? Não, mas com a Vontade de Deus, sim. Deus ensina que unir todos é como 
você pode construí-lo. O que está em você é vida e na vida há amor. O amor mostra 
quem você é. Homens e mulheres de bem
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sempre quis construir um mundo onde pobres e ricos pudessem viver juntos. Deus te 
aprende a praticar atos de amor em que ricos e pobres se amem por causa de seu 
amor condicional e, um dia, ricos e pobres terão gerado dois filhos criados à imagem 
de Deus. Seus atos de amor constituem a linguagem do seu 'sim' ao Amor. Praticar 
bons atos de vida significa querer cumprir a Vontade de Deus, reconhecer que Deus é 
o Criador e usar os talentos recebidos para realizar obras que demonstrem seu amor 
por Deus, o Todo-poderoso.

Seus atos de vida são a prova de que você foi feito para o amor. Quando à tarde 
seus atos de vida praticados durante o dia se fazem sentir em você, e porque foram 
alimentados por sua vida de amor, você encontra descanso em seu espírito: seu 
amor é o que lhe dá esse estado de ser. Mas quando você não encontra descanso, o 
amor mostra que seus atos de vida foram alimentados por seus atos de vida sem 
amor a si mesmo e ao próximo: você deixou entrar em você algo que lhe tirou a paz. 
Esse algo não era amor a Deus, ao próximo e não a você.

- Por que as guerras, rebeliões, direitos, separações ...? Onde não há paz, não há 
amor.
- Se alguém disser: 'Ele não vem de Deus, é mentiroso, é o falso Cristo', como você 

reagirá? O amor é o que permitirá que você entre em um momento de amor 
onde tudo será mergulhado em seu amor e, uma vez que você não tem mais 
amor incondicional em você, o que ouvir será mergulhado em seu amor 
condicional.

- Você entendeu que o amor incondicional pode sustentar seu amor condicional 
praticando atos de amor? É importante praticar atos de amor para permanecer 
apaixonado para que sua paz seja experimentada em você. Bons sentimentos são 
frutos do amor, e seus bons atos de vida estão submersos em um alimento de 
amor quando seus sentimentos são bem mantidos pelo amor: a harmonia reina 
em você.

- Seus atos de fogo não têm que esmagar o amor. Deus acusa seus filhos de serem 
maus, mentirosos, impostores? Deus o Pai deu seu amado Filho por amor para 
que todos os filhos impuros possam ser salvos, Deus o Filho morreu na cruz por 
amor para eliminar o mal nos filhos de Deus e Deus o Espírito Santo desceu em 
línguas de fogo para que compreendam que, filhos de Deus, estão sob a 
influência do mal quando praticam as más ações da vida.

- Por que tanto amor e tanta luz? Para fazer você ver e entender que Deus ama 
incondicionalmente todos os pecadores, sem exceção, e todos os filhos de Deus 
têm que fazer o mesmo. O pecado é ruim para você. Sempre acusei o mal de ser a 
causa de todos os infortúnios. Seja amor por si mesmo e você perceberá que 
apenas o mal em você está na origem de seus atos ruins na vida.

- No passado, fui acusado de ser um malvado, mentiroso, impostor. Como aqueles 
que ouviram essas palavras reagiram? A multidão gritou: 'Crucifica-o'. Meus 
filhos, amo o pecador e odeio o pecado que o faz sofrer.
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Se as pessoas não escolherem o caminho da felicidade, não encontrarão em seu 
caminho pessoas que praticam atos de amor ao próximo. Eles caminharão sozinhos 
no caminho que os leva a vivenciar seus sofrimentos. Essas pessoas são vítimas de 
Satanás e aqueles que as seguem são vítimas de Satanás também. Não acuso suas 
escolhas e não condeno seus atos de vida, porque me entreguei por amor para salvá-
los da influência de Satanás, para que eles reconsiderem e continuem com sua vida, e 
que vocês os encontrem pelo caminho a fim de ajudá-los a praticar boas ações de 
vida.

Aprenda a amá-los como eles são, mesmo quando seus maus atos de vida 
alimentam os maus atos da vida de seu próximo: Seus atos de vida têm a força do 
amor. Satanás é incapaz de lhe dar verdadeiros sentimentos de alegria, paz e amor, 
ele é um ilusionista; faz brilhar a paz diante de quem age sozinho e essa falsa paz 
desmorona, mas quando seus atos de vida estão na força do amor, eles veem o 
melhor de si mesmos.

Antes, os filhos de Deus praticavam maus atos da vida, e a partir daí a nutrição de 
seus atos de vida alimentou atos de vida, e vim à terra para carregar em mim todos 
os atos da vida, e alimentei seus atos de vida com meu ato de vida; Dei meu Corpo e 
meu Sangue como alimento, desde então, meu Ato de Vida alimenta seus atos de 
vida.

- Vocês acreditam, meus filhos, que antes da minha vinda, não havia filhos entre essas 
crianças que praticavam atos de amor? Seu amor condicional foi alimentado com o 
amor incondicional de Deus. Suas más escolhas diante dos maus atos da vida os 
levaram ao sofrimento. Eles clamaram a Deus e meu Pai lhes enviou profetas, e eles 
esperaram pela vinda do Messias.

Era preciso que seus atos de vida recebessem amor para gritar e esperar minha 
chegada. Seus atos de vida foram nutridos com atos de vida de profetas, pois meu Pai os 
sustentava com seu amor. Através dos tempos, eles praticaram atos de amor e atos sem 
amor. Seus atos de vida foram misturados com aqueles que não queriam ver ou entender 
que o Messias estava vindo. Quando vim buscá-los, houve alguns que ajudaram outros a 
acreditar em mim e outros que espalharam as boas novas: o Messias chegou.

Seus atos de vida se alimentavam do meu Ato de Vida, e sua comida se misturava 
com a comida de quem não via o meu Ato de Vida de amor: comida boa misturada 
com má e isso os fortalecia. As boas ações da vida transformaram seu coração de 
pedra em um coração de carne.

Filhos meus, a vossa carne comporta o meu Ato de Vida e os vossos atos de vida 
alimentam-se do meu Corpo e do meu Sangue. Todos os que são filhos de meu Pai 
por causa de seus atos de vida, foram purificados por mim. Aqueles que escolhi para 
este tempo de purificação carregam em si o meu Ato de Vida, e vós, meus eleitos, 
recebais o meu Corpo e o meu Sangue, que alimenta os vossos atos de vida, e quanto 
mais neles crereis e mais vossos atos da vida serão. em sua força de amor.

Acredite no que eu fiz por você, seja amor por você e por aqueles que purifiquei: 
tudo se cumpriu. Meu poder está em você e quando seus atos de vida
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están en la fuerza del amor, por el amor, en el movimiento de amor la potencia del 
amor afecta todos los actos de vida y mi Acto de Vida, vencedor de la muerte, cura 
heridas y los malos actos de vida se convierten en buenos actos de vida.

Tenham confiança em quem vocês são: filhos de Deus que foram purificados. 
Lembrem-se de que seus atos de vida praticados pelo amor genuíno nutrem sua 
vida, e sua vida nutre a vida no movimento da vida, pelo amor, e a vida sustentada 
nutre sua vida: tudo retorna para você. Seus esforços serão recompensados   e você 
experimentará isso diariamente. Seus trabalhos e lazer serão alegrias para todos os 
filhos de Deus.

Meus filhos, derramo sobre vocês as graças de amor para que o que é bom para 
vocês seja aceito por vocês, porque vocês ainda têm que viver neste mundo onde 
tudo é só aparência. Essas graças de amor vão alimentar o seu amor condicional, e 
quando vocês precisarem de consolo, é em vocês mesmos que encontrarão forças 
para continuar. Em você, eu sou o Amor e estarei presente. Tenha absoluta confiança 
Naquele que te ama incondicionalmente, eu cumpri tudo por você. É sua vez de 
comer este alimento de amor para aprender a me amar incondicionalmente.

Jesus

MEDO ARRUINA SUA VIDA
Meus filhos de amor, EU SOU está em vocês e me entreguei a vocês. Com a minha 

morte, fiz de vocês filhos puros para um mundo de amor. Vocês não são escravos do 
espírito deste mundo; Por meio do amor, vocês são filhos livres e cabe a vocês 
decidirem se deixarem nutrir pelo Espírito de Deus. Para entender essas palavras, é 
importante ter confiança em Deus. Para ter confiança no seu Deus, é necessário 
morrer em mim. Não tenha medo de deixar o espírito deste mundo, ele não tem o 
que eu quero te dar. Eu sou o Poder, carrego em mim a força de que você precisa 
para superar seus medos guardados em você pelo espírito deste mundo.

- Quantos de vocês usam estas palavras: 'Estou com medo'? Existem muitos, muitos, 
muitos. Essas crianças não percebem que não têm confiança nelas e, por falta de 
confiança em si mesmas, sentem-se incapazes de fazer os esforços necessários 
para combater seus medos. Meus filhos, seu pensamento, olhar, ouvir, palavra, 
ação e sentimento são todos atos da vida, é preciso cuidar do que é seu.

- É necessário que você cuide de cada um de seus atos? Sim, porque seus atos de 
vida fazem parte do seu corpo, e você só tem um, e é por toda a eternidade.

- Você leu que sentir faz parte dos atos da vida, certo? Se o sentimento que você 
sente é um sentimento bom, seus atos de vida receberão comida boa, mas se for 
ruim, seus atos de vida receberão comida ruim, e comida
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A menção de seus atos de vida alimentará os atos de vida de seu próximo, e seu 
alimento que sustentou seus atos de vida e que se tornou alimento para seus 
atos de vida alimentará novamente seus atos de vida.

- Porque? Porque no movimento da vida, através do amor, a comida boa ou má de 
todos os seus atos de vida volta para você.

Cabe a você escolher aceitar ajudar o próximo começando por você mesmo, mas 
só Deus tem o direito de agradecer e ajudar você a cumpri-lo. Eu sou o Todo-Poder, o 
Ser Supremo da graça. Todas as graças de que você precisa para vencer o mal que 
tentará desanimá-lo, eu lhe darei, mas é a sua vez de me pedir. Você precisa das 
minhas graças para ser bom consigo mesmo e, para permanecer bom, precisa ser 
forte diante da adversidade.

Ver e compreender que seus atos de vida terão que alimentá-lo com amor e 
alimentar com amor todos os seus irmãos e irmãs depende do estado de seu interior. 
Eu sou Justiça e minha justiça é amor. Se você praticar bem, deixo o bem alimentá-lo. 
Este bem, são vocês que o atraem para si, e o seu amor condicional é alimentado 
pelo amor incondicional, não hesite. Vou curar feridas em você para que seus atos de 
vida estejam em sua força de amor. Seus atos de vida foram purificados, mas você 
adoeceu por causa de suas más inclinações, porque não aproveitou as graças do meu 
Ato de Vida.

Por causa de seus atos doentios, você permitiu que o espírito deste mundo o 
contaminasse com suas obras contra o amor. Ele fez você experimentar suas obras e 
você as aceitou. Quanto mais você aceitava suas obras, mais o espírito deste mundo 
conseguia introduzir o medo em você. O medo foi estabelecido e, uma vez 
estabelecido, seu interior se abriu para o que era contra você, e o que era contra você 
era contra a vida eterna. O medo fez do seu interior seu refúgio; seu refúgio 
transformado em seu refúgio foi aberto para deixar a idolatria.

Sim, meus filhos, vocês gostaram mais do que era deste mundo do que de vocês 
e deixaram o seu Deus sozinho. Ao não ir em busca dos que se perdiam, você se 
afastou do caminho reto, aquele que o conduzia até eles. Fazendo com prazer o que 
o espírito deste mundo lhe propôs fazer, você concordou em viver como este mundo 
queria. Hoje, o mal abunda porque todos vocês escolheram apreciar o que veio dele. 
Permiti que o mal te alimentasse, tal foi a tua escolha, e tu experimentaste as tuas 
consequências. Ele carregava o poder de eliminar suas consequências, mas o que 
você teria aprendido? Você não teria aprendido a amar meu mundo de amor.

Meu mundo de amor será construído exclusivamente para os filhos de meu pai. 
Aprendo a perdoar você pelas minhas graças de purificação, porque o que você fez 
foi purificado. Quando uma criança ama a Deus mais do que a si mesma, ela tem 
absoluta confiança no meu Ato de Vida: ela leva sua vida praticando atos de amor 
que a alimentam e ao próximo.
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- Quantas vezes você já ouviu: "Ame o seu próximo como a si mesmo"? Essas 
palavras estão em você; Eles lhe darão forças para avançar em um mundo que só 
pensa em enriquecer sem se preocupar com sua vida espiritual. Vocês foram 
fantoches que serviram a este mundo, hoje vocês são meus escolhidos para 
arrancar de seu poder os filhos de seu Pai, aqueles que você ama. A vida que você 
recebeu de Deus pertence a você, é a sua vez de querer Me agradar. Aprenda 
com as crianças que meu Pai me deu o que você terá que experimentar. Seu 
amor alimentado pelas luzes do Espírito Santo o ajudará a entender.

- A sua vida é importante para você ou para este mundo? Antes de responder, você 
pode dizer a si mesmo: 'Não sou influenciado pelo espírito deste mundo. Não me 
submeto a pessoas que me pressionam para agir como todo mundo. Não tenho 
medo de confessar que sou cristão. Amo-me como sou: filho de Deus. Respeito 
sem reservas as origens espirituais e os princípios morais do meu próximo e não 
obrigo ninguém a pensar como eu. Não estou engajado em uma modernização 
que continua a monopolizar as escolhas dos filhos de Deus por meio de novas 
tendências em nome da evolução, e isso em todos os domínios. Eu não participo 
de conversas contra meus semelhantes. Apesar dos meus esforços por vezes 
malsucedidos, continuo a avançar no caminho traçado por Aquele que me deu a 
sua Vida, porque sei que Ele me ama.

- O amor ocupa o primeiro lugar na sua vida? Amar a si mesmo é riqueza, e a vida 
tira proveito disso quando seu ser goza de seu direito: amar a si mesmo e amar. 
Quanto de você quer compartilhar esta riqueza: viver em harmonia com seus 
pensamentos, olhares, palavras, escuta, gestos e sentimentos, porque seus atos 
de vida alimentam toda a vida no movimento da vida, através do amor.

- Este mundo sem amor a Deus pode permitir que você experimente essa riqueza? Não, ele 
tem medo de perder você.

- Você é importante para este mundo? Sim, este mundo o aprecia com o propósito de 
controlá-lo.

- Quão? Dando a você o que ele conseguiu fazer você apreciar.

- O que as crianças deste mundo procuram? O material mais do que a saúde mental, 
física e espiritual.

- Por que não te aceitar como você é? Os seres que se amam são humildes e 
caridosos, e isso não é lucrativo.

- Tem que tirar o amor de Deus? Sim, aqueles que amam a Deus não negam sua crença 
e estão apegados aos seus valores.

- Quais são seus valores? Acreditar que Deus ama todas as crianças criadas e amar uns 
aos outros como irmãos e irmãs, apesar das diferentes religiões.

- Por que este mundo está ligado ao secularismo? Seu objetivo: enfraquecer o amor 
genuíno em favor do ateísmo.
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- Como você planeja alcançar? Por reflexões, consensos que levarão as pessoas afetadas 
a terem um espírito neutro.

- Por que sequestrar a educação infantil? Para que tenham o espírito deste mundo 
que promove a individualidade: tudo para si.

- O amor genuíno pode ser individualista? Não, o amor de Deus ensina as crianças 
criadas a amarem umas às outras, assim como são.

- Os humanos precisam ser livres para viver sua fé? Sim, cada um, pelo seu bom 
comportamento, dá testemunho da sua fé.

- É necessário expressá-lo por palavras em vez de comportamento? Nós nos 
lembramos de comportamentos antes da fé, mas palavras de fé, não realmente.

- Que gestos testemunham o amor de Deus? Bênção, sinal da cruz, perdão, jantar 
em família ou amigos, ajuda gratuita ...

- Por que dar amor? Para os humanos amarem outros humanos e receberem o 
amor de todos.

- Quem é livre neste mundo? Aqueles que não aceitam ser manipulados. A liberdade 
genuína não é controlada, o amor genuíno sustentado por Deus não é controlado.

- Você é capaz de entender essa verdade? Viva a sua fé, a sua vida encontrará o 
caminho para a verdadeira felicidade, que não pode ser destruída. Não tenha 
medo de perturbar o espírito deste mundo, sejam verdadeiros cristãos. Ser 
cristão autêntico significa temer a Deus. Ter temor a Deus significa perceber o 
poder de Deus em toda a criação, reconhecer a sua pequenez enquanto Deus o 
coloca no lugar dos vencedores, viver sem querer incomodar Aquele que é mais 
poderoso que a realidade deste mundo. O temor de Deus o protege contra sua 
própria fraqueza: o medo que gera o mal. Peço-lhe que me ame, pois quem é 
contra Deus está contra si mesmo.

- Ameaço você com punição quando não gosto de você? Não, eu sou Mercy.
- Quantos de vocês me ameaçam com estas palavras: 'Se vocês não fizerem o que eu 

peço, deixo tudo. De que adianta pedir, Deus não faz nada. Eu não quero saber nada 
sobre a frase '? Essas crianças não temem a justiça de Deus, por isso não percebem 
que estão dando a si mesmas suas conseqüências. Pois quando você pratica o mal, 
permito que experimente as consequências de suas próprias escolhas.

- Tenho o poder de tirar todos os pensamentos, palavras, ouvir, gestos, sentimentos? 
Tenho poder absoluto sobre a vida porque você tem vida para mim.

- O que você vive, Deus permite? Sim, Deus criou crianças livres para agir porque 
meu amor é incondicional. Você aceita tentações e comete pecados que o fazem 
sofrer por causa de suas fraquezas na carne.

- Você sofre além de seus limites? você sofre de acordo com a medida do seu pecado, tal é a 
minha justiça.

«Um dia, um ser que pensa ser forte perante o perigo começa a refletir sobre o 
que teria sido capaz de fazer se tivesse a responsabilidade de governar.
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Nar um país: ele se viu defendendo a causa dos habitantes deste país contra todas as 
injustiças, indo à guerra e acomodando-se aos direitos nacionais. De volta à realidade, ele 
sabia que era apenas um sonho, ele era apenas um simples funcionário de banco. Não 
muito longe dele, um garotinho tentava amarrar os sapatos. Não importa o quanto ele 
tentasse, ele não conseguia. Enquanto se divertia, decidiu ajudá-lo: 'Aí está o meu BA' 
caminhou em direção ao menino e propôs sua ajuda. O menino olhou para ele e disse: 
'Não, obrigado, minha mãe me disse que eu tinha que aprender a amarrar os sapatos.' O 
funcionário, insatisfeito com a atitude do menino, voltou ao trabalho dizendo: 'Se ele 
ainda está aqui ao meio-dia, ele pediu!' Depois de terminar sua manhã, ele se lembrou do 
menino. Queria saber se conseguia amarrar os sapatos sozinho: 'Não importa se não o 
fez', disse a si mesmo.

“No final da sua jornada de trabalho, você é convidado a substituir um colega doente. Ele não teve escolha, ele aceitou, 

pois teve tempo para pensar sobre seu pedido de aumento. Uma hora se passou: 'Estou ocupado aqui enquanto planejava ir ao 

cinema esta tarde.' De repente, as luzes se apagam, as pessoas presentes reagem: 'O que está acontecendo?' Um homem no 

banco diz: 'todo mundo fica parado, isso é um assalto.' Ninguém falou, o motivo imprevisível desta situação gerou agitação em 

todos. Na escuridão, foi ouvido: 'Você, abra sua caixa.' O funcionário que se considerava forte sentiu um objeto frio atrás do 

pescoço. Tremendo, ele abriu a caixa. Ele hesitou: 'O que eu faço?' Tarde demais, um gesto brusco vindo do ladrão o empurrou 

por trás, e ele, paralisado, ficou sem palavras. Após o assalto, ouviu-se: 'Acenda as luzes'. Quando as luzes acenderam, alguém 

tocou suas costas: 'Você está bem?' Ele ainda não conseguiu responder porque estava muito chocado. Quando a polícia chegou 

ao local, eles interrogaram as pessoas presentes. Quando chegou sua vez, perguntaram-lhe: 'Quando o ladrão o obrigou a abrir 

a caixa registradora, por que ele não apertou o botão escondido ao lado da caixa registradora?' Ele respondeu: 'Eu pensei sobre 

isso, mas fiquei com tanto medo que não pensei'. Pouco antes de voltar para casa, o gerente do banco chamou-o em seu 

escritório e disse: 'Dada a situação, seria necessário que você tirasse alguns dias de folga.' Por que você não pressionou o botão 

oculto ao lado da caixa? ' Ele respondeu: 'Eu pensei sobre isso, mas fiquei com tanto medo que não pensei'. Pouco antes de 

voltar para casa, o gerente do banco chamou-o em seu escritório e disse: 'Dada a situação, seria necessário que você tirasse 

alguns dias de folga.' Por que você não pressionou o botão oculto ao lado da caixa? ' Ele respondeu: 'Eu pensei sobre isso, mas 

fiquei com tanto medo que não pensei'. Pouco antes de voltar para casa, o gerente do banco chamou-o em seu escritório e 

disse: 'Dada a situação, seria necessário que você tirasse alguns dias de folga.'

Uma vez em casa, ele teve tempo para pensar novamente sobre seu pedido: seu 
aumento. Que angústia ele experimentou! Você vai receber esse aumento? Quando 
pensou no que deveria ter feito, sentiu sua tensão aumentar: 'Que mestre daria um 
aumento a alguém que não fez o que se espera dele?' Ele lembrou que os 
funcionários estavam preparados para vivenciar essa situação: 'Se um dia um ladrão 
pedir para você abrir sua caixa registradora, é isso que você tem que fazer'. Sim, 
lembrava que ele mesmo apertou o botão dizendo: 'Deixa ele vir, ele vai aprender 
uma boa lição.' Esses dias foram tão difíceis de viver que eu teria preferido trabalhar. 
De volta ao trabalho, ele ficou muito decepcionado quando o chefe dos funcionários 
lhe disse: 'Entenda a nossa situação. Todos os funcionários devem aplicar os 
regulamentos para que sejam bons exemplos uns para os outros. Somos obrigados a 
adiar o seu aumento salarial na esperança de uma melhor colaboração de sua parte. 
'»

Meus filhos, ninguém sofre além da magnitude de seu erro. Em cada momento é 
quando os atos da vida alimentam a vida. Já que seus bons ou maus atos da vida o 
alimentam e alimentam todos os atos da vida, a consequência,
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É o que produziu o ato, pois o que o alimento de cada um dos atos vitais desse empregado 
carregava fazia com que os atos vitais se movessem.

Quando um ato de vida, então outro ato de vida, então outro ato de vida, e assim 
por diante, são alimentados por um ato de vida bom ou ruim, cada ato de vida 
alimentado continuará a alimentar cada ato de vida até que este alimento retorne 
para a pessoa que praticou este ato de vida, e os alimentos que ela receberá terão o 
sabor de seu ato de vida bom ou mau. Saiba que cada ato da vida é seu. Um alimento 
proveniente de uma boa ou má ação transforma a vida de quem o recebe. Como seus 
atos de vida foram alimentados com uma comida boa ou ruim, essas pessoas 
praticarão atos de vida semelhantes ao ato de vida que os alimentou.

Cada ato da vida está no tempo: o ontem se fez presente e o futuro se prepara no 
presente. O ato de vida de ontem alimentou o ato de vida do presente e o ato de vida 
praticado no presente nos permite alimentar o ato de vida que será praticado no 
futuro. O que se manifesta na vida de uma pessoa faz parte de sua vida; portanto, o 
que vai acontecer em sua vida não pode ser resultado do acaso. O acaso é uma força 
de atração imaginária para a pessoa que não compromete sua vida, pois quando ela 
não sabe o que está em sua vida, o que acontece parece vir do nada, mas chega na 
hora certa.

- O espírito do mal pode provocar algumas situações a fim de representar um desafio 
para você obedecer a Deus? Pense naqueles que acreditaram na astrologia e nos que 
não acreditaram e também naqueles que acreditaram que a Terra era redonda e 
naqueles que não acreditaram, suas palavras pareciam ser a única verdade.

- Porque? Porque em sua falta de sabedoria, eles não podiam entender que cada 
indivíduo carregava seu 'eu': seu 'eu', que é o amor pessoal, ativava sua própria 
verdade. Hoje, suas palavras parecem verdadeiras para você. Até que sua vida 
seja vivida por você mesmo, você não saberá se suas palavras vêm de você 
mesmo ou de 'mim'. Quando não comprometemos nossas vidas, não sabemos 
mais quem somos: o medo entra na vida e o acaso substitui a vida. A roda gira 
para a frente e para trás, assim como se descobriu que a Terra era realmente 
redonda e que as estrelas estão sempre no lugar: essas descobertas só puderam 
ser verificadas por atos da vida.

- Mas você, descobriu o que sua vida comporta nisso? O ser humano nasce com 
seus próprios atos de vida e, por meio de seus atos de vida, pensa, olha, escuta, 
come, bebe, se expressa, relaxa e ama. Esses atos já estão em sua vida.

- Quem os alimenta? Seus atos de vida são movidos pelo amor. No início, o amor 
aceita os atos da vida que são amor e rejeita os atos da vida que não são amor. O 
amor é o que cuida do filho de Deus para que ele permaneça como é. Mas, como 
você nasceu com amor condicional, meses se passarão e você estará sujeito ao 
amor condicional vindo das pessoas que estarão ao seu redor. Se essas pessoas 
não carregam consigo a paz, fonte do amor, sem se dar conta, seus atos de vida 
sem amor os nutrirão, e a criança carregará consigo o que não é amor. O filho 
ignora que o que ele está alimentando-
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Dolo permitirá que você viva em paz ou com medo. O que é certo é que ele viverá 
sua vida por sua medida de amor próprio. Será o mesmo com o que você 
escolher praticar: sejam as boas ações da vida, sejam as más ações da vida. O 
certo é que cada ato da vida terá consequências boas ou ruins.

Nessa história, aquele funcionário teve que viver sua vida sendo amor no 
presente, para tomar as decisões certas para que sua vida pudesse saborear suas 
boas consequências.

- Quando você começou a pensar o que faria se tivesse o poder de governar um 
país, você alimentou a ação de pensar a vida no movimento da vida, por amor? 
Sim, o pensamento é um ato da vida e cada ato da vida alimenta a vida.

- Seu pensamento foi amor? Não, seu pensamento não era amor, porque ele estava 
pensando sobre o que poderia ter feito melhor do que outra pessoa. É bom viver 
praticando atos de misericórdia para com quem não toma as decisões corretas.

- Seu ato de vida sem amor alimentou sua própria vida? Sim, seu pensamento 
alimentou seu olhar, escuta, palavra, ação e sentimento: seus atos de vida e, por 
meio do amor, no movimento da vida seus atos de vida alimentaram os atos de 
vida de seu próximo, e seus atos de vida receberam de volta o que eles deram.

- Querer ajudar o pequeno: o pequeno teve que responder à sua espera? Não, quem 
gosta de ajudar o próximo pratica atos de amor sem esperar receber em troca, 
porque ama quem é. O importante é o amor que se sente por si mesmo, de ter 
ajudado o próximo sem esperar um ato de vida em troca.

- Você prejudicou a sua paz por ser indiferente à paz do pequeno? Sim, a paz é 
alimentada com paz. A paz do funcionário precisava ser nutrida por causa de seu 
pensamento, e a paz do menino poderia ter nutrido sua paz. A autoestima do 
funcionário é o que impede o amor genuíno de alimentar seu amor; sua 
indiferença para com este menino era sua comida.

- Foi um bom ato de vida substituir seu colega doente? Não, aquele ato que parecia 
bom era um ato disfarçado: embora dissesse sim, não tinha entusiasmo, porque 
faltava amor. A auto-estima o levou a pensar sobre seu aumento. O 'eu' se 
manifestou para sufocar o bem que só quer o bem para o filho de Deus.

- É falso pensar que o mal que está em você atrai para você o mal que está nos 
outros? Não, isso não é falso. Se o bem não tem lugar na vida do filho de Deus 
por causa do amor próprio, o mal que quer ser dono de sua vida toma todo o 
espaço. Visto que os maus atos da vida no movimento da vida alimentam, através 
do amor, os maus atos da vida, quem pratica o mal se alimenta com atos da vida 
daqueles que praticam o mal; Portanto, no movimento da vida, Satanás usa o mal 
para provocar uma atração do mal. É assim que Satanás causou essa situação 
infeliz, usando o mal no empregado e o mal no ladrão: o mal em cada um deles 
foi atraído.
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- O mal do ladrão queria prejudicar a vida de todas as pessoas do banco? Sim, o mal 
quis em sua libertinagem mergulhar nos que estavam presentes. É orgulhoso, 
mau: quer espalhar-se a todos os filhos de Deus. Satanás, que odeia a todos, 
deseja prejudicar todas as crianças criadas por Deus.

- O ladrão queria prejudicar aquelas pessoas também? Não, ele é uma vítima do mal.

- Pode-se dizer que o mal pode atingir seu objetivo? Não, só pode prejudicar aqueles 
que optam por permitir que atos da vida sem amor entrem neles, e para isso eles não 
precisam estar em sua paz. Crianças que praticam boas ações de vida vivem em paz. 
Deus colocou amor incondicional neles: mesmo que seu amor tenha se tornado 
condicional, Deus continua a cuidar deles.

- As pessoas presentes no banco ouviram as palavras do ladrão, e pararam de falar 
sob o efeito da emoção, todos perderam a paz? Não, porque o mal não pode 
afetar os filhos de Deus que amam a si mesmos, apenas aqueles que optaram por 
deixar entrar as palavras do ladrão perderam a paz e o medo os apoderou.

- O medo está sentindo? Não, um sentimento pertence à vida e o medo não é um 
ato da vida. O medo existe apenas para aqueles que concordam em experimentar 
o mal que está se movendo neles sob o poder de Satanás. Saiba que Satanás 
existe apenas para nada: ele não tem vida nele, ele não é nada; por nenhum 
poder na vida dos filhos de Deus. Mas se um filho de Deus pratica o mal, isso 
significa que ele aceitou o mal, e o mal tem Satanás como seu dono. Satanás usa 
o mal para fazer o filho praticar as más ações da vida sob o poder do medo. Cada 
um deve rejeitar as tentações, porque antes de praticar o mal era necessário 
aceitar uma tentação, e uma vez que a tentação é aceita, não há mais tentação, 
há um ato de vida impuro, portanto a sombra de um pecado se renova por causa 
do medo: o medo é a sombra do pecado,

- No momento em que o funcionário abriu a caixa registradora e que a hesitação 
causada pelo seu medo estava na origem da execução do roubo, o medo do mal 
estava no funcionário e no ladrão estava sendo atentado? Não, ele serviu a 
Satanás. Satanás usou o poder do mal na vida do funcionário que praticava atos 
ruins da vida, que são pecados perdoados por Deus, e o medo: a sombra de seus 
pecados, o perturbava. Como Satanás fez com respeito ao ladrão, ele usou o 
poder do mal na vida do ladrão para realizar seu roubo, e o medo, a sombra de 
seu pecado, o atormentará onde estiver. O pecado pertence a Satanás e o 
pecador pertence a Deus. O mal que está no filho de Deus escuta Satanás, 
enquanto o bem torna o filho de Deus livre para tomar suas decisões, pois Deus 
colocou amor em seus filhos.

- O medo, que é a causa de sua agitação, desapareceu quando você estava 
descansando em casa? Não, o medo continuou a servir a Satanás que controlava o
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ruim em seus atos de vida. Toda criança que pratica atos ruins da vida não tem 
descanso. Só o sacramento do perdão dá descanso à alma, e a alma dá à carne o 
que recebeu, para que a carne reconheça que só Deus dá a graça da paz.

- O mal nutriu em seus atos de vida atos futuros de vida? Sim, seus atos de vida no 
presente prepararam seus atos de vida para o futuro. Por meio do amor, no 
movimento da vida seus atos de vida nutriam todos os atos da vida e apenas os 
atos da vida que não estavam em paz, mas rodeados pelo medo, recebiam esse 
alimento pouco saudável, e esses atos da vida nutriam Novamente os atos de 
vida daquele funcionário que carregava medo em sua vida: a sombra de seus 
pecados.

- Quando você voltou ao trabalho, as ações de vida da pessoa responsável pelo seu 
aumento foram influenciadas pelo medo no funcionário? Não, o gerente do 
banco não perdeu a tranquilidade, mas tinha a responsabilidade de monitorar o 
bom comportamento dos bancários, pois qualquer decisão quanto ao aumento 
dependia do bom comportamento deles. O amor mostrou ao responsável pela 
equipe que o mau comportamento do funcionário não deveria influenciar os 
demais funcionários, uma vez que o mal se manifestava no funcionário através de 
seu comportamento: ausência de arrependimento por seu comportamento para 
com o próximo, mas o medo de não tendo aumento; a ausência de 
arrependimento em relação ao seu comportamento diante de Deus, mas medo 
ao pensar em seu mau comportamento diante das demandas da administração 
do banco.

- O gerente do banco agiu mal ao negar o aumento? Não, ele recebeu as instruções 
deste banco e os líderes seniores esperavam que ele monitorasse a 
implementação adequada dos regulamentos desta agência. Cada um dá o que 
recebeu: cada um recebeu talentos para praticar atos de amor e cada um deve 
proteger seus atos de vida para não prejudicar seus talentos. Deus é amor, dá a 
quem quer a sua missão para que cada um pratique obras que dêem bons frutos. 
Um filho de Deus, que não ama o próximo como ele é, não poderá usar os seus 
talentos no presente: se pesa pouco a sua medida de amor, pouco recebe. Deus é 
justiça, ele não pode dar a um filho o que ele não quer. Um filho que deseja 
praticar bons atos de vida, Deus sabe antes dele, e Deus lhe dá suas graças para 
que isso se cumpra.

- Este homem responsável pelo pessoal é modelo de filho de Deus? Sim, ele fez o que tinha 
que fazer. Quando ele adiou o aumento do funcionário, isso não tirou sua esperança. Ele a 
fez saber que cada um deles carrega dentro de si uma responsabilidade, a de se 
comportar bem, e uma vez que ele se torna um exemplo para todos os funcionários, não 
há porque negar-lhe o seu aumento. Cada um carrega suas obras e cada obra traz seus 
frutos.

- Meus filhos, Deus não tira os talentos daqueles que se realizam para dá-los aos que 
não os merecem, que frutos viriam dessas crianças irresponsáveis? Frutos 
semelhantes ao que há neles, porque o medo que os rodeia produz o ser de que 
estão fora. Você não pode negar esta evidência: quando seus atos de vida o 
alimentam, você se alimenta, e quando você come, sua carne é o que você alimenta.
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tu. Se sua alimentação for ruim, sua saúde sofrerá consequências. Você não pode 
ficar indiferente à sua saúde, porque sabe que viver doente te priva de certas 
alegrias. Quão mais importante é a sua vida interior! Todos os seus atos de vida 
são praticados por você porque você tem vida. A vida está em você e a sua carne 
pertence a você: quem recebeu a vida tinha a sua carne correspondente.

- O que os torna indivíduos capazes de fazer o que devem fazer? O que está em 
você. A graça leva você a se descobrir como você é.

- O que os torna incapazes de fazer o que devem fazer? O que está em você. Incapaz 
de se comportar bem, você vagueia em sua vida sem saber quem você é: você 
não pode saber o valor de sua vida.

- O que está acontecendo na sua vida? Todos os atos da sua vida são nutridos por 
um alimento de amor ou por um alimento sem amor que está em sua vida e na 
vida de seu próximo: o que está em sua vida primeiro e depois o que está em sua 
vida. . Quando, através do amor, a tua vida te permite saber o que está em ti: seja 
bom ou mau, tu és que toma a decisão de se realizar e quando, através do amor, 
os atos da vida do próximo alimentam: seja bom, seja ruim, vocês são aqueles 
que aceitam ou rejeitam este alimento antes de se encontrarem.

- Um alimento de amor permite que você se coloque diante da luz, o que torna sua 
vida límpida; então, se você carrega paz em você, seus atos de vida serão amor a 
Deus, a você mesmo e ao seu próximo? Seus pensamentos o iluminarão, seus 
olhares não escaparão da evidência, seus ouvintes estarão atentos, suas palavras 
serão sensatas, suas ações serão eficazes e seus sentimentos serão amor. A paz 
traz o amor de que você precisa para fazer o que tem que fazer.

- Um alimento sem amor consegue enganá-lo, e sua vida não tem a luz da vida; 
Portanto, se você carrega o medo, seus atos de vida serão disfuncionais? Seus 
pensamentos irão confundi-lo, sua aparência irá enganá-lo, sua escuta será 
apenas para você, suas palavras irão subjugá-lo, suas ações irão destruí-lo e seus 
sentimentos irão controlá-lo: o medo é o que o convence de que o que você está 
fazendo é importante para você. todos vocês. Deus sabe do que você precisa, mas 
Ele o deixa livre para tomar suas decisões por meio da paz ou do medo, e o que 
você escolher o alimentará.

- Alguém que está pensando em comprar um segundo par de sapatos, quem 
colocou esse pensamento nele? A pessoa que pensa em comprar sapatos novos.

- Alguém que está folheando uma revista, que colocou nela o prazer de olhar? A 
pessoa que gosta de olhar revistas.

- Alguém que está ouvindo sinfonia, que colocou nele a inclinação para essa música? 
A pessoa cujo ouvido está afinado para o clássico.

- Alguém que está discutindo sobre a temperatura, que colocou essas palavras 
inocentes nele? A pessoa que fala com o seu conhecimento.
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- Alguém que está reformando sua cozinha, quem colocou essa necessidade nele? A 
pessoa que deseja mudança.

- Alguém que divide seu quarto, que lhe deu a sensação de ser simpático? A pessoa 
que experimenta a alegria da generosidade.

É sobre seus atos de vida, certo? Pensar en un nuevo par de zapa- tos, disfrutar 
mirando revistas, escuchar clásico, hablar con amigos, realizar vues- tros proyectos y 
experimentar la alegría de la generosidad: vuestros actos de vida serán practicados 
por lo que os alimenta sea el amor, sea o medo.

- Por que Deus o deixa livre para praticar atos da vida que podem te deixar infeliz? 
Porque te amo: o amor dá-te a liberdade para fazer o que queres: o amor não 
obriga.

- Qual seria meu amor se eu usasse meu poder? amor sem o seu amor. Eu tenho o 
poder de tirar todos os pensamentos, olhares, ouvir, palavras, ações e 
sentimentos que estão com medo porque eu sou o Poder, mas meu amor te dá 
esta opção: fazer o que quiser com o que está em sua vida, é é sua decisão, não 
de Deus. O que te dou é o melhor para te satisfazer: obrigado por decidir o que é 
bom para a tua vida eterna.

Amor é Deus, Deus é Amor.

• O amor dá o que carrega em si: amor incondicional

• O amor incondicional não desobedece ao Amor: está em Deus.

• O amor incondicional alimenta seu amor condicional para dar aos seus atos da 
vida o que eles precisam.

• O amor faz sua obra: por meio do amor, no movimento da vida, os atos da vida 
alimentam os atos da vida dos filhos de Deus. Tudo o que está em movimento na 
vida está em movimento, por amor.

• O amor permite que todos os alimentos no ato da vida entrem no movimento da vida, 
de modo que cada ato da vida seja alimentado com os alimentos bons ou ruins que 
você aceitou.

• É por isso que está escrito 'para o amor': para o amor condicional, o amor o torna 
livre para viver seus atos de vida. Deus colocou amor incondicional em você, você 
só tinha uma opção: fazer apenas a Vontade de Deus. Hoje, seu amor condicional 
está em sua vida e sua vida é aquela que opta por praticar atos de vida. alimentar-
se, lavar-se, treinar-se, unir-se, cuidar-se, deslocar-se, comprar, sair, beber, 
abusar, roubar, preocupar-se ..., estes são os seus próprios atos da vida: as suas 
decisões, não as decisões de Deus.

- Entenda por que Deus lhe diz: «não tema este mundo, mas tema desobedecer-me, 
porque tenho poder absoluto sobre a sua vida. Se me obedeceres: a tua vida, 
inundarei-a de graças para que seja amor a Deus, a ti e ao próximo, para que te dê a 
alegria de tomar boas decisões. Matei todos os seus pecados, mas se você me 
desobedecer: você não terá as minhas graças de purificação, e sua carne estará 
sujeita à tentação, porque o medo que é a sombra do pecado o levará até lá. Por 
causa de sua carne, ele experimentará outros sofrimentos e, porque sua carne
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ele está sob o poder do medo, ele estará sujeito a cometer outros pecados. Não 
diga: 'Já que o Salvador levou todos os nossos pecados à morte, por que ter medo 
de desobedecer a Deus, o pecado não está mais em nossas vidas?' "

- Meus filhos, existem filhos de Deus na terra que estão sofrendo? Sim, porque o 
mal abunda neste mundo.

De seus primeiros pais, os pecados se multiplicaram, isso ofendeu a Deus e esses 
filhos viveram suas consequências. Os pecados neles é o que os fez sofrer e eles 
fizeram o seu vizinho sofrer. Antes de vir à Terra, ninguém podia falar de amor 
àqueles que tinham fome e sede de amor. Os três anos durante os quais ensinei os 
apóstolos e discípulos trouxeram amor às crianças na Terra. Aprendi que Deus é 
misericordioso e multiplicou-se o número dos que se reuniam à minha volta, e a 
esperança se instalou na vida de cada um que tinha fome e sede de amor.

• Quando crucificaram Jesus de Nazaré: crucificaram sua esperança de amor.

• Em seu coração havia uma dor profunda: seu amor acabara de morrer.

• Aqueles que amavam Aquele que tanto lhes falava de amor, acabaram de 
abandonar Jesus: abandonaram o amor incondicional.

• Eles se esconderam: o medo dominou o amor.

• Choraram por sua falta: foi neste momento que o amor os inundou com sua força.

• Eles se encontraram novamente: o amor os lembrava das palavras de vida.

• Eles viram o túmulo vazio: o amor deu-lhes a esperança de amar e de serem amados 
novamente.

• Eles viram seu Mestre vivo: o amor encheu seus corações.

• Eles viram o Filho subir ao Pai: o amor do Espírito Santo desceu sobre eles.

• O Espírito Santo abriu seus olhos: o amor reinou em seus corações.

•
• O amor de Cristo reinava neles: as palavras de Jesus voltaram a ocupar o seu lugar.

• O amor despertou o medo: falavam com confiança de Jesus ressuscitado. Eu 

sou a confiança, sou eu quem pode dar a confiança.

• Só Deus pode permitir que você viva a sua necessidade de amor: a de acreditar em 
Deus.

• Minhas palavras não te cegam e não te enganam: Eu sou a Palavra.

• Suas palavras têm que morrer em minhas palavras para serem genuínas: Eu sou a 
verdade.

• Suas palavras devem ser ditas diante de meu Pai, por vocês e pelo próximo: a 
confiança está em vocês.
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• Suas palavras ocultas são contra Deus e seu próximo: contra o amor.

• O amor alimenta a confiança, mas quando o amor se cala, já não tem a palavra 
alimento do amor: as tuas palavras não te levarão a render-te a mim, Confiança, 
que te alimenta a confiança.

• Quando suas palavras alimentam o filho de Deus que você é, essas palavras 
destroem a confiança que você tem em si mesmo: porque você não tem mais 
amor por si mesmo.

• Quem o ouve e reconhece as suas palavras enganosas perde a confiança: a sua 
confiança já não os alimenta.

• As palavras deles não se juntam às suas: evitam confiar em você. O medo gera 

dúvida, a confiança gera rendição.

Quem pode confiar em quem não se ama? Toda criança criada carrega consigo o 
amor, e quando o amor não a leva a dizer o que está no coração, é porque o amor se 
calou e o coração se fechou: a criança não ama a si mesma, porque suas palavras a 
traem. Eu sou Amor e alimento o seu amor para que o seu amor os guie. Quando 
passei a falar de amor, voltei a dar esperança aos filhos de Deus, e o amor que se 
calou respondeu ao Amor. Eu sou o Bom Pastor e, à minha voz, as minhas ovelhas 
reconhecem-me e seguem-me: sou eu , Amor, quem te guiou. O amor alimenta o 
amor: o amor guia o filho de Deus somente através de mim. É importante ter 
confiança em mim para que você possa se render. Quando você confia em mim, é 
porque eu respondi à sua entrega: O amor te agradeceu.

Meus filhos, quantos são vocês para perder a paz quando eventos incomuns 
entram em sua vida diária!

- Quantos de vocês conseguem ficar calados diante de uma palavra inapropriada, 
acusadora, incômoda, desavergonhada ... ou um gesto desconcertante, abrupto, 
impaciente, desajeitado ...? - cidade para entender a causa dessa desordem em 
vocês . Quando a paz não é sentida, isso significa que há sofrimentos em você 
que acordou. Se você vive esses sofrimentos depois de um imprevisto que o move 
a demonstrar diante de atos de vida sem amor, isso significa que há algo em você 
que o controla e seu objetivo: o sofrimento.

- Do que se trata? o medo. O medo expulsa o amor. Já que você precisa de amor 
para permanecer em paz, o medo permite que você sinta o pecado, o que está 
contra você. O medo vem do Maligno e o que pertence a ele é contra você. Em 
você há algo que quer lutar contra você, e o que pode estar em você só pode ser 
atos de vida porque você carrega vida em você. Esses atos da vida não são amor, 
pois o medo não pode controlar o amor; então é sobre más ações da vida.

- Eles estão vindo de você? Meus filhos, vocês estão na vida e, na vida, há amor: Eu sou 
Amor e vocês vivem a sua vida de amor na Vida Eterna; portanto, todos os seus
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Outros atos da vida são o amor, mas quando você é vítima do medo, seus atos da 
vida são perturbados, eles são o que você é: o pecador.

- Você se transformou em mal? Não, meus queridos, vocês pertencem ao meu Pai e meu Pai 
é Amor. O mal não tem poder sobre o amor, e vocês carregam o amor de Deus em vocês.

- Mas você diz a si mesmo: por que nossos atos de vida são ruins? ' Seus atos de vida 
pertencem a você, eles só podem ser ruins se você aceitar que o mal leva o que 
pertence a você. Quando você aceita o mal, Satanás o leva a viver em seres 
despóticos, o que o torna amargo, e à medida que você experimenta amargura 
em relação a si mesmo, seu interior fica agitado e você não sente mais a sua paz. 
Perceba que o mal roubou seus atos de vida para colocá-los nas garras dos 
demônios que o levaram a cometer pecados. Desde que purifiquei seus atos de 
vida, o medo, que lembra você, serve a Satanás e controla sua vida, o que os 
torna marionetes.

Se os teus atos de vida tivessem sido bons atos de vida, o teu amor te teria 
permitido experimentar a paz, porque a paz não está longe do amor que dá 
confiança, porque tudo vem de mim, Amor, Paz, Confiança. mas por causa do medo, 
você não pôde reconhecer a causa de sua agitação, e como seus atos de vida não 
foram acompanhados por sua confiança, você perdeu sua paz, e seus atos de vida 
foram praticados por alguém que não sabia mais quem era, e como ele não sabia 
mais quem era quando se deparou com algo incomum, ele não poderia estar em 
comunicação com sua vida e seu amor: então o amor em você não poderia responder 
à sua vida, porque você não tinha mais confiança no filho de Deus que você é.

Não se esqueça que o amor é necessário para que sua vida se alimente de amor 
para viver em paz. Você carrega amor em você, mesmo que seja condicional, e sua 
necessidade de amor seja diária. e por uma comunicação pensativa, oral, visual, 
auditiva, gestual e sentimental é como o amor dá e recebe seu amor; assim, seu 
amor se abre para o amor do próximo. A vida precisa de amor para cumprir a vida. 
Você é amor e o que o une é o que há em você: o amor.

Veja uma criança pequena, desde o nascimento reage à voz da mãe: ama 
livremente. Com o seu amor ensina o que há nele a pessoas que não conhece e com 
a mímica da alegria dá o seu amor sem esforço: manifesta o seu amor, porque o seu 
amor se parece com um botão de flor que se abre aos primeiros raios do Sol. Sol. . 
Mas a sua mímica pode ser séria, isto mostra que não está disposto a se deixar 
aproximar: o seu amor torna-o prudente para que se familiarize consigo mesmo e 
com os outros antes de oferecer o seu amor, porque o amor nele quer reconhecer o 
amor. . E o amor permite que ele entre no tempo do amor: esse tempo é vivido entre 
ele e o próximo, e é visual.

Se este tempo de amor é importante para uma criança pequena, deve ser para 
você: este tempo é oferecido por Deus. Perceba que isso representa um momento de 
amor para você. É por isso que é bom que você o use com total confiança. Se você se 
sente incapaz de viver o que tem de viver para o amor, saiba que há algo em você 
que o impede de fazer isso. Desde o seu amor incondicional
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cional tornou-se condicional, todos vocês têm uma decisão a tomar: 'isso é certo ou 
errado?' O amor é o seu guia. Embora se torne condicional, você deve manter em 
seus pensamentos que Deus colocou amor em você.

É a sua vez de agir de forma que o seu amor reconheça o amor do próximo; 
assim, o que sairá de você será amor por ele e por você diante de Deus. Para isso, é 
bom dar-lhes doçura. Essas doçuras são momentos de alegria, risos, trocas, porque 
dar amor à sua pessoa que ama os outros como eles são, isso te traz felicidade. 
Pensar em atos agradáveis, iluminar o dia com sorrisos, curtir ouvir-se rir, cantar 
para relaxar, executar tarefas de amor, tudo isso lhe dá paz e a paz que você vivencia 
expulsa o que feriu seu amor.

O medo pode paralisar o amor. Existem corpos estranhos em você e esses corpos 
estranhos são seus fantasmas. Você guarda memórias sombrias em você: o que te 
fez chorar, irado, desapontado, perturbado, chateado, causado dor, prejudicado, 
irritado, insultado, humilhado, amolecido, cego, atordoado ... Tudo isso destruiu suas 
esperanças, destruiu seus projetos, enegreceu seus dias, perturbou suas noites, 
mudou suas alegrias, enganou sua confiança, alienou seus prazeres, camuflou seus 
direitos ...

Seus atos de vida alimentados por si mesmos fizeram de você o que você é hoje, e 
o medo em você agravou sua raiva, alimentou seus rancores, cultivou sua vingança, 
encorajou suas infidelidades, facilitou suas mentiras, cuidou de sua calúnia, 
multiplicou sua preguiça, aumentava sua indiferença, exagerava suas necessidades, 
multiplicava suas invejas, aumentava seu ciúme, cultivava seus abusos, aumentava 
suas palavras inúteis, ensinava suas observações, alimentava seus humores, 
estimulava suas ansiedades, fortalecia sua baixeza, ampliava sua ganância, 
intensificava seu orgulho , multiplicou suas servilidades ...

- Tudo isso pertence a você? Suas decisões são o que permitem que você 
experimente essas mágoas, mas o que entrou em sua vida não pertencia a você. 
Desde o início da sua vida na terra, o que não lhe pertence não pode crescer, pois 
o seu esforço para permanecer como antes deu frutos. Com o tempo, vocês 
renunciaram a si mesmos, e o que não lhes pertencia ocupou muito espaço em 
vocês; a tal ponto que todas as situações que te foram apresentadas, te 
enfrentaste, não só, mas também com o que não te pertencia, e isso te 
transformou. Hoje, vocês parecem estranhos em sua vida e fenômenos estranhos 
aparecem em sua vida.

- Quando esses fenômenos aparecem? Quando você está fraco. Meus filhos, sua 
fraqueza vem acompanhada de medo.

- O medo está vivo? Não, o medo existe apenas para quem acredita em algo que 
não tem vida, mas faz parte de sua vida sem saber explicar o motivo exato desse 
fenômeno em sua vida.

- Você pode viver em harmonia com o medo? Não, o medo não é um sentimento de 
vida.
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- Você pode ser apoiado pelo medo em tempos difíceis? Claro que não, o medo não 
tem vantagens.

- Você pode amar a Deus, amar a si mesmo e ao próximo por medo? Não, porque o 
medo não tem vida, não tem coração.

- Então, meus filhos, o que os leva a acreditar na existência dele, já que o medo não é 
nada? O próprio medo.

- É sobre a situação em que você está agora? Você mesmo é quem pode responder, 
porque apenas aqueles que experimentaram o medo estão entre aqueles que 
podem dar uma resposta. Se você prestar atenção ao que não existe, você lutará 
contra o medo. Tomemos como exemplo uma pessoa que tem medo de não ter 
dinheiro: ela precisa ter conhecido o lucro que o dinheiro traz para ter medo de 
não tê-lo. Que essa pessoa tenha pouco ou muito dinheiro, o fato de pensar que 
não poderia mais comprar o que sabe com dinheiro a coloca em uma situação de 
insegurança.

- Porque? Ela tem algo dentro dela que lhe permite acreditar que sem dinheiro, ela será 
desprezada.

• Se você aceitar o que há nela, ela se sentirá desconfortável por dentro.

• Você vai pensar no quanto terá que se abster: prive-se de restaurantes e viagens, 
cinema e golfe, prive-se de suas noites de bingo e hóquei, aulas e cultura física, 
prive-se do essencial.

• Ela ficará tão infeliz que sentirá humilhação, comentários depreciativos sobre sua 
maneira de se vestir por causa da falta de dinheiro.

• Você sentirá que está sendo apontado, porque já será visto entre os pobres.

• Deprimido, a pessoa vai começar a acreditar que a vida na terra sem dinheiro é um 
inferno, porque vai se ver impossibilitada de viajar de carro, pagar remédios, 
trocar de óculos, usar os serviços de um especialista para cuidar dos dentes, da 
pele, dela cabelos, suas unhas, a impossibilidade de pagar o aquecimento e o fim 
de meses, manter o telefone, a televisão e a internet, trocar de carro e de móveis, 
estar na moda, renovar seus instrumentos de trabalho, ir se divertir e ver os 
amigos dele, economizar dinheiro para sua aposentadoria e seu funeral ...

- É um estado de ser, medo? O medo não se esforça por tornar a pessoa humana 
grande, prudente, nervosa, descuidada ... é destituída de toda a vida.

- O medo é uma hora? O tempo pára para continuar, continua parando: o medo não 
envolve o espaço.

- O medo pode se manifestar em uma pessoa em um momento preciso, por 
exemplo, durante o sono? Sim, pode se manifestar, mas não pode ser uma 
reação, pois não tem sensibilidade: é como um mata-borrão que absorve o 
estado da criança que dorme.

- O medo substitui o estado da criança adormecida? O medo não é o estado da 
criança, mas se manifesta quando o estado da criança é fraco. A fraqueza está no 
filho quando ele aceita que seus atos de vida são contra ele, e o
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o medo se esforça para provocar sua reação aos atos imprudentes da vida.

- O filho de Deus pode viver sem a força do seu amor? Sim, o seu amor está sempre 
nele, mas a força do seu amor diminui a tal ponto que já não o sente: está vazio 
da força do seu amor que não alimenta.

Deus é onipotente, seu Tudo está em seu poder e, uma vez que o amor vem de 
Deus, o amor é poder. Deus colocou esse poder em cada um de seus filhos, e quando 
os filhos estão no poder do amor, eles entram no poder do amor. Mas quando uma 
criança se depara com palavras, ou ações, ou sentimentos de outros, etc., se o medo 
estiver nela, suas ações serão envolvidas pelo medo, e ela não escolherá com sua 
liberdade, que vem do amor, o que é diante dele. ele, porque suas decisões serão 
manipuladas pelo mal. O que é bom para ele ficará oculto pelo medo e o que é mau 
para ele será o que lhe parecerá bom, e ele aceitará. Este ato sem amor a Deus, a si 
mesmo e ao próximo, entrará nele e o enfraquecerá: a força do seu amor ainda será 
reduzida.

Não são vocês que diminuem a força do amor, o amor é o que diminui sua força 
por causa do seu comportamento. Uma parte do amor será tão inútil por causa de 
sua fraqueza, e o amor permanecerá assim enquanto não disser a esses corpos 
estranhos que a criança em que eles se alojaram pertence a Deus. Enquanto o que é 
estranho estiver nele, o amor não será capaz de permitir que ele experimente sua 
força e permanecerá em sua fraqueza. Durante este tempo, o filho que se tornou 
novamente agirá como um estranho ao que ele é: filho de Deus.

Existe em você o que não vem de você, e isso o torna incapaz de viver sendo você 
mesmo.

- Onde está o filho de Deus? Em você. O filho de Deus não foi morto, mas pode ser 
impedido de viver como deve viver. O filho de Deus pertence a Deus, Deus é 
quem cuida dele. Deus ama quem ele é porque é sustentado pelo amor no amor 
de Deus.

- Como Deus reage à criança que chora, fica zangada, se machuca, desobedece, 
mente ...? Ele o deixa viver suas consequências, e como o filho não se importa 
com o filho de Deus que é, porque quer viver como lhe agrada, Deus o deixa viver 
a sua vida: é seu direito. Sua vida pertence a ele, e ele faz o que quer: pois ele é o 
fantasma da vida do filho de Deus.

- Meus filhos, quantas vezes já lhes lembrei que sua vida é sua? As vezes! Apesar de 
todos esses lembretes, o filho que você é aceito que aquilo que o transformou 
entrou nele, e hoje você vive acreditando que nasceu assim e que nada pode 
mudar isso.

- Feliz ou triste; tranquilizador ou desanimador; econômicos ou gastos; confiante ou 
inquieto; vigoroso ou fraco; corajoso ou preguiçoso; corajoso ou medroso; 
prudente ou imprudente; silencioso ou falador; confiante ou tímido; moderado ou 
excessivo; sensível ou impulsivo; modesto ou ambicioso; sério ou irritado; pacífico 
ou zangado; simples ou complicado; modesto
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ou ostentoso; inquebrável ou influenciável; humilde ou orgulhoso; bom ou 
arrogante ... quem é você? Você era um filho de Deus em Deus, você escolheu e 
se tornou o que queria ser ou o que não queria ser. O óbvio é que em ti o filho de 
meu Pai não saboreia a sua beleza, porque o teu comportamento não é estável. 
Você se perdeu neste mundo que te levou onde ele queria.

- Como você pode confiar em suas performances, se o que há de estranho em você 
não é seu? Você precisa saber o valor da sua vida para tirar vantagem disso.

- Se você não aproveitar o que é seu, quem vai aproveitar? O que o controla: o mal e 
o medo tiram vantagem de você. Você tem suas qualidades e talentos, mas tem 
defeitos e deficiências. Durante o momento em que você não é você mesmo, você 
não usa suas qualidades e talentos; portanto, é difícil para você se aceitar como 
você é: o que sai de você é uma decepção. O ser que você se tornou não aceita o 
que é bom para o filho de Deus que está em você. Em você existe confusão, 
porque o verdadeiro e o falso não querem viver juntos. Seja bom consigo mesmo, 
é assim que você vai aproveitar o que Deus colocou em você.

- Quem vive para este mundo cuida dele segundo o espírito deste mundo? Pegue o 
que é ensinado e aprenda a esquecer.

- Para onde vai o dia em que sua vida na terra acabar? Ele não para para pensar 
neste dia.

- Você encontra um motivo válido para viver de acordo com o espírito deste mundo? ele 
realmente não sabe. Mas o que é óbvio para ele são as necessidades de sua carne: 
ficar, vestir, comer, beber, trabalhar, dormir, se divertir, ter uma boa carreira, viver 
longe da pobreza, esquecer seus fracassos, ter boa aparência, defender seus direitos, 
seja prestativo, siga as leis humanas, pague suas obrigações, fique bem, viva a velhice 
sem sofrimento, morra com dignidade.

- O que ele pensa que não quer morrer imediatamente? “Tenho a sorte de não 
experimentar pobreza, guerra, doença, prisão, alcoolismo, drogas, solidão. Tenho 
amigos, vivo bem. Mais tarde, gostaria de morrer como vivi: fazendo o que 
sempre gostei de fazer. '

- O que pensa aquele que tem medo de morrer? 'Por que nascer para morrer como um 
cachorro?'

- O que pensa aquele que está morrendo enquanto não acredita na vida eterna? 
'Trabalhei toda a minha vida e tenho orgulho do que fiz. Só me arrependo de uma 
coisa: não tive tempo de fazer tudo o que queria fazer. Vivi sem pensar na morte: 
está a caminho e vem à minha procura. '

O filho de Deus experimenta paz, alegria e amor. Seu ser se entrega nas mãos 
dAquele que é maior do que ele. Confie que Deus sabe o que acontecerá com ele no dia 
em que sua vida na terra terminar para saber o verdadeiro motivo de sua vida. Ele não 
conhece o céu, mas quer acreditar nele. Ela sabe que tem uma alma e ela é a
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que ele irá para o céu, onde sua carne irá um dia. Você também sabe que deve 
praticar as boas ações da vida para merecer o céu. Deus é mais do que sua vida, ele é 
seu Pai, seu irmão, seu poder. Deus é quem deve adorar. Sua fé o conduz em direção 
à sua vida eterna. Sua única necessidade é amor; Seu único apoio é o amor de Deus; 
sua única esperança é viver o perdão de Deus; seu único desejo é a felicidade. Ele 
confia que um dia o encontrará, pois conhecerá sua recompensa: de ter sido bom na 
terra, não precisa lutar para ocupar um lugar de honra, tem confiança em Deus. Deus 
é Justiça, e nada o assusta, porque ele sabe quem é: filho de Deus.

Meus filhos, o que está em vocês e o que não lhes pertence faz de vocês seres 
quaisquer. Visto que você não sabe por que pratica atos de vida contra a vida, você 
não pode saber o valor de seus bons atos de vida, pois você não tem consciência de 
seu valor. Se você soubesse quem realmente é, saberia que o que está em você e o 
que não é seu o faz parecer uma pessoa falsa diante de Deus. Visto que seus atos de 
vida estão em contato com o falso, você não está ciente da autenticidade de seus 
bons atos de vida. Seres estranhos, que são vocês, não querem mais reconhecer que 
são filhos de Deus criados para praticar atos de amor.

- O que há de falso em você obviamente vem de alguém, vem do seu vizinho? Não, 
isso vem de Satanás, pois o que não é amor não pode pertencer aos filhos criados 
por Deus. O poder de Satanás sobre você é mau, e o mal está em você. O 
Enganador agiu de tal forma que o mal era conhecido por se aproximar de você a 
fim de introduzir em você o que precisava para manipulá-lo. Usando seus 
pensamentos, olhares, ouvir, palavras, ações e sentimentos, sem perceber, 
Satanás acostumou você a pensar sobre o mal, olhar para o mal, ouvir o mal, falar 
sobre o mal, praticar o mal, sentir o mal. Seus truques para se aproximar foram o 
certo, a liberdade, a tranquilidade, o conforto, a volúpia, a delicadeza, a fantasia, a 
aventura, o romantismo ...: quanto demorou para você não ver o perigo,

O que é genuíno em você vem do amor, porque o amor em você não pode 
enganá-lo. Seu amor é o que mostra que seus atos de vida e os dos outros são bons 
ou maus.

- Quem vê o que está diante dele? A pessoa que olha.

- Você pode ver o mal que se esconde nos atos da vida do seu próximo? Não, você 
não vê, mas dá para perceber que o mal está presente no seu vizinho quando ele 
mente, rouba, mata ...

Cada ato da vida é realizado pelo amor e o objetivo do amor é encontrar sua 
perfeição: o amor incondicional. Visto que os atos da vida pertencem aos filhos de 
Deus e os filhos de Deus foram criados para o amor incondicional, seus atos de vida 
são causa e efeito. Um filho de Deus que ama a si mesmo sabe que quando seus atos 
de vida são amor a Deus, também são amor a ele e ao próximo.



184

- Porque? Seu amor prova isso. O amor em você não fica estagnado, não para de lhe 
ensinar o valor de seus atos de vida.

- Se você perceber que seu vizinho está mentindo, roubando, matando ..., como 
você reagirá? O filho de Deus responderá com atos de amor, pois ele conhece o 
valor do amor, enquanto o estranho a si mesmo responderá com atos que 
estarão sob a influência do que está nele, e o que está nele o levará a praticar 
atos de vida sem amor.

• O filho de Deus perdoa pecadores.

Ele não olha para o mal que há neles, ele sabe que há uma força diabólica neles 
que os leva a se comportarem mal. Ele tende a amá-los em vez de julgá-los, porque 
conhece a razão de seu comportamento: o mal que os leva a não se amarem. Ele 
procura meios de ajudá-los, sem esquecer que o mal se colocará entre eles e ele. Ele 
se aproxima deles sem esmagá-los com suas palavras de amor. Ele quer apertar a 
mão deles, embora sinta seu comportamento hostil quando ele se aproxima. Ele se 
cala diante da falta de esforço do vizinho pobre, pois reconhece que o mal é mais 
forte quando insiste. Ore por aquele que grita em voz alta que não quer nada com 
Deus e se abstém de falar sobre seu mau comportamento aos outros. Ensina o bom 
exemplo com gestos de amor para que quem comete pecados renuncie ao mal. Ele 
não se esquece de implorar aos santos homens e mulheres que orem por aqueles 
que tomam decisões erradas: principais causas dos conflitos no mundo. Ele é 
humilde e sem orgulho, pois sabe que não está protegido do pecado: ele mesmo foi 
perdoado por Deus. Seus esforços são constantes para não ser mais deste mundo, 
porque ele vê o declínio deste mundo. Conhecendo sua fraqueza, ele implora à 
Virgem Maria que o envolva em seu amor incondicional para ajudá-lo a amar o 
próximo como ele é.

• Um filho que é estranho a si mesmo não perdoa os pecadores facilmente.

Ele fala sobre o mal que eles fazem, por isso é difícil para ele perdoar seu mau 
comportamento. Ele não procura ajudá-los, pois seu ser é contra o mal que eles praticam. 
Ela tem pouca esperança nele, pois ela não acredita que eles vão mudar um dia. Ele mede 
o grau de sua falta de acordo com sua medida: aquele que mente para ter uma razão 
para não ajudar seu próximo e outros que mentem para evitar as leis; aquele que 
esconde a verdade para pagar menos impostos e os outros que roubam para aumentar 
suas riquezas; aquele que julga pela treliça e os outros que matam pela treliça. Sua sede 
de justiça é irrevogável: os culpados devem ser punidos para que não prejudiquem mais 
os outros. Para ele, o que é errado aos olhos dos homens é errado aos seus olhos, não há 
lugar nele para o perdão. Sua fé é inabalável: se quiserem praticar o mal, serão 
queimados no inferno.

- O filho estranho a si mesmo condena o pecador que ele é.

Exteriormente, ele não respeita sua vida, e sua vida, interiormente, não acredita 
nela. Ele permite que o mal o controle e seus atos de vida se alimentam dos males do 
mundo. Saia ao encontro do mundo e veja o que este mundo podre está fazendo. O 
amor é negado, porque o que ele quer está neste mundo. Nele, o mal o controla por 
suas ações de vida que alimentam suas más decisões. A vaidade te elogia por
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Que ele preencha suas necessidades insanas. Apesar de ser filho de Deus, ele se 
comporta como um homem condenado, pois rejeitou o que é de Deus. Sua vida pertence 
a ele, ele pretende fazer sua vida o que ele quer: amanhã será repleta de seus projetos e 
seu fim será sem futuro.

Meus filhos, quando vocês percebem que o mal está no seu próximo, o amor em 
vocês é o que chama a atenção para que usem a sua misericórdia, enquanto o mal 
em vocês quer chamar a sua atenção para que o julguem e condenem. O amor é 
justo, ensina você a pecar em seu próximo para mostrar que você mesmo estava em 
pecado, enquanto o mal é hipócrita, ele ensina os pecados dos outros e o cega para 
os seus próprios. O amor quer que você pare de se fazer sofrer e que seu próximo 
sofra, enquanto o mal quer que você continue se fazendo sofrer e gosta de permitir 
que você acredite que a desordem está em toda parte e que tudo é desesperador.

O mal em você é o mal de Satanás.

- Quem disse não a Deus? Satan.

- Quem disse não ao amor? Satan.

- Quem amou a morte? Satan.

- Quem usa o medo contra você? Satan. Ao mostrar a você o mal que seu vizinho 
faz, ele mostra o que ele faz a você.

- Qual foi a vitória dele sobre você? Fique com medo.

- Quem quer viver sofrendo na terra? Ninguém.

- Quem quer experimentar a morte eterna suportando um sofrimento inimaginável? 
Ninguém.

Então, perceba que todos vocês experimentaram o medo, pois quem vivenciou o 
sofrimento que causa dor disse sim ao pecado que o feriu. O medo é familiar para 
você: você comeu com medo, você dormiu com medo, você andou com medo, você 
esfregou os ombros com medo, porque você teve que dizer sim à tentação de 
cometer um pecado, e o medo é a sombra de seus outros pecados . Satanás usa o 
medo conhecido para manter suas fraquezas, de modo que às vezes você comete 
pecados.

Você tem que entender que o amor pode ajudá-lo a ser novamente o filho 
perfeito de Deus, mostrando ao seu próximo como ele é, porque como ele é, tal 
como você. O amor o coloca diante de seus medos para que você se acostume a 
rejeitar o que é estranho a você e seja capaz de perdoar a si mesmo. Quando você vir 
o mal em seu próximo, saiba que seu amor quer o seu bem e o bem do seu próximo, 
enquanto o mal em você age contra você e seu próximo.

- O que é mais importante primeiro, o pecador que deve perdoar ou o pecador que 
deve perdoar a si mesmo? O pecador que se perdoa, porque reconhece ter sido a 
causa do mal para aqueles que o olharam.
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- Como você vai viver a sua própria purificação da carne se o amor não mostrar que 
você foi a causa da dor de quem mentiu, roubou, matou ...? Você gastará sua 
purificação da carne vivendo as consequências de seus alimentos ruins que 
alimentaram atos ruins da vida de seu vizinho ferido.

- Como você vai viver a sua purificação da carne se não sabe que o mal é o que 
esconde de você o que seus atos de vida fizeram ao próximo que mentiu, roubou, 
matou ...? Laboriosamente, meus filhos.

Porque no momento em que você estivesse diante de seus atos de vida, você 
saberia que seus atos de vida alimentaram os maus atos de vida do seu próximo. 
Você teria pouca confiança em seu perdão e o medo permitiria que você acreditasse 
que tem pouca sorte de ir para o céu; Eu tentaria destruir a pouca confiança que 
vocês têm consigo mesmos para não poderem apoiar o seu vizinho que terá que 
perdoar a si mesmo, ele também. E quem tem medo de ir para o inferno não sentiria 
a força do amor que viria de todos vocês, filhos de Deus.

O amor te une e é na força do amor que a força do amor passa. Eu estou com 
você, o amor sou eu. Quando seu amor condicional se une, minha potência de amor 
dá a você o que é: a força do amor incondicional, já que seu amor está em meu amor 
incondicional. O medo em você os faria acreditar que você não se importava em 
ajudá-los. O medo os impediria de amar uns aos outros como são e se divertiria com 
seus atos de vida e os do próximo.

Meus filhos, hoje é quando vocês têm que ver se o seu comportamento é amor. 
Não permita que o medo perca este tempo que Deus lhe concede: a preparação para 
a sua própria purificação da carne. Quem se ama, cuida dele praticando os bons atos 
da vida: se não são amor, os seus atos de vida são uma contradição em termos. Você 
recebeu vida para experimentar o amor.

- Onde estão o seu 'eu te amo' e o seu 'eu te amo' falados diante de Deus? Em você, 
mas você está paralisado pelo medo. Pare de ter medo, o medo gera ódio. Não 
alimenta o amor, pois não é um ato da vida ou um estado de ser: o medo serve 
apenas a Satanás. Foi ele quem conseguiu te fazer aceitar o que não é amor para 
te destruir. Esses alimentos ruins em você são corpos estranhos que não trazem 
nada de bom.

Esses corpos estranhos em você entraram em você através de suas más decisões:

• Os alimentos ruins em seus pensamentos os deixavam doentes: esses alimentos 
estavam escondidos em seus pensamentos para transformá-los do prazer do 
medo.

• Os alimentos ruins em seus olhos os deixam doentes: esses alimentos 
escorregaram para seus olhos para transformá-los conforme o medo deseja.
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• Alimentos ruins em sua escuta os deixavam doentes: esses alimentos entraram em 
sua escuta para transformá-los, refletindo as armadilhas do medo.

• Os alimentos ruins em suas palavras os deixam doentes: esses alimentos se 
misturam com suas palavras para transformá-los na forma do medo.

• Os alimentos ruins em suas ações o deixam doente: esses alimentos hipnotizam 
suas ações para transformá-las de acordo com o capricho do medo.

• Alimentos ruins em seus sentimentos o deixaram doente: esses alimentos 
enfeitiçaram seus sentimentos para transformá-los de acordo com as loucuras do 
medo.

O medo controla você. Onde você está, o medo está em você. Ele controla seus 
atos de vida que foram transformados, o que o torna fraco diante dos sete pecados 
capitais. Por exemplo, o que o leva a praticar o pecado do orgulho?

• Não me sinto culpado por revelar minhas decisões a pessoas que não se protegem 
das armadilhas de Satanás.

• Não paro em algo que é contra minha vida eterna.

• Não tenho vergonha de dizer àqueles que oram que não preciso de orações.

• Não vejo porque tenho que ficar longe da calúnia, todo mundo tem suas 
inclinações.

• Eu sei que vou morrer um dia; se Deus existe, ele me aceitará como sou.

• Eu reconheço ter responsabilidades; Faço todo o possível, para que acertem com o 
resto.

Ninguém pode tirar sua vida e vivê-la e ninguém pode tirar sua vida e dizer não à 
sua vida eterna. 'Não tenha medo': essas palavras dizem muito. Homens e mulheres 
venceram o medo. Esses filhos de Deus não podiam pronunciar essas palavras sem 
saber o que o medo gerava de mal em suas vidas e ao seu redor. Eles próprios 
sentiram o abismo do medo neles e disseram: 'Não, Deus é o mais forte do que o 
medo.'

Satanás conseguiu fazer você experimentar o vazio: o medo. O medo é um vazio 
em sua vida: onde não há vida, não há nada. Você está vivo e o amor está em sua 
vida. Você não foi criado com um vazio em sua vida; o estranho em você é o que o faz 
experimentar o vazio. Não duvide de suas habilidades. Meus filhos, quando a dúvida 
toma conta de vocês, é difícil para vocês se esforçarem.

- O que a dúvida está fazendo em você? A dúvida apodera-se da pessoa e enfraquece-a 
perante a minha verdade e, por causa da dúvida, a minha verdade parece ser um 
teste para quem não quer experimentar.
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Você aceitou a verdade deste mundo: 'o que é fácil não traz dor, então de que 
adianta nos fazer sofrer para experimentar a felicidade? Visto que a facilidade é 
conhecida pelo homem, nada mais é necessário para viver nosso futuro. Pegar o 
caminho fácil é não querer passar por provas, não tenho certeza dessa verdade, é 
uma armadilha. Por que confiar em Deus? Não tenho certeza se sou capaz ... 'Essas 
falsas verdades são apenas o reflexo de suas más inclinações.

Seus maus hábitos permitem que você entre em seus medos, e você não está 
mais disposto a compreender a importância de se esforçar para combatê-los.

• Duvide sem ir ao fundo do problema: seu mau hábito o deixou perplexo com o que 
você tem que entender.

• Julgar sem compreender: o seu mau hábito o levou a não parar para se ajudar a 
compreender.
• Divulgue sem se preocupar com as consequências: o seu mau hábito não o 

tornava confiável diante de quem o ouvia.
• Calúnia sem olhar para você: o seu mau hábito mostrou que você era incapaz de 

se dar o que é certo.
• Julgue sem ir à fonte: seu mau hábito criou uma barreira entre você e aqueles que 

o amam.
• Aparecer e não ser: seu mau hábito o levou à incerteza sobre seus esforços.

• Satisfaça-se sem refletir: seu mau hábito o embriagou sem sentir satisfação.

• Disposto sem transigir: seu mau hábito o afastou de suas necessidades de amor.

• Fale sem saber: seu mau hábito o tornou desajeitado e você é incapaz de 
reconhecer o que o tornou desajeitado.

Esses maus hábitos e tantos outros fizeram de vocês seres sem amor a Deus, a si 
mesmos e ao próximo, porque se alimentam do medo que há em vocês, e o medo 
alimenta os seus medos. Quanto mais você tem medo e mais profundo o medo é; 
Suas raízes estão tão profundas em você que você não verá o dia em que sentirá paz 
na terra.

Você alimenta seus medos. Ao transmiti-los a outras pessoas, eles retornam a você.

• Você tem medo de ser enganado, tem medo de não ir a uma consulta.
• Você tem medo de ver fantasmas, eles têm medo de andar sozinhos.

• Você tem medo de gatos pretos, eles têm medo de ficar doentes.

• Você tem medo do esforço, tem medo da pobreza.
• Você tem medo da violência, tem medo do dia seguinte.
• Você tem medo da ignorância, tem medo do controle.
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• Você tem medo da solidão, tem medo do escuro.
• Você tem medo da divisão, tem medo da injustiça.
• Você tem medo do desemprego, tem medo do fracasso.

• Você tem medo do tédio, tem medo de 'o que eles vão dizer'.
• Você tem medo de perder seus amigos, tem medo da opinião dos outros, etc. Isso 

se refere a você e a todos aqueles que as suas ações, influenciadas pelo medo, 
alimentaram.

Todos os seus hobbies são o objeto de seus medos.

• Você come: você tem medo de não digerir.

• Você fala demais: tem medo de se machucar, é arrogante: tem medo de ficar de 
fora.
• Você recupera seu filho: você tem medo da reação dele.
• Você liga sua televisão: você tem medo de ficar entediado.

• Você faz compras todas as semanas: tem medo de perder vendas ... etc.

• Todos os seus maus hábitos fazem sua vida e você vive permanentemente com 
seus medos.

Satanás conhece a causa de suas fraquezas, pois foi ele quem ordenou que esses 
espíritos impuros os tentassem a introduzir o veneno que os manteria prisioneiros de 
si mesmos. O medo, dono de suas emoções sombrias, gerou outros medos que, eles, 
roubaram seu espírito. Seu espírito obscurecido é controlável: o medo o torna um 
escravo, por sua razão domina: 'Por que me proteger contra este mundo?' Satanás 
mantém você no espírito deste mundo por seres que se ofereceram a ele colocando 
sua alma em suas garras. Ele não vai recompensá-lo, ele os odeia demais para deixá-
los respirar, porque tem medo que digam sim à Vida Eterna, e o mesmo acontece 
com você.

Meus amores, eu te amo. Você sabe o que meu 'eu te amo' acabou de fazer 
agora? Neste momento, meu amor incondicional envolve seu amor condicional, e seu 
amor é alimentado pelo meu poder. Perceba que meu amor é mais poderoso do que 
a astúcia de Satanás, que deseja mantê-lo no mal fazendo uso do medo que existe 
em você. Você é genuíno quando é amor, pois há força em seu amor. Não duvide, o 
poder do amor está em você desde que o amor de Deus venceu o mal. Depende de 
você, filho de Deus, tomar uma atitude. Deus pede que você diga seu sim ao amor e o 
viva. O quanto Deus faz em você o torna forte diante de suas fraquezas. Amo vocês, 
meus filhos. Esteja ciente do meu amor por cada um de vocês. Todo o seu ser é amor, 
o que não é amor em você não pertence a você,

Cada vez que você confia em mim mais do que em seus atos de vida, vou mostrar 
ao seu ser que a força do amor é mais poderosa do que os fantasmas em você:

• Eu sou aquele por meio de quem você ouvirá o que é seu e o que não é.
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• Eu sou aquele por meio de quem você saberá que o bem que você vai praticar vem de você 
e o mal que você vai praticar vem de suas decisões assombradas por seus sentidos 
aprisionados por seus fantasmas.

• Eu sou aquele por quem você se reconhecerá como fraco por causa de suas decisões que não foram 
de amor.

• Eu sou por quem você vai entender que este é um tempo caro a meu pai.

• Eu sou aquele por quem você aceitará viver a sua purificação que realizei.

• Eu sou aquele por quem você sentirá que está vivendo o que eu anunciei para você.

• Eu sou aquele por quem você aceitará olhar o quanto foi contra você e seu vizinho.

• Eu sou aquele por meio de quem sua consciência se manifestará e mostrarei seus 
fantasmas.

• Eu sou aquele por quem você merece saber a sua decisão: a de escolher amar a Deus 
antes de você e aqueles a quem você vai amar como a si mesmo.

• Eu sou aquele por meio de quem você entrará em seu amor incondicional.

Tudo acontece através de mim e tudo vem de mim. Vocês são os escolhidos de Deus e 
seu sofrimento terá uma medida: a medida do amor. EU SOU está em você. Diga ao ser 
que você veio a ser que o filho de Deus é somente de Deus, não deste mundo, porque 
você não pertence a ninguém neste mundo. Ninguém pode viver o que você está vivendo 
e o que você viverá. O tempo está no auge, não disse? Meus eleitos de todo o mundo 
repetiram para vocês o que eu coloquei neles para vocês e para eles também, porque 
todos vocês viveram na cegueira de suas más decisões.

Onde estava o filho de Deus, o bem estava com ele, mas o mal ocupava tanto 
espaço em cada filho de Deus que o filho de Deus às vezes encontrava o mal. O 
pecado que entrou em você o levou a desejar apenas o conhecimento do mal, e seu 
conhecimento foi nutrido pelo conhecimento do mal. Quanto mais você se permite 
ser instruído pelo mal e mais aprecia seu conhecimento. O filho de Deus não é quem 
você é, o filho transformado de Deus, quem é o estranho em você é aquele que 
apreciou esse conhecimento.

Meus filhos, esta verdade não vem de vocês, vem de Deus. Suas emoções o 
levaram a viver como um ser emocional diante do que você leu. Quem pode entender 
as palavras de Deus? O filho cujos pensamentos, olhares, ouvir, palavras, ações e 
sentimentos são puros, porque só ele quer amar a Deus incondicionalmente para 
amar a si mesmo e ao próximo sem distinção de raças, línguas, religiões e classes 
sociais. Se apenas um de vocês é perfeito como a Virgem Maria, revela-se perfeito 
como a pura Imaculada. As palavras de Deus agradecem a vocês para que se 
realizem como seres de amor. Isso é o que você tem que entender: faça o que você 
tem que fazer como você pode, dando esforços de amor. Cada um tem sua própria 
medida de amor.

Meus filhos, neste momento vocês estão se conscientizando do ser que estão fora. O 
filho de Deus em você é aquele que gritou seu 'sim' ao amor, e o seu amor, ao
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Embora seja condicional, permite que você ouça. Os sacramentos e as bênçãos te 
dão graças por viver as leis de meu Pai, e essas leis te dão a força para viver como 
seres dóceis ao amor que aspiram somente entrar em sua perfeição.

O amor está vivo e está em cada um de vocês. Você acha que pode se separar do 
seu vizinho? Não, porque é amor. O amor em cada um de vocês é o calor que os 
sustenta apesar da frieza de um mundo contraditório. Apesar do espírito deste 
mundo que não para de te fazer crescer na adversidade, você quer realizar o seu 
sonho: a felicidade na terra. Como acreditar que um dia todos os filhos de Deus serão 
apenas amor se você não deixar o espírito deste mundo? O espírito deste mundo 
mantém o medo em você e você vive com isso.

• O medo do sofrimento faz parte do espírito deste mundo: o sofrimento manifesta 
a sua força de amor.

• O medo de conhecer o inferno faz parte do espírito deste mundo: o conhecimento 
do inferno permite evitar pecados.

• O medo do mal faz parte do espírito deste mundo: o mal está em você, ele não o 
possui.

• O medo de se comportar mal faz parte do espírito deste mundo: o seu bom ou 
mau comportamento depende apenas de você.

• O medo de adoecer faz parte do espírito deste mundo: você está doente, mas não 
perde a vida eterna.

• O medo de não ser amado faz parte do espírito desse mundo: eles não te amam, eu te 
amo e você te ama.

• O medo da solidão faz parte do espírito deste mundo: ninguém está sozinho 
quando você visita as pessoas sozinho.

• O medo de viver na pobreza faz parte do espírito deste mundo: pobreza de 
coração significa não valorizar a partilha.

• O medo de não comer até que você esteja cheio faz parte do espírito deste mundo: estar 
cheio significa estar acostumado com o essencial.

• O medo de ser controlado faz parte do espírito deste mundo: o controle não 
mostra paz, fique em paz.

• O medo de morrer faz parte do espírito deste mundo: deixar esta terra significa 
entrar na casa do Pai.

Você está vivo e, enquanto tiver um espírito para esperar, acreditar e amar, você 
estará na vida eterna. A decisão de viver é sua e ninguém, mesmo esse vazio em 
você, pode tirar esse direito. Depende de você preservá-lo, rejeitando a ignorância. 
Que morras com pecados mortais ou veniais, se durante o teu julgamento pedires 
perdão por todos os atos da vida que ofenderam a Deus, por minha causa, teu 
Salvador, meu Pai te perdoará; mas você terá que passar pela purificação de sua 
alma para entrar no Reino de Deus.
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Você percebe a importância de não praticar mais atos que ofendam a Deus? Vós 
sois seus filhos, ele é vosso Pai; por amor, deu-te o Amor do seu Ser: o seu Filho que 
ele gerou. Quem é como Deus? Deus. Ninguém na terra poderia, pode e irá praticar 
um ato de amor tão perfeito. E vocês, filhos da terra, o que estão fazendo? Não pare 
de praticar atos de vida que demonstrem que você não tem confiança no meu Ato de 
Vida. Peço que pratique atos de bondade, e você tem medo de não estar à altura. 
Não tenha medo da opinião dos outros, o que frustrará seu vizinho por causa de suas 
ações só pode vir do medo. Certifique-se da pureza de suas ações e você viverá como 
um ser bom, cheio de confiança para o seu futuro.

Não estou dizendo que você não realizará ações para se divertir: seu 
entretenimento não precisa ser contra Deus, você e seu próximo. E não estou lhe 
dizendo que o sofrimento não existirá mais em sua vida diária: Satanás fez crescer 
em você o conhecimento do mal e enquanto houver feridas em você, você estará 
sujeito ao pecado. A sombra da morte é o que te faz sofrer, porque é o sustento da 
sombra do medo. Mesmo quando você é puro, seus irmãos e irmãs sofreram por 
causa de seus atos de vida que alimentaram seus maus atos de vida, você vai rejeitá-
los de sua vida diária agora que sabe que o medo é culpado de seus males em sua 
vida? Seus irmãos e irmãs fazem parte da sua vida e você faz parte da vida dele. Isso 
não significa que você não vai mais sofrer,

Veja uma mãe que ama seu filho e o vê praticando uma má ação, sofre por amor 
porque o ama. Ele orará para que tenha forças para viver suas consequências, de 
forma que veja e entenda que sua vida tem valor diante de Deus. Por suas orações, 
ela sabe que seu filho tem valor aos seus olhos e ela tem valor diante de Deus, pois 
Deus lhe agradece por ter confiança em suas orações.

Meus filhos, não tenham medo de perturbar o espírito deste mundo que tenta 
conduzi-los para a sua necessidade: o controle. Permitir-se entrar no conhecimento 
do mal é como o medo aumenta seus medos, porque quanto mais você terá medo e 
quanto mais medo nos filhos deste mundo, que são escravos de suas necessidades, 
ele terá poder sobre eles e sobre você. Venha receber graças de mim para superar 
seus medos. Por causa de suas fraquezas, você tomou decisões erradas e sucumbiu à 
tentação; por mim, o Amor, eles serão colocados antes de você, e você verá mais 
facilmente suas más decisões. Estou presente em sua vida para lhe dar o que falta; 
então venha a mim, vou fortalecer suas boas decisões, eles não terão o gosto do 
medo: esse medo que te persegue.

Não fique em dúvida sobre minhas palavras. Existem tentações ao seu redor que 
o impedem de avançar no caminho que eu lhe ensino. Quando você reconhecer que 
há algo que o incomoda, lembre-se de que o medo não está longe. Os tentadores 
não o deixarão, eles usam o medo para manter suas feridas, e o medo continuará a 
ocupar o lugar da paz em você, e eles continuarão a manipulá-lo. Seus medos são 
como tentáculos que o prendem para mantê-lo fraco e,
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no final de cada tentáculo, estão suas inteligências insanas que se agarram aos seus 
fantasmas.

Seus medos não são bons conselheiros: o que você faz sem paz, você faz com o 
que está contra você e com o que está em você. O amor permite que você 
experimente a paz. Mas quando o amor não permite que você experimente paz em si 
mesmo e o amor mostra que uma pessoa pratica atos ruins da vida, você acha que 
pode ajudá-la enquanto não tiver paz em você? Apesar de carregar dentro de você o 
desejo de fazê-la entender que é contra ela, suas fraquezas os separarão e uma 
barreira intransponível estará entre vocês. Quem vai levantar essa barreira? Seus 
medos. Duas pessoas que discutem sem a força de seu amor abrem espaço para o 
inimigo: Quem vencerá entre eles? Nenhum, é medo.

É verdade que quando você fica longe daqueles que são enganados por Satanás, 
enquanto você não está em sua própria paz, você evita mais facilmente as armadilhas 
do Enganador. Se você se esforçar para resistir aos seus medos, poderá ajudá-los. 
Como? O teu perdão pelo ser que voltaste a ser reconcilia-te com a criança que és em 
ti, e os teus medos vão diminuir, porque esse perdão te levará a cumprir outro 
perdão, e te aceitarás como és.

Todos os dias vocês aprenderão a amar um ao outro como eu te amo. Vocês seguirão 
em frente amando-se, porque olharão seus atos de vida no presente para descobrir nele 
seu amor a Deus, e seu amor alimentado com o amor de Deus os ajudará a aceitar seus 
maus atos de vida que eu. purificado. Você vai se perdoar com o amor que você tem por 
Deus, você e seu próximo, então você vai colocar amor onde não havia amor. Ao começar 
a valorizar os seus atos de vida purificados pelo meu Ato de Vida, você prepara o seu 
futuro: ajudando aqueles que terão que passar por onde você concorda em ir, porque 
todos os seus atos de vida terão que saborear o seu 'sim' ao Amor .

Meus filhos, seus maus atos de vida purificados por mim, o Salvador do mundo, 
que foram perdoados, continuaram a ser experimentados em sua carne porque 
vocês não os apreciavam como eu os apreciava. Amei o pecador, não seus pecados. 
Vocês podem se separar de seus atos de vida que purifiquei e perdoei por meio do 
sacerdote? Agradeço o que fiz por você, aprecie seus atos de vida perdoados, eles 
são o que você é.

Ao colocar o amor onde não havia nenhum, seus atos de vida recuperam sua 
força e suas feridas desaparecem. Eu sou o Médico do amor, sou eu que aplico o meu 
bálsamo do amor nas tuas feridas. Os vossos atos de vida por vós apreciados, 
nutrirão, pelo amor, no movimento da vida os atos doentios da vida do vosso 
próximo, que lhes darão a força necessária para voltarem a ser filhos de Deus que 
são e, dos seus. por sua vez, eles vão perdoar e apreciar suas más ações da vida que 
eu purifiquei.

Não pare de orar, o amor da oração atua e agirá em você e neles. Você tem que 
se render completamente a Deus. Sei o momento em que eles se voltarão para mim, 
seu Deus, não para você. Deus tem que ser mais importante do que você e seu 
vizinho. Mas você tem que ter certeza de que você faz o Volun-
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Um pouco de Deus e, por isso, é importante viver o que você tem para viver em paz, 
pois a dúvida o levará de volta aos seus medos. O amor o guiará a evitar voltar aos 
maus hábitos que são contra a sua alma e a sua carne.

Saibam reconhecer esta verdade: vocês, eleitos de Deus, se libertarão desse 
medo que os impede de crer na Vida Eterna pelas minhas forças. Filhos meus, Eu, o 
Amor, estou presente em vós para vos mostrar que os vossos esforços darão frutos, 
mas é importante acreditar em mim, Jesus. Quando você tem um projeto em mente, 
você calcula seus pontos fortes e, uma vez iniciado, se esforça para executá-lo até o 
fim. Meus filhos, olhem para vocês, se vocês fizeram este pedaço de estrada que os 
leva à felicidade, vocês estão dispostos a se empenhar pelo próximo, a caminhar com 
vocês para a felicidade eterna.

Siga em frente tendo a certeza de que a verdadeira felicidade é a meta a ser 
alcançada, Eu estou em você e estou caminhando com você. Deixe o espírito deste 
mundo que não tem fé em Deus. Estou presente em ti e espero que venha a mim, 
para que te possa dar graças de força que te permitam descobrir a necessidade de se 
dar um dom: acreditar que entrará na vida eterna. Saber o objetivo de seus esforços 
é como você superará seus obstáculos.

Sim, seus obstáculos, porque o medo em você o impediu e continuará a impedi-
lo. Haverá momentos em que o medo o fará estremecer de dor; vai usar seu 
desânimo, sua falta de fé em seus esforços, o comportamento dos outros junto com 
o seu: seu lado fatalista. Não tenha medo da dor, ela vai te ensinar a sua força. Você 
ficará surpreso depois de algum tempo com o que você pode fazer e viver. Cada dia 
você viverá o que descobrirá: sua força em si mesmo pelo amor de Deus.

Eu estou contigo. Todo filho que confia em Deus encontra nele a força que ele 
não pensava ter. Quando a certeza está nele, seus esforços são muito mais fáceis. O 
meu agradecimento permite-lhe ter a certeza de que o que faz por ele beneficia a sua 
alma, a sua moral e o seu corpo: ele deseja a vida eterna. Ele confia nos seus sim: 
'Sim, Deus, é difícil, mas você está presente. Sim, você me dá força para entender o 
que devo fazer. Sim, é você quem é minha força. ' Com seus sim, os tentáculos que o 
retêm em seus maus hábitos desaparecem um após o outro. Quanto mais ele vive 
seus sim e mais se recusa a entrar em seus velhos costumes: é de mim que tira sua 
força. No fundo, ele tem certeza da minha presença, que eu o amo e que ele está na 
minha presença. Ele me oferece tudo: toda a sua vida com amor.

Meus filhos, olhem para vocês, a confiança representa para vocês uma prova de 
amor a Deus. Dêem amor um ao outro, oferecendo-me tudo; Eu, Jesus, dou-te o que 
me pertence: o amor incondicional que nutre o teu amor condicional. Como 
presente, ofereço-lhe o bem: querer se comportar bem te fortalece diante de seus 
medos.
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Só eu tenho o poder de te fazer feliz. Eu dei a você as Sagradas Escrituras. Vai e 
tira forças das minhas palavras, Deus é quem alimentou estes eleitos com as graças 
da rendição, e estes homens inspirados por Deus escreveram sob a minha Vontade: a 
minha Vontade, não homens inspirados pelo homem. Nenhum homem tem poder 
sobre o pensamento dos homens. O Espírito Santo é aquele que envolve o homem 
com seu poder de amor para escrever o que Deus deseja para seus filhos. Vá em 
direção aos sacramentos, eles representam uma fonte de poder para sua alma. A 
alma me conhece, ela me pertence; então, esteja em confiança como sua alma: Eu 
sou seu Noivo.

Sim, meus filhos, estou tão apaixonado pela sua alma. Gosto de dar-lhe tudo bem 
para que um dia ela seja minha esposa imaculada. A alma é o que está em sua carne 
e a alma é todo o seu ser. Quando você se oferece a mim, eu assumo tudo em você, 
sua alma e seu corpo se tornam meu tudo. Eu, que te amo como marido, ofereço-te o 
meu Tudo para que o teu tudo no meu Tudo seja uma só coisa. No amor, o que 
pertence a outro torna-se seu tudo; portanto, dois seres que se casam são dados 
como um todo.

Durante a sua própria purificação da carne, quantos de vocês que tomaram os 
medos de cada criança na terra para formar apenas um todo com seus medos, se 
vocês os oferecerem a mim, eu tomarei tudo. Mostrarei a cada um de vocês o que fiz 
por amor a vocês e a eles, e sua força de amor os ajudará a se realizarem como 
vocês. Eles saberão o que você concordou em fazer por eles: faça um esforço para 
não entrar em seus maus hábitos por causa do medo.

Meus eleitos, estas palavras que lhes aprendi: 'que todos os poderes se unem 
para neutralizar os poderes do inferno' vêm do céu. Eu reúno todos os poderes do 
amor. Deus criou tudo pelo seu poder. Todos os bons anjos, santos e santos do Céu, 
almas no purgatório e todos aqueles que têm boa vontade na terra, toda a criação no 
universo e na terra estão no poder do amor. A Igreja está em meu poder de amor. 
Pense nos sacramentos, todas as missas, bênçãos, objetos benditos, água benta, 
orações, adorações, todos os louvores e pregações realizadas em meu Corpo Místico, 
pois eu sou o Cabeça da Igreja, todos os poderes estão em Deus. Em todos os filhos 
que Deus quis, está o seu amor, e em todos os seus pensamentos, olhares, escuta, 
palavras, Ações e sentimentos realizados em um espírito de amor foram realizados 
em seu Espírito. É o poder e você está no poder do amor, porque seus atos de vida 
são os poderes de Deus contra os poderes do inferno.

Quando você rejeita as tentações e o medo que está a serviço de Satanás, a Vida é 
o que lhe dá o seu poder. É a minha vez de pegar o que você vai rejeitar, é a minha 
vez de mandar aos pés da minha cruz todos os demônios que querem matar a sua 
alma, é a minha vez de arrancar o mal de sua carne e purificá-la de tudo impureza 
com meu fogo de amor. Meus filhos, saibam reconhecer o poder concedido pelas 
graças. A humildade da Virgem das virgens, Maria, a fez receber todas as graças.
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É a sua vez de pedir graças, essas graças são necessárias para você se mover em direção à luz. O 
espírito de Deus o cobrirá com sua luz e você viverá no amor.

Deus lhe dá poder sobre o mal, use esse poder para frustrar as armadilhas do 
Maligno. Se você não tem certeza de que o que está fazendo é bom, darei a você a 
força para superar essa dúvida e você experimentará sua paz. Nos seus momentos 
de dúvida, serei a sua força: o seu direito de filho de Deus foi dado a você por Deus.

Venha a mim, você que está com medo, eu o alimentarei com graças, e nada que 
você não queira entrará em você. Venha a mim que estou em fraqueza, eu darei a 
você meu poder, e você alcançará o objetivo que deseja alcançar: a vida eterna. 
Venha a mim você que quer praticar o bem, eu sou o Bom. Amo vocês.

Jesus

TEXTO NO FINAL DO LIVRO

Através da minha voz, eu te instruo em cada um para cada um

Jesus: Nada é mais belo do que o amor, nada é mais poderoso do que o amor e nada 
é mais nobre do que o amor, porque ele vem de Deus. Cada criança criada tem que 
carregar este amor perfeito.

A pedido de Deus, a Filha do Sim de Jesus deu sua vida por aqueles que ama. 
Desde que escreveu para os irmãos, aprendeu a conhecer-se a si mesmo e, com o 
Sim da sua boa Mãe celestial, descobriu a sua missão: o amor. Jesus é Amor, vim à 
terra para salvá-los de vocês mesmos, pois o seu amor incondicional sofreu uma 
transformação.

A Filha do Sim para Jesus: Nos seus escritos perceberemos que no nosso refúgio 
interior, o amor que invadiu o nosso ser desde a nossa criação já não tem a sua 
pureza, pois escolhemos a nossa vontade: saber. Só a nossa doce Mãe celestial 
permaneceu fiel ao amor incondicional de Deus, e o instrumento de Deus * convida-
nos a aproximar-nos Dela para lhe pedir a graça do amor. Sem essa graça, como 
podemos ler essas palavras do céu e vivê-las? O Céu espera de todos nós o 'sim' ao 
Amor.

* Aqui, o instrumento passa a ser as palavras de Francine.


