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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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REVIVA SEU FOGO DE AMOR

Meus queridos filhos, amo muito vocês! Em você eu vivo. Não vou deixar você por um 
instante; Mesmo quando você me esquece, eu não te esqueço. Sua decisão de ouvir este 
mundo pertence a você; Não vou ameaçá-lo para forçá-lo a me ouvir.

O momento em que você me verá em você é tão próximo! Preparei meus 
apóstolos, discípulos, santos e filhos santos para viverem minhas palavras a fim de 
aprender a viver com amor em vocês. Os tempos cumpridos foram importantes e o 
seu tempo para que o que está por vir seja importante. Mas, porque não estás a fazer 
o que te peço, olha o resultado à tua volta: são numerosos os que já não me esperam.

Por mais que repito que se preparem, em todo o mundo os filhos de meu Pai 
permitiram que o espírito deste mundo os hipnotizasse.

- Entre os que me esperam, quantos não dão o esforço que espero deles? Deixam-se 
dominar pelo Maligno e, enquanto isso, aumenta o número dos que se deixam 
seduzir pelo espírito deste mundo: a grande apostasia, eles a vivem.

- E você, dá esforços que você seria capaz de dar? Seus atos de vida mudaram, 
porque você não se preocupa mais em apresentar suas ofertas de vida para mim.

- Quais são as suas ofertas de vida? Seus maus hábitos. Neste mundo, eles criaram 
necessidades inúteis. Essas necessidades o seduziram e você as satisfez assim 
como todo mundo as satisfez. Você apreciou essas necessidades inúteis, e isso 
alimentou seus velhos hábitos que, eles, alimentaram seus novos hábitos. Como 
gostava de estar neste mundo onde tudo é tão barulhento, colorido, inebriante, 
não percebeu que trocou o seu amor genuíno pelo amor pessoal. Todos esses 
anos de amor a Deus foram substituídos por anos sem amor a Deus: tal foi a sua 
decisão.

- O que aconteceu com você? Este amor pessoal os tornou filhos independentes das 
graças de Deus. Já não ouviste as minhas instruções com amor genuíno, mas com um 
amor pessoal que te separou dos filhos que, antes, se aproveitavam das minhas 
instruções de amor. Olhe para os seus atos de vida, você já não dá muita importância 
aos meus desejos de amor: deixar tudo pelo amor de Deus. Você deseja viver no 
espírito deste mundo como qualquer outra pessoa e, ao mesmo tempo, deseja viver 
no meu mundo de amor.

- Quem te faz acreditar que eu só quero devotos na minha nova terra, enquanto 
aqueles que não vêm a mim esperam viver felizes na terra com aqueles que 
amam? O amor pessoal em você. Este amor alimenta o seu medo: não saber o 
tempo anunciado por Deus desde a sua vinda à terra.

- Quem te faz acreditar que só falo para um pequeno número de crianças na terra? 
O amor pessoal em você. Este amor alimenta o seu ego: as palavras de Jesus são 
dirigidas apenas àqueles que pronunciaram seu 'sim' ao Amor.
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- Quem te faz acreditar que minhas instruções não se aplicam a todos os filhos de 
meu Pai, mesmo àqueles que não praticam nenhuma religião? O amor pessoal 
em você. Este amor alimenta a sua cegueira: você vê a degeneração do mundo e 
não vê as pessoas comuns que sustentam o amor em todos os filhos do mundo 
por seus bons atos de vida.

- Quem o impede de pensar que todos os filhos nascidos antes de você o 
alimentaram para prepará-lo para viver minhas instruções? O amor pessoal em 
você. Este falso amor alimenta o seu desespero: você quer acreditar nas minhas 
palavras do Evangelho e está desanimado por não viver a iluminação das 
consciências. Quem o faz pensar que Deus não tem poder suficiente para 
transformar corações de pedra em corações de carne apenas fazendo você viver 
a fé do amor? O amor pessoal em você. Esse amor alimenta sua vontade humana: 
você só acredita no que quer viver.

- Quem o afasta do Espírito de Deus: "você amará o seu próximo como a si mesmo"? 
O amor pessoal em você. Este amor alimenta o seu ser ferido, e você não percebe 
que Deus o coloca à prova do amor: Deus é o único juiz de sua Vontade.

- Quem te cega para que não vejas o meu amor incondicional? O amor pessoal em 
você. Esse amor alimenta suas más inclinações: você vê o mal, mas está cego para 
minhas ações.

- Quem te impede de entender que meu Sangue te cobriu de graças para te 
proteger da marca da Besta? Aquele que te assusta e que fez de tal forma que o 
amor pessoal está em ti: 'eu, eu, eu'.

- São tantos os que viraram as costas ao meu Pai, porque o que queriam fazer 
estava em contradição com as suas leis de amor, por isso decidiram não segui-las 
mais. Você é diferente deles? Virar as costas aos que saem da Igreja para 
frequentar outra religião, aos que praticam as ciências ocultas ... também 
significa virar as costas ao Pai Celestial, como se diz: "Amarás o teu próximo como 
a ti mesmo".

- Em que momentos da sua vida você disse: 'Não obrigado, por mim não mais'? 
Quando já não queriam seguir-me: fugiram e, tu, tu não fazes a Vontade de meu 
Pai quando dizes: 'Se eu não tivesse fé, já teria deixado tudo há muito tempo.

- Você alimentou aqueles que não esperam mais por mim? Suas palavras foram 
ditas em um espaço de tempo e suas palavras foram ditas em um espaço de 
tempo: suas palavras e suas palavras se encontraram e se alimentaram. O amor 
pessoal atuou em cada um de vocês: vocês não quiseram mais viver como bons 
cristãos e não estão vivendo o seu 'sim' ao Amor. Suas realidades se opõem à 
verdadeira realidade: a purificação está realizada.

Eu explico. Tudo o que está em você e o lembra de seus pecados é contra você, e isso 
faz guerra contra você. Visto que vocês são filhos de Deus, vocês não pertencem a si 
mesmos, uma vez que não se criaram; você pertence ao seu Criador, Aquele que tem o 
direito de vida sobre você. Ele lhe deu vida e cuida da vida em você. O amor dele é o que
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você tem em você, seu poder de amor é o que une todos vocês, seu poder dado a 
você é o que os torna seres eternos: tudo em você vem de seu Criador.

O que você aceitou permitir entrar em você e que não era desejado pelo seu 
Criador era contra o amor em você. Enquanto isso estiver em você, sempre lutará 
contra você, pois são as armas de Satanás e as usa para envenenar seus próprios 
atos de vida.

O mal não pertence à vida. Você foi criado sem o mal, e se ele entrou em sua vida 
é devido à aceitação de sua vida. O mal que estava fora e que entrou no seu interior 
fez você conhecer uma realidade: o mal vem de fora; e a razão para permitir que você 
o conhecesse era para mostrar que você é fraco sem Deus. Sua vida se deparou com 
outra realidade: você não poderia viver sem a vida eterna, e o mal gosta de fazê-lo 
compreender fazendo-o sofrer quando pratica más ações da vida.

A carne vem de Deus, não foi criada para sofrer. Ela sofre porque tem algo nela 
que não é de Deus, que o oprime por dentro. O mal permite que você conheça os 
erros que aceitou e se esforça para que você conheça os outros, pois quanto mais 
você aceita errar, o que está errado diante de Deus, mais sofrimento há em sua vida. 
É a guerra dele contra você que o faz sentir.

O mal não te ama. Porque? Porque sua carne não foi criada para abrigá-lo, ela 
não tem seu lugar em você. O mal vem de Satanás e Satanás tem uma inteligência 
diabólica. Satanás engana, seduz e destrói: o mal é o que é. Assim, o mal que essa 
inteligência carrega odeia você porque não tinha lugar para ele em sua carne; 
portanto, ele engana, seduz e destrói você.

Ele sabe que não é aceito por Deus, então ele arranja para que você seja 
enganado, você seduza a sua própria opinião para que você se destrua para que você 
também não seja aceito por Deus. Ao se esforçar para fazer o oposto do que você 
tem que fazer, você não está fazendo o que Deus espera de você: ser bons filhos com 
o mesmo espírito de amor para praticar apenas a Vontade de Deus, adorar apenas a 
Deus e valorizar apenas o que ele vem de Deus.

A purificação vem de Deus, e o que há em você o impedia de viver essa realidade 
que está em sua vida. Você foi purificado quando eu morri na Cruz, mas você não 
viveu sua purificação. Porque? Porque sua vida foi enganada pela sedução. Em você 
existe algo que o seduziu e que está pervertendo a verdade: o que o faz viver fora da 
realidade. As realidades desta vida não podem vir de Deus e o que não vem de Deus 
não está na vida real.

Meus filhos, essas falsas realidades que não estão na vida guerreiam contra as 
verdadeiras realidades da vida.

- Como você pode reconhecer o que é real e o que não é, enquanto carrega em você 
o conhecimento do mal? Deus não colocou o mal em sua vida, pois você foi criado 
à imagem de Deus: isso é uma realidade. Deus é perfeito, ele não usa o
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errado nele: isso é uma realidade. O que os tornou seres imperfeitos são os maus 
atos da vida: isso é uma realidade.

- Perceba o que você faz. Você que analisa as palavras e os gestos do seu próximo 
com uma visão global insuficiente, quantas vezes errou com relação à realidade? 
O que o leva a agir dessa forma são as feridas que o Mestre do mal o faz 
experimentar. Quando você analisa as palavras e os gestos do seu vizinho, você 
analisa as minhas palavras e gestos: Eu sou Vida, e ninguém na terra pode ter 
vida se eu não a dei: suas discussões referem-se à minha Vida.

- Assim como você faz em termos de criação. Seu raciocínio sobre o ambiente está 
errado. Quem entre vocês conhece as origens do universo e seu conteúdo? 
Ninguém, exceto Aquele que é o Criador. Você pode conceber a origem do que 
evolui apenas a partir de suas realidades, mas elas são precárias por causa da 
falta de dados. Tudo o que existia antes da existência de seu universo escapa de 
você. Você pode ver uma nova estrela aparecer e analisar seu conteúdo, mas não 
pode saber a origem do que a constitui, pois o que a constitui vem de algo que 
tem origens, e você não tem acesso a essas origens.

- De onde vem o que sempre foi? Só o Eterno sabe disso, pois tudo vem de sua Vida.

- O que está diante de vocês é questão de debate, mas o que vocês carregam em 
vocês que os movem a discutir o desconhecido de vocês? O que o leva a confundir 
a realidade.

- Que realidade é essa? Você não sabia o momento de sua verdadeira criação. Você 
sabe que nasceu de duas pessoas: seu pai e sua mãe, e eles também nasceram de 
duas pessoas: seus avós e assim por diante. Esta é uma realidade da vida, mas 
para por aí.

- De quem veio o primeiro homem e a primeira mulher? Homens e mulheres que 
não acreditam no poder do Espírito Santo, que vos revelou as origens dos vossos 
primeiros pais na terra, vos responderiam: 'de uma evolução'.

- Se você perguntasse: 'de qual evolução?' Alguns responderiam com base em 
certos fatos observados, mas não absolutos.

- Por que eles não podem provar suas pesquisas? Porque eles são incapazes de 
encontrar a origem da vida em toda matéria viva. De acordo com suas respostas 
ao que não conseguem demonstrar, os seres humanos tendem a viver na terra 
como seres despóticos em relação à vida que lhes dei. Eles acreditam no seu 
conhecimento e esse conhecimento vem do ser humano: o que vem do ser 
humano vem do que entrou em cada um deles.

- Entre os primeiros na terra, alguns deles praticaram más ações enquanto o 
Poderoso os mantinha na terra, sofreram as consequências de suas más ações? 
Sim. A terra sofreu um dilúvio, porque os atos humanos da vida na terra eram 
maus: a terra, sob a vontade de Deus, abriu-se para deixar que suas águas 
escapassem de seu seio e caíssem sobre ela.
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eles e que eles tiveram que eliminar da superfície da terra aqueles que se 
divertiam com o mal, e apenas uma família foi salva.

- Nessa família, o mal estava neles? Sim, eles tinham o conhecimento do mal. Eles 
estavam na terra com aqueles que praticavam atos ruins da vida e esses atos 
carregavam comida ruim; portanto, essa comida ruim alimentava apenas os atos 
da vida daqueles que perderam a paz, mas Deus cuidou dessa família, porque 
poucos deles perderam a paz.

- Quando a comida ruim manifestou sua maldade naqueles que foram salvos das 
águas? Quando um deles concordou em fazer o que era errado aos olhos do 
Eterno, e desde então, quando todo ser humano perde a paz, todo ato mau da 
vida alimenta todo ato mau de toda vida humana, e ainda hoje isso continua.

- E você, quem o move a aceitar esse alimento que não tem vida? O mal. Ele fez você 
entrar na ignorância que destrói.

- Porque? Porque ele fica feliz em ver você agir diante da morte. Você usa o que vem 
da morte em vez de usar o que vem da vida, que é o conhecimento do bem, para 
responder ao seu próximo.

- Como reconhecer o que vem da vida? Só a vida contém amor, e o amor é o que lhe 
dá paz e alegria. Quando você está diante de um bom ato de vida e sente paz, 
alegria e amor, o amor é o que permite que você sinta a boa comida desse ato de 
vida. Porque seu próximo carrega em si um alimento de amor que nutre seus 
atos de vida, sua vida permanece em paz e, porque sua vida recebe este alimento 
de amor que nutre seus atos de vida, sua vida permanece em paz: seus atos de 
vida e seus atos de vida encontraram paz. A alegria de vocês estarem juntos vem 
do que vocês são: filhos vivos e apaixonados por Deus, pelo filho que vocês são e 
pelo próximo.

- Como reconhecer o que vem da morte? O que é sem vida não carrega amor 
genuíno, carrega amor pessoal: o 'eu, eu, eu', então a morte. Nada de bom 
alimenta você e nada de bom alimenta seu vizinho; portanto, o que volta para 
você é o que sua comida continha: o mal. O mal coloca o que é em sua vida e, 
com isso, alimenta seus atos de vida: você argumenta suas palavras como suas 
palavras argumentam. O amor pessoal alimenta o amor pessoal: nada alimenta 
sua vida.

- O mal te força a argumentar com as palavras e gestos do teu vizinho de maneira 
que te perturba com as tuas palavras infundadas? Não, são vocês que se deixam 
levar pela corrente da ignorância e são vocês que se deixam instruir pelo 
conhecimento do mal. O imperfeito não pode vir de Deus, mas apenas de você.

- E quem instruiu os humanos a serem imperfeitos? O que veio da imperfeição e o 
que havia neles.

- Qual foi a origem de seus problemas com vocês? Do Enganador. Satanás 
demonstrou sua superioridade sobre os filhos de Deus que foram criados 
perfeitos à Imagem do Sublime Ser; Colocando-os diante dos dilemas por ele 
engendrados, eles não podiam se ver como eram. Meus filhos, vocês procuram-
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você tem respostas para seus erros e ao ir a este mundo para encontrar o que lhe 
faltava, o Maligno o instruiu; ele foi o vencedor enquanto suas perguntas e 
respostas se alimentavam com o veneno dele.

- Como eu poderia te instruir já que não está em você? Ele fez sua escuridão entrar em 
você.

- O que é essa escuridão? Consiste em perturbar o espírito: a sua inteligência. Uma 
criança perturbada é administrável, ela absorve tudo para alimentar o seu 
espírito para poder responder ao que não conhece: o bem.

- Os filhos da terra gostam de alimentar sua inteligência? Sim, meus filhos, o que 
está ao seu redor interessa a vocês, desde que possam se familiarizar com isso. 
Riqueza, pobreza e conforto são assuntos para sua instrução: os ricos se 
alimentam de suas necessidades excessivas, os pobres se alimentam de suas 
necessidades não atendidas, os ricos se alimentam de suas necessidades 
desejadas. Esses filhos de Deus deram a si mesmos uma razão para viver: viver 
para viver, nada mais para viver.

- Essa realidade vai durar? Não, já que todos os seres humanos na terra morrerão um dia. 
Visto que eles não estão interessados   em sua morte terrena, eles são incapazes de se 
familiarizar com sua morte, que eles terão que experimentar um dia.

- Porque? Porque eles rejeitam essa realidade. Durante sua criação, eles receberam 
a vida eterna, mas como não são considerados eternos, não podem conceber sua 
eternidade. As realidades da vida na terra são importantes para os humanos 
quando são capazes de analisá-las, vê-las, ouvi-las, discuti-las, realizá-las, 
demonstrá-las; Fora dessas realidades, é improvável que haja algo depois de sua 
morte.

- Aqueles que acreditam no inexplicável, um exemplo entre tantos outros: 
fenômenos paranormais, como fizeram outros, que não vivem o que vivem, se 
interessarem por sua experiência? Quem está diante de quem convive com os 
fenômenos entra no tempo do amor e é nesse curto tempo que tem que 
escolher: aceito ou rejeito o que me é apresentado. Se você aceitar, seus atos de 
vida serão nutridos pelos atos de vida da pessoa que aceitou esses fenômenos 
inexplicáveis   em sua vida. Esse alimento que está alimentando seus atos de vida 
despertará seu interesse por esses fenômenos.

- Quando esses fenômenos estranhos começaram a se manifestar na pessoa, como ele 
poderia explicá-los aos outros? Por meio de sua própria realidade. Mas, primeiro, ele 
tinha que encontrar uma explicação para o que estava acontecendo com ela e, como 
não podia discutir com os outros o que estava vendo, ouvindo e sentindo, fez a si 
mesmo perguntas. Suas respostas foram recebidas por seus próprios atos de vida, 
uma vez que esses estranhos fenômenos estavam nela. Assim, seus próprios atos de 
vida alimentados com o mal são o que enganaram, seduziram e destruíram seu amor 
genuíno.

- Aqueles que se perturbam com esta realidade podem explicar aos outros porque 
eles e não os outros? Não, eles não podem explicar por si próprios.
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- É possível que eles tenham nascido com esses fenômenos estranhos? O que está 
neles vem de fora, porque não puderam nascer apreciando a prática dessas 
coisas, pois tiveram que aceitar que isso os penetrava.

- Eles podem ser enganados e acreditar que é um presente de Deus? Sim, esses 
fenômenos estranhos neles que não vêm de Deus os enganam. Por sua situação 
ser ambígua, eles desistem de saber se isso é certo ou errado: o bom é 
reconfortante; o mal é perturbador. Todas as crianças criadas estão familiarizadas 
com o que é o amor sentindo paz, mas quando perturbadas, são incapazes de 
descobrir o que há de errado com elas. Essas crianças buscam o amor que parece 
ausente nelas: o amor dá paz, enquanto o mal tira a paz; o amor traz luz, 
enquanto o mal a escurece. A luz dá conhecimento a todos os filhos de Deus que 
sentem paz: eles sentem, assiduamente, que o que há neles vem dele.

- Mas aqueles que aceitam o que há neles sem sentir paz, percebem um desconforto? 
Sua vida perturbada volta a ser sua realidade: para eles, o que estão vivendo vem do 
que não é explicado.

- Qual a origem desses fenômenos que neles se manifestam? Isso vem deles, porque 
concordaram em experimentar o que está errado, e o que está errado se manifestou 
a eles, porque sem vida eles não teriam sido capazes de se manifestar.

- Os filhos de Deus que levam vida dão vida ao que lhes é revelado? Vocês são 
aqueles que estão vivos.

• Os vivos crescem, os mortos diminuem;

• os vivos se rendem, os mortos controlam;

• os vivos amam, os mortos odeiam;

• o vivo apazigua, o morto perturba;
• os vivos dão, os mortos roubam;

• os vivos estão satisfeitos, os mortos não;

• os vivos são gratos, os mortos invejam;

• os vivos respeitam os vivos, os mortos abusos;

• o vivo aceita e rejeita, o morto paralisa;
• Os vivos são bons e os mortos são maus.

Você não pode dar vida ao que está morto, mas sua vida pode consentir que a 
morte aconteça em você.

- O que você carrega dentro de si que o impede de apenas fazer o bem? O mal que 
ensina falsas realidades. Quando você vê o mal que está sendo praticado ao seu 
redor, você vê o que acontece na vida de cada filho de Deus controlado pelo mal 
que Satanás ouve.

- Qual é a grande realidade que você não está vivendo? Meu Ato de Vida que purificou todos 
vocês.

- Quem de vocês pode dizer: 'fenômenos estranhos não estão em mim'? Ninguém, 
já que todos vocês carregam sofrimentos em vocês, e esses sofrimentos vêm
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nen desses fenômenos estranhos que são maus. Meus filhos, quando vocês têm 
palavras blasfemas, pensamentos ignóbeis, desejos carnais, sentimentos de 
ódio ... que vêm de dentro de vocês, enquanto isso não é desejado por vocês, o 
mal é o que se manifesta para provocá-los. O mal quer ocupar um lugar 
prioritário em você e usará o que entrou em você para enganá-lo, porque gosta 
de controlar você. Até que você esteja livre de sua influência, ele continuará a 
ouvir Satanás, e você lutará contra seus atos impuros de vida que lhe trarão sua 
recompensa.

- Quem te dá o que você precisa para te enfraquecer diante das tentações? O 
próprio mal. Às vezes, seus ataques são tão fortes que você tem a impressão de 
estar ficando louco por ser atacado por dentro.

- O que há dentro de você que te faz sofrer tanto? Nada mais do que o que 
concordaste em viver: seja um simples olhar para uma exposição de violência ou 
uma blasfêmia que ouviste, os teus sentidos reagiram e isso bastou para que a 
tua vida se deparasse com uma decisão. Você entrou no tempo do amor onde o 
amor mergulhou em seu amor o que viu ou ouviu e foi você quem teve que 
escolher entre aceitar ou rejeitar. Sua vida é aquela que aceitou que o que estava 
fora entrou em seu interior, e o que está contra o amor e que está em você te faz 
sofrer.

Eu explico. Se um filho está prestes a cometer um assassinato, o que o motiva a 
praticar esse ato é que ele carrega algo em si que o faz sofrer, e sua vida o sente: ele 
está sofrendo por causa do que permitiu e não deseja mais sentir esse sofrimento. O 
medo de não conseguir se livrar do sofrimento assombra sua vida; Ele está obcecado 
com isso: 'isso tem que parar'. Esse algo nele o faz sofrer tanto que ele percebe que 
não tem escolha a não ser fazer esse gesto contra a vida. Mesmo sabendo que matar 
é errado, pense nele: ele quer experimentar sua paz. Sim, ele quer se satisfazer para 
que não experimente mais o mal que inconscientemente aceitou e que está 
constantemente manipulando.

- Roubo e assassinato, mentira e assassinato, ciúme e assassinato, inveja e 
assassinato, raiva e assassinato, divórcio e assassinato, calúnia e assassinato, 
preguiça e assassinato ... você pode dizer que não há relação entre esses pecados 
e esse pecado? Todos os pecados matam a vida eterna.

- Quais são suas realidades? Sua vida é uma realidade, seus atos de vida também 
são realidades, e vocês estão todos unidos para viver no mundo de hoje, essa 
também é outra realidade.

- Você quer ajudar o seu próximo, você quer viver com ele em um mundo de amor na 
terra onde você será igual perante Deus, mas você não está fazendo o que eu espero 
de você, por quê? Você não me ama o suficiente, sua confiança em mim é fraca. Pare 
de se preocupar, seu vizinho olha para você e o que ele vê são seus maus hábitos. 
Então, quando você fala de um mundo de amor, é apenas uma utopia para eles: o 
mundo não vai mudar. Olhe para você, as preocupações deles são suas.

- Eu não te disse que um único pensamento seu contra um único filho de Deus é um 
pensamento contra mim? Você pertence a Deus, mas se comporta como se pertencesse a
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você foi contra o mal. Meus filhos, tudo o que é contra Deus é errado aos olhos de 
Deus. Meu Pai deu seu querido Filho para salvá-lo da morte eterna. Seu amor é 
perfeito: ele pede que vocês se amem como irmãos e eu, seu Filho, que amem 
aqueles que amo como se fossem eu.

- Se você me amasse mais do que a você, você iria descer para fazer o que o mal 
espera de você? Você pensa que age bem, porém quando seus atos de vida são 
sem amor pelo menor dos meus, você faz o que os outros fazem: eles não me dão 
uma prioridade mais alta. Na vida deles, o amor é indiscutivelmente o seu próprio 
amor: 'eu, eu, eu', e esse amor gira em torno de si e do próximo. E você, você 
quer me agradar, mas você é o primeiro, então vem quem você tem que seguir 
depois de você. Seus passos te levam aonde você quer ir, porque você caminha 
com quem quer ir aonde quer: você tem um grande desejo de seguir as leis de 
Deus como quiser.

- Vocês são exemplos de fidelidade aos dez mandamentos de Deus para aqueles 
que deixaram a Igreja? Quando você não ama o seu Deus com todas as suas 
forças, com toda a sua mente, alma e coração, você é incapaz de aplicar com 
amor a segunda lei do amor nem a terceira lei do amor de meu Pai.

• O segundo mandamento de Deus. Você diz aos outros que você é católico, então 
em nome de quem você pratica seus atos de vida: em nome de Deus ou em seu 
nome? Se você disser em nome de Deus, serei contra mim mesmo? Vocês, 
católicos da Igreja de Cristo, se apropriem do meu nome para praticar atos de 
vida contrários ao amor em meu corpo místico. Se disser em seu nome, direi-lhe: 
«Vós que praticas maus atos da vida, age bem em apresentar-te diante de mim 
batendo no peito para que eu tenha pena de ti. Vinde a mim para confessar as 
tuas faltas, e dar-te-ei a força para não recomeçar, porque sou eu que te vou 
alimentar para que possas comer o meu Corpo com dignidade, para reconhecer 
que sou o teu único Deus ».

• O terceiro mandamento de Deus. Você se apresenta a mim no domingo, enquanto seu 
coração está desanimado. Vocês estão tão apaixonados por si mesmos que não me 
ouvem dizer: “Se vocês me amam, por que não guardam seus impulsos amorosos só para 
mim? Deixe-me servi-lo, é o dia do seu Senhor. Como você pode apreciar minha Presença 
em sua vida, quando acredita que você e os outros podem se realizar melhor do que eu? 
Se você trabalha ou aceita que outros trabalhem para você no dia do Senhor, o que você 
pode pedir de mim neste dia abençoado que não posso negar? Você já se concedeu o que 
queria, guardando tantos agradecimentos para você para que possa viver seus outros seis 
dias em paz, alegria e amor. Eu, que te amo, mostro o meu amor ferido e peço aos meus 
devotos que rezem para que voltes para o meu lado ».

- Meus filhos, como vocês vivem os outros sete mandamentos dirigidos a vocês e ao 
próximo, se não vivem os três primeiros por amor a Deus? Vives com as tuas 
fraquezas que te levam a fazer o que muitos fazem na Igreja: esquecem-se de 
que cada filho da Igreja é um filho livre para amar a Deus com todas as suas 
forças, com todo o seu coração, mente e alma envolvidos. está nele.

- O que cada um dos filhos do meu Pai carrega consigo? As graças de Deus. Cada um 
recebe o que pede. Se você pedir muito, terá muito; se você pedir pouco, você terá
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pequeno; se nada pede, meu Pai, que o ama como é, pedirá a seu Filho que 
carregue nos ombros esse filho que nada pede.

- Quem eu pedi para me seguir? Para quem deixa pai, mãe, filhos, filhas, irmãos e 
irmãs que não fazem a minha Vontade: deixar tudo significa deixar o espírito 
deste mundo.

- Sim, você está disposto a deixar tudo comigo, mas você parou com seus maus 
hábitos, de administrar a fé dos filhos de Deus? A Igreja sou eu, os membros são 
vocês, os filhos de meu pai. Que os membros sejam padres que trabalham a 
serviço dos membros menores ou que os membros ouçam esses membros 
responsáveis   pelo serviço, que os membros rezem para que os membros 
venham a mim, todos vocês foram escolhidos para formar uma só Igreja: a minha 
igreja .

- Quem morreu na cruz? É o Cristo. Eu morri na cruz para ganhar seu lugar na 
minha Igreja.

- O que significa: servir a cada um dos filhos de Deus? Isso significa cingir-se na 
cintura com um avental para lavar os pés dos demais membros, aceitando quem 
eles são como são, ajudando-os a amarem a si mesmos, amando a Deus mais do 
que a eles e a todos os membros sem exceção, dando um passo além o pequeno 
'eu' deixando pai, mãe, irmãos e irmãs por amor a mim, o Cristo, e significa fazer 
o que fiz: amar minha Igreja como me amo: dei minha Vida por amor a todos os 
membros da minha Corpo.

- Meus queridos pequenos membros, vocês me amam mais do que a si mesmos, 
mais do que os membros que estão a serviço dos membros? Eu sou o chefe da 
Igreja. Sim, sou eu, o Bom Pastor, que te digo que me ames mais do que a ti 
mesmo e ao próximo, porque quem deixa pai, mãe, filhos, filhas, irmãos e irmãs 
por amor a mim, inundo a sua vida de graças para que não seja enganado por 
falsos pastores. Aqueles que pedem aos meus queridos membros que apliquem 
as suas leis em vez das minhas não me amam, porque a minha lei é a de meu Pai: 
'ama o teu Deus de todo o teu coração, força, mente e alma'.

- Quem são meus queridos pequenos membros? Todos os meus membros. Desde o 
primeiro papa até o último filho que nascerá na terra, estão meus queridos 
pequenos membros por quem dei minha vida.

- Você faz parte daqueles que me seguem? Cada um de vocês está em Deus. 
Responda dentro de você, só eu ouvirei sua resposta, e não vou julgá-lo. Amo 
vocês e não quero que sofram.

• Se você fosse solicitado a seguir as diretrizes propostas por certos membros para 
permitir que a Igreja evolua, quem você seguiria: aqueles que se contentam em 
uma Igreja que evolui deixando de lado as tradições eclesiásticas ou o seu 
coração que quer amar a Deus mais do que as leis humanas, mais do que a vida 
humana?

• Se lhe pedissem para renunciar aos seus primeiros valores cristãos para seguir as 
tendências modernistas de certas igrejas católicas, quem você seguiria: quem 
acredita que demasiada piedade faz fugir quem raramente vem à igreja?
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igreja ou a força do seu amor a Deus que se alimenta da força de cada membro 
da Igreja que ama a Deus mais do que a opinião dos outros e seus sofrimentos, 
porque acreditam que muita piedade os incomoda?

• Se você fosse convidado a formar uma comunidade unida que representasse uma 
Igreja uniforme, quem você seguiria: a comunidade que segue um caminho 
inteiramente traçado por humanos para apoiar uma igreja que está se 
deteriorando por falta de fiéis ou do seu espírito que ensina Você que o caminho 
mais difícil disciplina o espírito: renunciar às futilidades deste mundo modernista 
que, ele, se recusa a aceitar a renúncia para chamar a atenção de todos?

• Se te pedissem que não mostrasses o teu zelo religioso que incomoda a multidão 
durante as celebrações religiosas, quem te seguirias: os que perderam a chama 
do amor pelo seu único Deus ou a tua alma que ama o seu Mestre mais do que 
ela, a tua carne, todos almas, toda carne criada?

- Sou mais do que seu coração, força, espírito, alma? EU SOU é meu nome.

• Moisés não tinha fé no deserto e reconheceu sua fraqueza.

• Onze das doze tribos de Israel não tinham amor e apenas uma permaneceu fiel a 
Deus.

• O Rei Davi fez o que era errado aos olhos de Deus e aceitou as consequências.

• O povo de Israel desobedeceu às leis de Deus e, após um longo exílio, Deus trouxe 
esse povo arrependido para casa.

• Os filhos da tribo de Judá esperaram pelo Messias, e os primeiros a adorar seu 
Salvador foram pastores de ovelhas e pagãos de países estrangeiros.

• Os sacerdotes do Grande Templo não reconheceram meu amor por eles, e Pedro, 
um pescador, foi o primeiro papa.

- E vocês, meus membros, que procuram dirigir o amor dos meus membros em minha 
Igreja, são maiores do que Moisés, minhas doze tribos, o Rei David, o povo de Israel, 
os filhos da tribo de Judá e mais do que os sacerdotes ? do Grande Templo para 
conceder-lhe este direito?

Eu caminho com você nesta terra de lágrimas. Eu vejo seus atos de vida 
controlados pelo mal por causa de suas fraquezas. Agradeço-te que deves olhar para 
os teus atos de vida que se alimentam com um alimento diabólico que as crianças 
deste mundo moderno aceitaram. São os estranhos fenômenos dentro de você que o 
fazem sofrer, porque trouxeram o que são para a sua vida.

- O que são essas coisas? É sobre as sombras de cada ato de vida impura. Por meu 
ato de vida, todo ato impuro da vida foi purificado. Todos os seus atos de vida 
impuros, eu os purifiquei com meu fogo do amor, mas o medo, que é a sombra 
do pecado, lembra-lhe de seus atos que carregavam alimentos impuros.
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- O que permaneceu em você e permite que você reviva seus atos de vida como se 
eles não tivessem sido purificados? A comida ruim da morte. A sombra da morte 
é a sombra carregada por seus atos de vida. Porque eles entraram em contato 
com o pecado e uma vez que o medo é sua sombra, o que você está vivendo 
novamente é o mal de seus atos em vidas passadas.

- Por que você sente seus atos ruins da vida tão intensamente?

• O mal que te odeia faz você se sentir seu 'coração' que sofre de sua falta de amor 
por seu Deus, porque o pecador não se perdoou;

• O mal que te engana reduz o seu 'força' que se esgota por não poder perceber o 
amor incondicional de Deus, porque o pecador não tem coragem de gostar de 
olhar para os seus pecados perdoados;

• O mal que o seduz perturba o seu 'espírito' que busca o amor infinito de Deus, 
porque o pecador não sabe amar a si mesmo;

• O mal que quer destruir você ataca seu 'alma' que definha pelo seu Deus de amor, 
porque o pecador alimenta seu coração com pensamentos negativos, sua força 
com desânimo, seu espírito com falsidades, e não tem confiança na misericórdia 
que recebe de Deus, e sua 'alma' está morrendo: o pecador é aquele que sente 
sua agonia.

- Por que você perde a paz ao se deparar com as más ações praticadas pelo seu 
próximo? Seu ser está perturbado porque seus atos de vida não os alimentam 
com um alimento de amor.

• Já que vocês não se perdoaram,

• visto que você não olha para seus atos de vida perdoados com amor,

• Já que vocês não sabem como se amar,

• como você não tem confiança em sua misericórdia, você está sofrendo.

Inconscientemente, você vê as falhas do seu vizinho como se fossem suas:

• o pecador sofre por não ser capaz de se perdoar incondicionalmente,

• o pecador sofre por não apreciar seus atos purificados de vida,

• o pecador sofre por não se amar como ele é,

• o pecador sofre por não viver sua misericórdia e você perde a paz.

Portanto, você não perdoa seus atos ruins, você sente desconforto quando ele pratica 
atos de vida impuros, você não o ama como ele é, e você julga seus atos de vida que são 
perdoados por meu Pai.

- Você entendeu sua consequência? Você é fraco diante das tentações. Você 
alimentou os atos de vida do seu próximo com o alimento que seus atos de vida 
carregavam. E quando você percebe que ele se comporta mal e que não dá os 
esforços que poderia dar para rejeitar as tentações, todo o seu ser reage ao que 
você não pede a si mesmo.
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- E o que acontece com você? Seu ser aceita que seus atos de vida sejam usados.

- Por quem? O que entrou em você e não veio de Deus. Já que isso não vem de Deus, 
o que é estranho à vida usa seus atos de vida contra Deus, você e seu próximo. É 
assim que seus maus hábitos influenciaram os maus hábitos do seu vizinho, e 
isso contribuiu para opor pais e filhos, mães e filhas, irmãos e irmãos, irmãs e 
irmãos contra irmãs. Se, hoje, os filhos deste mundo se destroem, é porque você 
contribuiu para essa destruição.

- Se você me perguntar: 'Rezei, jejuei, fiz penitência, fui aos sacramentos e apliquei os 
dez mandamentos, para que serviram os meus esforços?' Eu, o Filho de Deus Pai, 
direi-vos: «Sem mim nada podereis fazer. Minhas graças são o que agiram em você 
para que você pudesse rezar, ir aos sacramentos, fazer penitência, jejuar e aplicar as 
leis de meu Pai. Eu te dei muito.

- O que eu te dei, você deu frutos?

• Como oração, derramei-lhe graças para usar os talentos dados por Deus para 
servir ao próximo.

• Para um sacramento, o Espírito Santo cobriu você para que você pudesse usar 
seus talentos com seus dons e seus frutos.

• Por penitência, cobri-te com o meu Sangue Precioso para não desperdiçar os teus 
talentos com atos inúteis da vida.

• Para um jejum, acompanhei-te na tua solidão para que, no regresso ao teu quotidiano, 
te fortaleças perante as tentações.

• Por um dia em que você estava fazendo o que você tem que fazer com as leis de meu Pai, eu te dei 
minha Vida para que você fosse digno do presente que meu Pai te deu: seu único filho.

- Foi necessário que ele ainda morresse para que você pudesse entender que um 
único ato de vida que não era puro era contra Deus, contra você e os filhos deste 
mundo: desde o primeiro que é Adão até o último que viria a este mundo impuro? 
Sim, só a minha Vida oferecida em reparação poderia torná-lo puro. Olha meu 
amor, inclino-me para te dizer: "Amo-te, o pecador que me crucificou." Olhe para 
a cruz, meu ato de vida é o que meu amor incondicional te ensina. Você me 
deixou por um amor que não tinha o meu valor. Eu vi você ir se estabelecer no 
ventre de sua mãe, mas meu olhar nunca deixou você. Eu fiz por você o que você 
não poderia fazer.

- Meu amor, o que você não poderia fazer? Carreguei em mim todos os atos da vida, 
como se fossem meus, para apresentá-los a meu pai. Mas, primeiro, purifiquei-os 
passando pela tortura da Cruz: meu Pai aceitou meu Ato de Vida que fiz por amor.

- Você pode perceber o que eu fiz por você? Eu confortei sua alma por você ter 
negligenciado. Cuidei de quem você fez sofrer por seus atos de vida, enganado pelo mal, 
manipulado pela morte, torturado pelo medo. Meu coração se encheu de compaixão por 
você que não era mais você mesmo. Sim, ele era um estranho em sua vida. Por um único 
ato da vida sem amor, o Maligno te fez pagar cem vezes mais, porque
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Ele alimentou os atos de vida de seu vizinho, e os atos de vida dele, alimentados com 
o mal, voltaram à sua vida.

- Quantas vezes eu te vi duvidar de mim? Você me acusou de não fazer nada para ajudá-
lo ou não disse nada, mas suas ações na vida disseram muito. Orei a meu Pai para 
que ele lhe desse forças para viver o que você teve que viver para ser novamente o 
filho perfeito que você era antes de escolher o seu amor.

- Bem, que amor foi esse que você preferiu ao de meu pai? Um amor sem força. Veja 
com que amor você praticou seus atos de vida.

• Orei, mas falei sobre o mau comportamento do seu vizinho.
• Você ia aos sacramentos, mas não cumpriu a promessa: não recomeçar.
• Você fez penitência, mas seu coração não apoiou aqueles que eram orgulhosos, 

gananciosos, invejosos, preguiçosos, irados, gourmets, na luxúria.

• Você estava jejuando, mas alimentando suas necessidades contra você mesmo.

• Você aplicou as leis de meu Pai, mas enganou sua vida. O filho que você era não 
permaneceu fiel ao amor de seu Pai ou ao seu amor.

- O que substituiu seu amor? Seu amor está sempre em você, mas o que entrou em você 
silenciou seu amor. É um amor pessoal que não vem de Deus que se apossou de você, 
porque você não permaneceu fiel ao filho que é.

- Tive que te deixar sozinho com suas más decisões? Não, cobri-te com a minha luz para que 
soubesses que, quando tu e o teu vizinho se comportavam mal, devias suportar as 
consequências, não só, mas com as minhas graças. Meu amor foi pisado aos pés do altar 
onde você avançava com seus atos de vida: puro! Sim, eles eram puros, mas não todos. 
Quando você pensou que era mais puro do que aqueles que não vieram até mim, você se 
orgulhou. mas você, você recebeu tanto! Quanto eu te dei, você compartilhou com 
aqueles que tinham fome e sede de amor? Meu amor é o que você recebeu e foi para você 
e para eles.

- Meu Ato de Vida na Cruz, você vê, certo? Ele alimentou seus atos de vida com amor para 
que seus atos de vida carregassem um alimento mais fortificante: meu Ato de Vida feito 
com meu amor incondicional é o que alimentou seus bons atos de vida condicional. A 
fonte que flui em você vem de mim quando você é verdadeiro consigo mesmo. Mas se 
você está enganando a si mesmo, você está enganando sua vida no movimento da vida e 
todas as vidas que estão no movimento da vida estão enganadas porque você está 
enganando a si mesmo.

- O que você carrega dentro de si que o leva a se enganar? O mal em você, porque quer seu 
lugar em sua vida. Se você deixar agir, ele vencerá e você sairá de sua vida eterna para a 
morte eterna. Ame-me mais do que a sua vida, mais do que todos aqueles que estiveram, 
estão e estarão neste mundo, e você permanecerá comigo na casa de meu Pai. "

Meus filhos, comportar-se como todos os filhos deste mundo não é a forma de 
ajudá-los a avançar em direção à nova terra. O espírito deste mundo engana todos os 
filhos de Deus. O espírito deste mundo é orgulho, ganância, raiva, inveja, gula, 
luxúria e preguiça espiritual. Eu mandei esses pecados para o inferno, mas o espírito 
deste mundo os preservou em você, mantendo-o com medo de que é a sombra de 
seus pecados passados.
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O espírito deste mundo é alimentado pelo mal que vem de Satanás, o Príncipe da 
terra. o medo serve ao Mestre do mal e mantém os filhos de Deus sofrendo pelo 
medo, para que não possam viver com pureza de coração seus atos de vida que eu 
purifiquei. Um ser que tem um coração puro não se envergonha de quem ele é 
diante de Deus. Ele vive as provações da vida sem acusar a Deus, porque sabe que o 
sofrimento do homem os leva a escutar o espírito do mundo que encheu de erros o 
espírito dos filhos de Deus para que pudessem viver em falsas realidades.

O espírito deste mundo é o espírito do mal. Ele sufocou os valores humanos ao 
alimentar as crianças deste mundo com suas obras imorais. Escravos de suas 
necessidades excessivas, você caiu sob o peso de suas correntes e, incapaz de 
avançar livremente, carregou consigo os falsos valores que aprendeu a apreciar. 
Essas falsidades são tão numerosas que os humanos não poderiam praticar obras 
com pureza de coração.

Ao dar rédea solta a seus pensamentos nebulosos, escuta perturbada, palavras 
envenenadas, ações insanas e sentimentos ocultos protegidos do julgamento de Deus, 
eles não viram ou compreenderam que as armadilhas de Satanás os prendiam de forma 
que todos estivessem reunidos para fazer o mal. Assim, unidos para o mal, Satanás fez 
com que os alimentos ruins em seus atos de vida fossem infectados por eles mesmos. 
Ninguém pensou em se proteger das tentações enquanto se alimentava de seus 
sofrimentos. Satanás os incitou a se prejudicarem usando o medo; assim, o mal neles os 
torturava diante do que sentiam: sua impotência para experimentar a paz neles, porque 
paz na terra.

As condições de vida sem amor maltratam os filhos de Deus. Alguns são fortes e 
alguns são mais fortes, alguns são fracos e outros são mais fracos; mas todos os 
filhos de meu Pai estão sofrendo por causa do espírito do mal que cobiça sua vida 
para manter os poderes do mal neste mundo. O amor genuíno não é vivido pela 
maioria dos filhos de Deus, pois seu amor está sob condição. Por falta do amor de 
Deus, eles freiam seus bons atos de vida para consigo mesmos, por isso se oferecem 
a Deus e ao próximo na condição.

Ofereça-se com amor genuíno:

• É praticar boas ações para ajudar os outros a viver neste mundo egoísta.

• É dar para aqueles que não compartilham para apoiar aqueles que estão fechados para os outros.

• É sorrir para quem não tem ternura para ajudar quem se acusa injustamente.

• É ficar quieto diante daqueles que estão com raiva para apoiar aqueles que não têm 
confiança.

• É manter a paz onde não existe o bem, para que quem pratica o mal se perdoe.

• É esperar onde não há fé para caminhar com quem não acredita no amanhã.

• É ajudar quem nada dá para encorajar quem se esquece de dar.
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• É respeitar onde não há pureza para fortalecer aqueles que esperam a castidade.

• É avançar com aqueles que espezinham a liberdade para compreender aqueles que alteram a verdade.

• É orar por aqueles que não têm modéstia para proteger aqueles que são fracos.

• É viver com simplicidade entre os que não têm medida para ajudar os que se 
empenham.
• É substituir quem não visita para socorrer quem falta descanso.
• É abster-se de comentários na frente daqueles que ridicularizam, para ajudar aqueles que 

têm medo.

• É aceitar quem não lamenta acolher quem vai chorar.
• É ficar quieto onde não há verdade para amar aqueles que esmagam o próximo.

• É tolerar quem não tem humildade servir a quem não se esforça.
• É para apaziguar aqueles que se rebelam e respeitar aqueles que não são tolerantes.

• É ouvir quem rejeita qualquer compromisso de ouvir quem acredita na verdade.

- Meus filhos, aqueles que gostam de atender apenas os que praticam o bem, 
podem aceitar facilmente em sua vida aqueles que praticam o mal? Não, porque 
sua vida é planejada por seu amor. Afastam-se das graças do amor que neles 
desenvolve a compaixão, a paciência, a escuta, a simplicidade, a aceitação, a 
humildade, a entrega ... Meus filhos, essas graças fazem de vocês filhos 
apaixonados pelo seu querido próximo.

- Quem gosta de conviver apenas com quem pratica o mal, corre o risco de fazer o 
mal? Sim, visto que gostam de sua companhia e o mal alimenta seus sentidos 
sedentos de prazer. O espírito deste mundo os embriaga com os seus achados e 
festividades cativantes que parecem inesgotáveis, a fim de captar a sua atenção 
para controlar o seu espírito. O espírito deste mundo não é humano, é a essência 
da aparência: parece ter interesse nos humanos, embora seja apenas um efeito 
de interesse. Na realidade, ele deseja que os humanos tenham confiança no que 
representam: crianças que parecem seguir em frente com aqueles que unem 
seus esforços para formar um mundo melhor.

- Quem formou o espírito deste mundo? Aquele que providenciou para que o 
conhecimento do mal estivesse entre os filhos de Deus.

- Como fiz? Para que considerassem o feio bonito, ele colocou sua feiura neste 
mundo para cativar a atenção deles: mascarando o feio. Com seu poder 
mesquinho, de quem ele é dono, é assim que mudou os filhos deste mundo.

- Quem de vocês não gostou de fazer o que bem entende? Todos os filhos de Deus 
que viveram momentos da vida em que era bom fazer o que era tentador, 
participar da embriaguez de uma falsa liberdade. Dentro de cada um de vocês 
havia a pequena presença que fazia saber que o que era tentador era bom para 
você e para o próximo: a gula.

- A quem de vocês não faltou paciência? Todos os filhos de Deus que se opuseram a 
si próprios e ao próximo por pensamentos, olhares, palavras,
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sutiãs, escuta, ações ou sentimentos. Seus atos de vida demonstraram sua 
insatisfação consigo mesmo e com o próximo: raiva.

- Quem entre vocês não se esqueceu de agradecer a Deus? Todos os filhos de Deus 
que não sabiam reconhecer que o que era bom para eles estava perto deles. Às 
vezes você apreciava desproporcionalmente os bens da terra, sem valorizar o 
próximo que era indispensável no seu dia-a-dia: a inveja.

- Quem entre vocês parou para pensar no poder de Deus? Todos os filhos de Deus 
que brincaram de Deus: 'Eu sabia; Eu fico entediado durante a missa; Terei 
desconforto; eu te disse; por que eu teria que orar; veja, ele não vai poder ... 'Você 
marcou a sua vida com a marca de:' Não precisamos de Deus ': preguiça espiritual.

- Quem dentre vocês sabe que ele está cheio dos favores de Deus? Todos os filhos 
de Deus que não percebem que sua vida é alimentada pelo amor de Deus. Você 
se deixa ser tentado por coisas que não embelezam sua alma, mas enriquecem 
seu espírito tão cativado pela inutilidade: a luxúria.

- Quem entre vocês disse que não precisava de ajuda? Todos os filhos de Deus que 
presumiram que o que lhes pertence tinha todos os direitos sobre isso. Adquiriu 
bens terrenos, ao passo que sem Deus e sem o próximo não teria tido coragem e 
perseverança para fazer o que devia: a ganância.

- Quem de vocês pode dizer que ama o próximo como a si mesmo? Todos os filhos 
de Deus que não procuram melhorar a si mesmos. Você pensa que é capaz de 
agradar, resolver a situação, compreender os outros, viver em sociedade, curar, 
mas não é capaz de olhar para si mesmo: o orgulho.

Seu espírito se abriu para o espírito deste mundo e você sofre. O mal no espírito 
do mundo sustentou o medo em você:

• O medo de ser privado e devorar o que foi apresentado a você;
• o medo de ser mal interpretado e de se defender;
• o medo de estar separado dos outros e cobiçar os bens dos outros;
• o medo de não ficar satisfeito, e você foi preenchido;

• o medo de compartilhar e você acumulou;

• o medo de não controlar sua vida, e você se ajudou;
• o medo de perder seu tempo e você parou de acreditar em Deus.

Quantos sofrem na terra foram manipulados pelo medo, que os tornou crianças 
incapazes de praticar os bons atos da vida; então, os sofrimentos são as 
consequências de todos os atos ruins da vida. Quanto mais os sofrimentos serão 
sustentados e mais seus maus atos da vida causarão; portanto, você fará sofrer 
aqueles que vão nascer na terra, pois seus maus atos de vida alimentarão os maus 
atos de vida de seus parentes. Esses recém-nascidos viverão tendo diante de seus 
olhos os sofrimentos de seus pais, conseqüências de seus maus atos de vida; na 
verdade, os sofrimentos de seus pais serão seus sofrimentos futuros.
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Todos vocês carregam em sua carne o conhecimento do mal, e quando seus atos 
de vida são feitos sem amor, o veneno do conhecimento do mal circula em você: em 
seus pensamentos, olhares, escuta, palavras, ações e sentimentos, e seus a carne 
está sujeita aos pecados que Jesus enviou para a morte. Assim, a memória do pecado 
original assombra a sua vida espiritual, e a sombra do pecado original lembra a sua 
carne que ela é fraca sem o poder de Jesus: o Cabeça da Igreja, com o objetivo de 
fazer a Igreja sofrer. Mas, todos vocês, vocês não estão cientes disso porque seus 
atos de vida são alimentados pelo espírito deste mundo que os mantém com medo.

Perceba o que o espírito deste mundo o fez aceitar:

• Causas boas ou más: você precisa de um motivo para realizar um ato da vida. O 
espírito deste mundo o instrui e você gosta do que ele transmite. Assim, seu 
discernimento é influenciado por suas necessidades que vêm deste mundo.

• Boas ou más decisões: quem vive a vida é a pessoa que aceita ou recusa um ato de 
vida. O espírito deste mundo alimenta seus sentidos, e só depois é que ele 
manifesta suas decisões para lhe ensinar que suas decisões são suas.

• As consequências boas ou más: a comida boa ou má de um ato de vida alimenta os 
atos de vida e estes alimentam atos de vida, por sua vez, alimentam atos de vida, 
portanto o alimento do ato de vida que alimentou os atos de a vida voltou para 
ele novamente. E é o mesmo para todos os atos que alimentaram os atos da vida, 
e novamente o alimento dos atos da vida alimentará os atos da vida, e seu 
alimento bom ou ruim retornará para eles. O espírito deste mundo se dispôs a 
mantê-lo alerta para que ficasse faminto pelo que ele o fazia vivenciar, pois seus 
atos de vida provavam sua comida.

Ano após ano, o ser humano se adaptou à novidade em todos os domínios. No 
século passado, seguiram uma tendência do modernismo impulsionado pelo espírito 
deste mundo, e hoje o ser humano não é mais capaz de se ajudar: deu a vida em 
promessa de obter força do espírito deste mundo. satisfeito e para ser consolado. 
Todas as suas necessidades têm um preço a pagar, mas quando suas necessidades 
estão sob o controle deste mundo, ele é quem determina o preço: sua vida em troca 
dos bens da terra.

No começo, Deus colocou a luz e tudo que estava nele, colocou na luz. Por 
milhões de anos, Deus mostrou sua força de amor, e Deus cumpriu sua Vontade. 
Quando Deus quis o ser humano, ele o criou à sua imagem e semelhança, e Adão, 
que tinha o conhecimento de Deus, recebeu todo o poder sobre o que o Mestre do 
universo havia criado. Porque ele sabia que Deus era amor, ele se rendeu nas mãos 
de seu Criador, e Deus criou seu parceiro de vida da carne de Adão. Deus não os fez 
deuses, pois lhes disse: «Não caminheis para o conhecimento do bem e do mal, 
porque um grande infortúnio vos sobrevirá». Por essas palavras
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sutiãs, Deus os advertiu do perigo de ir em direção ao que não era bom para eles: um 
conhecimento inútil que os levaria à morte eterna.

Todas as invenções na terra não vêm somente de Deus. Muitos são os humanos 
que inventaram algo de sua imaginação estimulada por pensamentos que 
carregavam comida ruim, porque aceitaram saborear o conhecimento do mal. O que 
foi inventado e o que fez a felicidade dos outros também trouxe a razão de seu 
surgimento na terra.

Os seres humanos trouxeram suas invenções a este mundo, enquanto 
experimentavam o mal; isso não significa que o que vem deles seja indiscutivelmente 
ruim. O amor estava neles, para levar aos filhos deste mundo o que fosse bom para o 
seu bem-estar, e esse amor é o que os levou a se renderem apesar de seus maus 
atos de vida. O que eles inventaram traz a marca de seu amor pelo próximo.

Quando os filhos inventam algo com o objetivo de ajudar os outros a viver sua 
vida de amor com cada filho de Deus, isso significa que carregam em si o amor de 
Deus que os move a se doar por amor. Mas, quando os filhos inventam algo 
enquanto seu objetivo é o poder de conquista, dinheiro, popularidade ..., o que eles 
carregam em si é o amor pessoal, não o amor genuíno. Os espíritos malignos são o 
que nutrem o seu espírito. Meus filhos, aqueles que praticaram atos da vida para 
agradar a si mesmos foram manipulados pelo amor pessoal; o mal é o que os 
oprimiu, porque sem perceber foram dominados por espíritos malignos.

Os espíritos impuros impeliram os filhos de Deus a fazerem atos ruins da vida 
que engendraram outros atos ruins da vida. Sim, meus filhos, é grande o número 
daqueles que praticam más ações da vida contra a vida, por isso há muitos filhos de 
Deus que são incapazes de se amarem como são.

• Pensamentos que atacam a alma: 'Se você pode quebrar a sua cara, você terá merecido; se 
ele ficar doente, terá um infortúnio; Se eu fosse mágico, faria com que ele 
desaparecesse ... '

• Olhares que doem: 'Terei visto de tudo, estou de olho em você; ele não tira os olhos de 
mim, estou cansado de ser vigiado ... '

• Escuta prejudicial: 'escuta ele falar, ele não para de se gabar; Não quero mais ouvi-lo, 
estou com raiva de suas palavras; os discursos dele são enfadonhos, fingi ouvi-lo ... '

• Palavras que parecem inocentes: 'Eu faço o que quero fazer com isso; vá ver se eu 
estou lá; Ele é um verdadeiro diabinho; diga-me quem é a mais bonita ... '

• Gestos que te enganam: tocar na madeira; não ande por baixo de uma escada; 
Cruze seus braços; usar amuletos, ler o horóscopo ...

• Sentimentos enganados pelo que não existe: estado supersticioso, atraído por 
monstros asquerosos, seduzido pela magia, protegido pela sorte ...

O que não existe vem dos espíritos impuros que deixaram a Vida Eterna. Os 
espíritos criados que não queriam mais a Deus, não queriam mais a vida eterna, e 
caíram no nada onde nada existe: onde a morte é eterna. Esses anjos que se 
recusaram a adorar o Filho de Deus tornaram-se espíritos mortos novamente. Bom-
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nossos espíritos voltaram a ser espíritos malignos, e são eles que o incitam a praticar 
atos que lhe parecem inocentes, embora tenham um impacto negativo em seu 
comportamento.

Esses atos e aqueles que não são amor são praticados por sua vida, e sua vida é o 
que faz mover o que não é vivo; eles não são espíritos malignos, uma vez que não 
levam vida. O que não está vivo e que você aceitou que isso está em sua vida não lhe 
traz amor, mas rouba o poder de sua força de amor que sua vida precisa para viver 
na terra.

Antes do pecado original, você carregava a força do amor incondicional em você. 
Mas, como você escolheu o amor condicional, sua força de amor é medida. Portanto, 
quando o morto em você rouba o poder de sua força de amor, sua medida se reduz e 
sua vida experimenta o sofrimento, como fraquezas. Você precisa de toda a sua força 
de amor para vencer o mal, a fim de viver como um ser de amor que experimenta 
paz e alegria.

Perceba que seus atos de vida que não são amor não podem vir de sua vida. Você 
seria o mal que destrói sua própria vida? Quando você concorda em fazer más ações, 
seus atos de vida tomam o mal como alimento. Você começou a pensar o quanto o 
mal o queria, ouvir como o mal o tentou, observar como o mal se manifestou, falar 
como o mal o seduziu, agir como o mal o aconselhou e sentir como o mal o causou.

Por exemplo, quando você usa um chifre de elefante como amuleto, o objeto não 
é o que é perigoso, é o que você acredita. Você é vida, e quando concorda em 
acreditar em algo que não vem da Vida Eterna, sua vida entra em sintonia com o que 
não existe: como a sorte que supostamente vem desse chifre de elefante.

• A sorte tem poder sobre a vida? A sorte nada mais é do que um desejo fora do seu 
controle.

• O objeto sem vida pode lhe trazer sucesso em sua vida? O objeto é um fetiche sem 
valor ou poder.

• Não é mais sobre Satanás que quer que você acredite nesse ídolo para usar sua 
vida? As manobras desse espírito maligno para conseguir um sim são múltiplas e, 
uma vez que conseguir o seu sim, poderá aproveitar a sua vida.

Satanás se enfurece contra você para obter poder, e é usando seus atos de vida 
que ele tem sucesso. Meus filhos, quando ele se enfurece contra vocês, seus 
sofrimentos aumentam e vocês se inclinam a praticar atos de vida contra o seu 
próximo para acalmar seus sofrimentos. Mas se não tem o poder de vida que vem de 
Deus, nada pode fazer contra você; é por isso que usa o que não tem vida para atrair 
você.

Animais, pássaros e peixes são seres vivos, mas sua vida é inferior à sua. Porque? 
Porque Deus o criou à sua imagem e a sua vida vem da vida dele: Deus é o Todo-
Poderoso. Bem, os espíritos impuros não podem usar a vida dessas criaturas que são 
inferiores a você para conseguir o que precisam, a fim de
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tem o poder de destruir a vida de todos os filhos de Deus. Eles podem possuir o que 
é inferior a você para instilar medo e tentá-lo, mas não se esqueça de que são vocês 
que carregam a força em vocês.

Meus filhos, parem por um momento para perceber o que ele conseguiu fazer com que vocês 
fizessem:

• Pensamentos odiosos contra aqueles que prejudicam crianças ...;

• Olhares frios para aqueles que te ameaçam e contradizem ...;

• ouvir com indiferença os enfermos, os guerreiros, os necessitados ...;

• palavras duras para seu marido / esposa, seus filhos, policiais ...;

• gestos maliciosos para com quem rouba, mente, desiste ...;

• sentimentos indignos de um filho de Deus para com aqueles que o insultam ...

Satanás conseguiu nos opor uns aos outros. Se um de vocês é contra alguém, 
Satanás é quem usa sua vida contra todas as vidas. Também usa o que está ao seu 
redor para enfraquecer sua resistência: seus sentidos foram aguçados pelos bens da 
terra, e você aceitou praticar atos ruins da vida para agradar a si mesmo.

Ao concordar em fazer o que não era bom para sua alma, um poder negro entrou 
em sua vida e esse poder é controlado pelos negros. Sim, meus filhos, sem perceber, 
o Príncipe da terra é quem controlava seus atos de vida, e o fez com sutileza. Ele 
sabia como gerar situações nas quais você tinha que reagir e, sem perceber, você 
caiu na armadilha dele.

Todos vocês experimentaram o tempo do amor, quando o amor mergulhava o que 
estava diante de vocês em seu amor, e todos vocês tinham que tomar uma decisão: 
aceitar ou rejeitar, e quando você consentia, sua vida deixava entrar o que não era bom 
para sua alma. Satanás conseguiu trazer seus principados malignos para dentro de você; 
assim, seu reinado de malícia estava em vida.

Satanás não está em você se você não lhe deu sua alma; mas o que vem dele e 
você aceitou está sob o poder dele. Entenda bem isso: você carrega a vida em você e 
ela pertence a você, e até que você rejeite a vida eterna, sua liberdade permanecerá 
em você. O amor de Deus é o que o torna livre para escolher. Visto que você tem a 
liberdade de escolher, Satanás não pode torná-lo seu escravo se você não quiser.

É por isso que te acalma, cega e hipnotiza, para que não utilizes a tua liberdade 
contra os principados malignos que ela estabeleceu em ti. Ele os usa contra você e 
seu próximo, porque seu objetivo é afastá-lo de Deus. Ele te odeia: seu ódio se 
alimenta de seu ódio.

Esteja ciente de seu ódio contra você: Deus Pai deu seu único Filho para salvá-lo 
da morte eterna, enquanto o Príncipe da terra conseguiu trazer o conhecimento do 
mal para dentro de você. Você que falhou no
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prova de amor, com a minha morte na cruz ainda tens o teu lugar diante de Deus: 
por isso o seu ódio contra ti é indescritível.

Meus filhos, vocês que carregam em si o que está contra vocês, vivam a cada 
momento do seu dia a dia com o que os enfraquece. Já que isso está em você e você 
é fraco, você não faz o esforço necessário para dizer "não" ao que é estranho à sua 
vida e sempre permanece fraco diante da tentação. Por causa das suas fraquezas 
sustentadas pela falta de esforço, a morte está em você e você, que está vivo, não 
pode ver nem compreender que o que vai contra a força do amor está presente na 
sua vida e no seu interior, é onde está tudo acontecendo.

- O que está dentro de você dá força ao que está errado e também dá força ao que 
está errado fora de você, por quê? Porque o mal é mais poderoso quando a vida 
está do seu lado; pois a sua vida é um bem precioso em favor do mal.

- Se você estivesse diante de pessoas que praticam atos de vida contra a vida, o que você 
faria? Você estaria inclinado a desculpar e julgar:

• 'Não é culpa dele, ele não percebe que está contra a filha;
• o que você quer que eu faça, não poderia suportar;

• não vê o mal que a perturba, não consegue se comportar bem;
• se ele usasse palavras doces, não sairia bem, pois isso o tornaria um tanto cético;

• é capaz de realmente amar a si mesmo;

• não percebe que tem amor nela;
• quando ele será capaz de se comportar bem ... '

- As situações em que você se encontrou, foram vocês que as criaram? Não, Satanás 
e seus acólitos são aqueles que os geraram usando seus atos ruins da vida. Visto 
que só a vida atrai vida, eles deram à luz em sua vida e na vida dessas pessoas 
necessidades impuras para que seus atos de vida e os atos de vida deles 
alimentassem um ao outro.

Quando um filho se orgulha, é porque aceitou ouvir um espírito de orgulho que o 
levou a praticar um ato de vida contra o amor de Deus, sua vida eterna e a vida 
eterna de seu próximo: o alimento de seus atos de a vida será a arrogância. Visto que 
o pecado do orgulho é enviado para a morte eterna, o filho carregará consigo a 
sombra do pecado do orgulho. Ele carregará consigo uma fraqueza: orgulho; Bem, 
ele é um escravo da tentação que aceitou. Visto que o medo é a sombra do pecado, o 
medo levará o filho orgulhoso a praticar atos ruins para satisfazer sua necessidade 
de orgulho.

O orgulho não vem dele, vem de um espírito de orgulho. O filho não nasceu 
orgulhoso; Um espírito de orgulho teve que tentá-lo estimulando seus sentidos, para 
que tivesse o prazer de agradar a si mesmo, ter uma boa aparência e elevar-se acima 
dos demais.
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• Mime-se: permite que você veja o quão atraente você é consigo mesmo;

• olhar: permite que você entenda que o maravilhoso pode ser concedido;

• Elevar-se acima dos outros: indica a ele que o que ele quer ser só depende de si 
mesmo.

Se o filho não rejeitar esses ataques, o espírito de orgulho os multiplicará.

• Primeiro, o filho viverá um tempo de amor em que o amor mergulhará cada tentação 
em seu amor: ele deve dizer não à tentação ou sim à tentação;

• se disser 'sim' ao que o espírito do orgulho lhe ensina: a sua vida deixará entrar o 
veneno do orgulho;

• O filho terá aceitado esta tentação, e o orgulho que é a fraqueza do filho 
aumentará em sua vida: o que alimentará permanentemente seus atos de vida;

• Seus atos de vida que trarão este alimento de orgulho alimentarão suas 
necessidades de orgulho e também alimentarão as necessidades de orgulho dos 
atos de vida dos filhos que, também eles, disseram 'sim' a um espírito de orgulho: 
o que Isso os levará à inquietante mania de querer mais do que precisam.

- Isso significa que só serão alimentados os atos da vida de quem carrega a sombra 
do pecado do orgulho? Todos os atos da vida que são maus serão alimentados 
com o veneno do espírito de orgulho. Mas aqueles que aceitaram em sua vida as 
tentações deste espírito impuro, a sombra do pecado do orgulho, irão manipulá-
los e servir ao mal, e eles permanecerão escravos do medo que é a sombra do 
pecado do orgulho. Aqueles que são mais propensos à raiva, luxúria, preguiça, 
ganância, gula e inveja também serão alimentados. Essa comida ruim alimentará 
seus atos de vida, e eles servirão ao mal e permanecerão escravos do medo que é 
a sombra de seus pecados.

- Em você existe apenas uma sombra de cada pecado? Não, meus filhos, essas 
sombras parecem avalanches: no topo de cada avalanche, há a sombra de um 
pecado predominante, e quando esse mal é aceito, causa muitos infortúnios. É 
por isso que quando os espíritos de raiva, orgulho, luxúria, preguiça, ganância, 
gula e inveja tentam os filhos de Deus, eles sabem onde atacar, porque 
reconhecem seus sinais em você. Cada uma de suas fraquezas é como um sinal 
para você, porque você aceitou suas tentações.

- Quais são seus pontos fracos? Todas as vezes que você foi tentado: seja por um 
espírito de calúnia, isso significa que você caluniou o seu próximo; Em você, a 
sombra desse pecado lembrou-o desse pecado que eu purifiquei. Visto que isso 
te fazia sofrer, para destruir este sofrimento ouviste o que estava fora de ti e, 
como isso te ajudava a esquecer o teu sofrimento causado pelo medo que te 
lembrava o teu pecado, encontravas o teu consolo fazendo o que te era tentador: 
confortar-te. Assim, o espírito de calúnia, escravo de Satanás, soube usar o seu 
sofrimento para te enganar e o medo em você serviu a Satanás.
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- Eles podem tentá-lo mais facilmente se você tiver muitos pontos fracos? Sim eles 
podem. Por exemplo, os espíritos de raiva são numerosos; Eles reconhecem seus 
sinais, e você não carrega apenas um sinal. A raiva gera muitos tipos de raiva, e cada 
raiva é fortalecida quando há rivalidade entre eles, pois a raiva quer dominá-la e só 
pode dominar se a pessoa que a aceitou reagir contra seu veneno. Pense em alunos 
ansiosos e professores severos.

- Por que alguns alunos estão ansiosos? Porque um espírito de ansiedade os faz 
reagir ao que não conseguem controlar, e esses alunos sofrem por não controlar.

- Por que alguns professores são duros? Porque um espírito de severidade os faz 
reagir ao que não conseguem controlar, e esses professores sofrem por não 
controlar.

- Por que um aluno fica ansioso quando confrontado com um professor severo, e 
por que um professor é severo quando confrontado com um aluno que não 
coopera? Porque o aluno e o professor estão sob o poder de suas fraquezas.

- Que poder é esse? Cada fraqueza é uma conseqüência de uma tentação em sua 
carne.Um espírito impuro, fora de você, o tentou e você experimentou um tempo 
de amor. Durante esse tempo de amor, você teve que tomar uma decisão e 
aceitou a tentação. Desde que você aceitou o que estava fora, sua vida permitiu 
que isso entrasse em você, e a força do amor diminuiu, porque uma tentação 
estava em sua vida. Como houve uma tentação em sua vida com a redução de 
sua força de amor, você permitiu que outras tentações entrassem em sua vida, e 
quanto mais você permitiu que outras tentações entrassem em sua vida, mais sua 
força de amor diminuiu. E o medo é mau: faz você sentir suas fraquezas, e como 
sua vida está sob o poder de suas tentações, sua carne enfraquecida é 
manipulada pelas tentações,

- O que esse poder faz na vida de cada filho de Deus? Controle o filho de Deus para 
ter mais poder sobre sua vida. Quando as fraquezas desse aluno o levaram a 
reagir, é porque ele concordou em responder à tentação de ansiedade que está 
nele. Pois bem, o poder das suas fraquezas no filho é o que ele queria para 
dominar a situação: o poder aproveitou as fraquezas que o atrapalhou ao fazer o 
filho reagir contra o professor que tinha as suas próprias fraquezas.

- O poder das fraquezas do professor também quis dominar a situação, usando as 
fraquezas para fazer o professor reagir contra o aluno que tinha suas próprias 
fraquezas? Sim, porque o poder das fragilidades do aluno está no seu âmbito de 
ação. O que significa que o poder das fraquezas do aluno e o poder das fraquezas 
do professor travam uma guerra. O mal que se manifesta fora dessas duas 
pessoas é o resultado de um confronto entre o mal e o mal: o veneno da 
ansiedade contra o veneno da severidade.
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- Quem será o mais forte para influenciar o filho e o professor? Nem o poder das 
fraquezas do aluno, nem o poder das fraquezas do professor querem abrir mão 
de seu lugar para não perder o poder sobre a vida que controlam.

- As fraquezas, que são tentações, uma vez entradas na vida, pertencem aos filhos 
de Deus? Não, o que pertence a você é a sua vida, não as tentações.

- Os filhos de Deus são responsáveis   por suas reações? Sim, meus filhos, a vida 
pertence a vocês. Você é livre para rejeitar essas unidades que ressurgem de 
dentro. Quando há algo em você que o faz perder a paz, saiba que você está em 
tentação: então, sob um poder que quer prejudicá-lo.

- A tentação e o espírito caído são diferentes? Não, a tentação é o veneno do espírito 
caído. O que entra em um filho de Deus que aceita a tentação é mau: o veneno do 
tentador. Os atos da vida do filho de Deus serão alimentados com o veneno do 
tentador. É por isso que ele será fraco diante da tentação, porque nele ele terá 
uma fraqueza: o veneno do espírito caído.

- Este veneno é potente? Todos os espíritos caídos se alimentam do mal, e do mal, é 
todo anjo maligno que seguiu Satanás, o Mestre do mal. Ele é seu Mestre e 
carrega todo o mal dentro de si. Esses espíritos impuros sob seu comando 
querem igualá-lo, porque conhecem sua maldade. Uma vez que se odeiam, eles 
não param de se machucar. Os espíritos imundos não se amam; o quanto eles 
querem é ser mau. Eles são a feiura da destruição. O mal neles é total. Bem, um 
espírito diabólico pega todo o mal que é e o usa, isso significa que um espírito de 
raiva usará completamente o mal que o constitui para fazer você cair na 
armadilha do inferno.

- Como explicar a resistência dos filhos de Deus a esses ataques, enquanto esses 
espíritos impuros são diabolicamente destrutivos? Somente os filhos de Deus são 
criados à semelhança de Deus: eles carregam em si os favores de Deus. Deus colocou 
sua vida em seus filhos e em cada vida está a força de seu amor. Você não pode ter 
vida se não levar a Vida de Deus: Deus é Vida Eterna.

Os anjos caídos rejeitaram a Vida Eterna por não adorar minha Vida Eterna. Cada 
filho de meu Pai recebe sua força para resistir a seus ataques. Você é quem você é na 
minha vida, não eles. Bem, eles só podem tentá-lo com seu ódio diabólico, e cabe a 
você não vacilar. Seu amor em meu amor tem tanto poder que todos os demônios 
unidos não podem quebrá-lo, se você me ama com todo seu espírito, toda sua força, 
todo seu coração e toda sua alma.

- Meus filhos, vocês que tanto sofrem, desde décadas, todos os maus atos da vida 
do seu próximo tiveram relação com os seus maus atos da vida? Sim, visto que 
seus atos de vida foram alimentados com ato após ato e ainda assim seus atos se 
alimentam do mesmo mal: com ato após ato. Assim, seu próximo e vocês 
concordaram em ouvir os espíritos malignos cujas tentações tinham o mesmo 
objetivo: fazer sofrer a todos.

- As tentações eram semelhantes? Não, cada um de vocês vive seu dia a dia com as 
tentações que aceitou de deixar entrar na sua carne e que mais uma vez se tornaram 
suas fraquezas. Pois bem, os espíritos impuros conhecem as tuas fraquezas, porque 
são as tentações deles que te enfraquecem: eles conseguiram te fazer
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aceite o mal que entrou em sua vida. O que significa que os espíritos impuros que 
irão atacar você serão aqueles que terão sucesso em fazer você cair no mal às vezes, 
já que o poder deles sobre sua vida é maior do que o poder de outros espíritos. Por 
exemplo, se você for mentiroso, um espírito mentiroso é aquele que o tentará. Se 
depois de muitas tentativas ele não tiver sucesso, ele irá procurar outros espíritos 
mentirosos.

- Esses espíritos mentirosos são idênticos?

• Os espíritos de mentira são todos espíritos de mentira, mas cada espírito de 
mentira tem seu poder de malícia: suas tentações são suas.

• Eles vão atacar com suas próprias armas diabólicas: mentiras que derivam de seu 
próprio ódio, raiva, vícios, hipocrisia, ciúme ...

• Tenha cuidado, eles não têm apenas um ódio, uma raiva, etc.: Seus ódios alimentam sua 
raiva, de forma que sua raiva alimentada com seu ódio alimenta seu ódio novamente, e 
seu ódio, bem como sua raiva alimentam suas mentiras e, uma vez alimentados, eles 
alimentam seu ódio e raiva, e assim por diante.

• Espíritos caídos se alimentam de espíritos caídos: sua malícia se multiplica, tanto 
quanto há espíritos impuros, pois o mal que neles está se alimenta do mal.

- Quando você fez críticas simples, ou levantou questões pertinentes, ou deu uma 
opinião arbitrária, você se sentiu culpado? Você não percebeu que havia dito 'sim' 
aos tentadores. Apesar de não querer causar danos ao seu entorno, suas palavras 
carregam fenômenos estranhos que estão sob o poder do Maligno. Sem 
perceber, você estava alimentando seus atos de vida com o veneno que estava 
em você e esse veneno em seus atos de vida, através do amor, no movimento da 
vida, alimentou os atos da vida ao seu redor e alimentou todos os atos. vida de 
quem não estava em paz: o seu interior e o seu interior estavam sob o poder dos 
principados de Satanás. Satanás ganha poder através de cada pensamento, olhar, 
ouvir, palavra, ação e sentimento que se permite ser alimentado com seu veneno,

- Você acha que a morte eterna é passiva? Não, uma vez que é preciso uma vida para 
torná-lo poderoso e alcançar esse poder por meio de sua vida.

- Por que Satanás te ama tanto na morte eterna? É sobre o seu reino. Por não 
adorar Jesus, que é Vida Eterna, ele entrou em si mesmo. Os espíritos criados são 
concebidos para habitar o Espírito Supremo. Mas, visto que Lúcifer tinha acabado 
de se recusar a adorar o Filho de Deus, ele se recusou a habitar no Espírito de 
Deus: aquele que foi concebido para permanecer no Espírito de Deus foi 
escolhido. O espírito orgulhoso entrou em si mesmo e fez do seu nada o seu 
reino. Antes dele, nenhum espírito criado havia entrado no nada onde tudo está 
morto: onde o ar está vazio, a água não satisfaz, o fogo não se consome e a 
matéria não é contida. Os espíritos que o seguiram experimentaram e ficaram 
satisfeitos por estarem em seu nada: a morte os excitou e eles adoraram diante 
daquele que os controlava.
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mente. A morte pertence a ele e ele se orgulha disso. não se esqueça de que é o 
Orgulhoso.

Eu o ajudo a perceber que seus atos de vida são o que lhe dão poder. Entenda 
que você carrega o poder de negar a ele o acesso à vida, sua liberdade na vida é o 
que lhe dá esse poder.

- Você carrega poder? Sem Deus você não carrega nenhum poder, visto que 
somente Deus é o Todo-Poderoso. Deus colocou em você o que vem de sua vida: 
vida. Sua vida tem poder por meio da Vida Eterna. Quando você vive o 
conhecimento do bem, Deus limpa seus pensamentos, abre seus olhos, ativa sua 
escuta, alimenta suas palavras, orienta suas ações e rega seus sentimentos com 
seu amor incondicional. Você pode viver intensamente sua vida com a liberdade 
de praticar o que é bom diante de Deus. Você não se sente como um prisioneiro: 
você saboreia a vida com o seu amor genuíno, aquele que Deus lhe deu. Mesmo 
que seu amor seja condicional, Deus o alimenta com seu amor incondicional.

- Mas quando você pensa em praticar o bem, enquanto usa seus atos da vida para 
argumentar os atos da vida do seu próximo, por que não se dá conta? Porque 
você é mais uma vez objeto de Satanás: ele o usa contra você mesmo e contra o 
seu próximo e o mal é mais uma vez algo banal: você não liga muito para o que 
acontece em você e ou ao seu redor. Para argumentar sobre os atos da vida 
alheia, era necessário provar o mal para falar a respeito, e quem o experimentou 
tornou-se a presa que servia a Satanás. O veneno de Satanás envenenou a 
comida dos atos da vida desses filhos de Deus. Embora essas crianças não 
quisessem servir ao mal, por causa da má alimentação em seus atos de vida, o 
veneno de Satanás circulava no movimento da vida e alimentava os atos da vida 
daqueles que testavam o conhecimento do mal.

- Esse veneno afetará todos os atos da vida dos filhos de Deus, enquanto houver 
filhos que sentiram seus maus atos de vida e foram perdoados? Os atos de vida 
pertencem aos filhos de Deus, não à morte. Portanto, o veneno da morte não 
será capaz de alimentar os atos de vida de quem rejeita a morte em sua vida. O 
veneno é o veneno de Satanás, que é a morte: tudo o que o constitui está morto, 
porque não está mais na Vida Eterna que é Deus. Bem, comida ruim só pode 
alimentar aqueles que são contra o amor de Deus. Uma criança que sente que 
causou tristeza a Deus e permanece apaixonada por Deus, ela mesma e seu 
próximo estão em paz com a vida, pois ela não é uma presa fácil para Satanás. 
Mas aqueles que perdem a paz, eles são presas fáceis.

- Quem perder a paz conhecerá um abismo mais profundo? Sim, eles são mais 
influenciados quando a paz está ausente. Por causa de seus maus hábitos, eles 
facilmente perdem a paz, pois são influenciados por aqueles que se deixam 
influenciar: os maus hábitos dos outros influenciam seus maus hábitos.

- A fraqueza é um mau hábito? Sim, meus filhos, vocês carregam em vocês o que é 
contra vocês e o que é contra vocês são suas fraquezas alimentadas com o mal: a 
tentação do lado de fora uma vez alimentada dentro de vocês.
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seus atos de vida. Igual a comer demais: você disse sim a uma tentação e a gula 
que ela continha entrou na sua vida, e hoje você tem um péssimo hábito: comer 
saciado.

- Seus maus hábitos são alimentados por seus maus hábitos? Sim. Ria dos outros, 
assobie para zombar dos outros, faça barulho para irritar os vizinhos, enrede os 
fracos para se divertir às custas deles, ignore os amigos para chamar a atenção, 
fique em silêncio para incomodar alguém ..., seus maus hábitos fizeram seu 
vizinho sofrer e te fez sofrer. Visto que você os fez perder a paz, eles foram 
alimentados com a comida que suas más ações da vida trouxeram, e esta comida 
alimentou novamente seus maus hábitos.

- Os atos de vida dos filhos de Deus têm o mesmo valor? Todas as boas ações da 
vida têm um valor inestimável para cada um de vocês, porque são feitas com o 
amor de Deus. Mesmo que sejam feitos com o seu amor condicional, Deus 
alimenta o seu amor condicional com o seu amor incondicional, para que seus 
atos de vida de amor tenham o valor do meu amor. Cada um pratica seus atos de 
vida com o que é: seu temperamento, seus talentos para suas necessidades; o 
que é semelhante é o que os atos da vida carregam. Se eles são feitos com o 
conhecimento do bem, todos os seus atos de vida trazem bem, e eles alimentam 
os atos da vida com um alimento de amor: o de Deus. Mas se eles são feitos com 
o conhecimento do mal, todos os seus atos de vida carregam o mal, e eles 
alimentam os atos da vida com um alimento sem amor:

- Seus maus hábitos geraram outros hábitos ruins? Sim, porque ao não olhar para o 
verdadeiro valor do seu ato de vida, você não achou necessário se corrigir. Bem, 
por causa de um único mau hábito, isso o levou a ter outros hábitos ruins. Seus 
maus hábitos, que pareciam pouco prejudiciais para você, em comparação com 
aqueles que mataram, martirizaram, roubaram, estupraram, enganaram, 
corromperam, acusaram, caluniaram ... alimentaram os maus hábitos daqueles 
que desenvolveram maus hábitos como você, e isso é Espalhar como um 
incêndio. O que vemos e o que está errado, tomamos cuidado com isso; mas o 
que parece ser apenas más manias, não temos cuidado, pois não vemos o mal.

- Você entende o que você se tornou novamente? Quanto mais você entrava no 
conhecimento do mal e mais o mal o atraía, e você gostava de viver nessas armadilhas. 
Vocês, os filhos de Deus, tornaram-se filhos imprudentes novamente, e Satanás fez uso do 
que entrou em vocês: suas obras insanas.

- Quais são seus trabalhos insanos?

• O medo que é a sombra do pecado. Pela minha morte na Cruz, enviei todos os 
pecados para a morte eterna. Para cada um dos filhos de meu Pai, eu purifiquei 
sua alma e purifiquei sua carne que carregou seus próprios pecados. Os pecados 
não estão mais na carne, mas a sombra do pecado ainda está nos filhos de Deus, 
porque eles não se comportam bem diante de meu Pai. Eles não amam meu Pai 
mais do que a si mesmos. Por causa de sua vontade humana, seu ser se lembra 
do pecado e não se beneficia da graça de meu Pai: dar seu Filho por amor para 
salvar a vida de seus filhos criados.
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Deus viu as crianças que não iriam responder ao seu amor infinito e deixou-as 
viver a sua decisão: 'Eu, eu, eu', porque este amor pessoal que havia nestas crianças 
assumiu um lugar preponderante nas suas vidas. Eles preferiram este amor ao meu 
amor por eles. Morri por amor, não hesitei em fazer a Vontade do meu Pai. Chorei 
por você, pedi perdão ao meu Pai em seu nome, e vi todos que iam me confortar. 
Eles sabiam que tinham que me seguir: fazer o que eu fiz, dando a vida para 
sustentar aqueles que não sabiam que eu os salvei da morte eterna.

Satanás havia perdido. Aquele que queria você com ele em sua morte eterna 
rugiu de raiva: sua raiva igualava seu ódio contra você. Incapaz de levá-lo à morte, ele 
começou a atormentá-lo com medo.

Satanás fala com você assim neste mundo:

• 'Você está perdido, porque você já está morto.

• Suas fraquezas o privam, dias e noites estão em você: você gosta demais do 
proibido para se privar dele.

• Você é insensível ao amor que Deus tem por você: você é indigno do seu sacrifício.

• Você não consegue permanecer puro: você é um ser mau.

• Você não acredita que está purificado por sua morte: Eu preparei apenas para você, o que você merece.

• Todos os seus pecados, você não vai esquecer; todos os seus pecados, você os viverá; Você 
experimentará todos os seus pecados em sua carne: Eu cuidarei para que você não os rejeite de sua 
memória.

• Você não será capaz de se perdoar: você não será capaz de amar a si mesmo ou ao próximo.

• Já que você não vai acreditar na sua purificação: você não será capaz de vivê-la, embora espere por ela.

• Você será escravo de velhos pecados, porque o medo de não poder se comportar 
bem já começou a fazer efeito.

• A sua purificação, você não vai tirar proveito dela, porque você não entende a morte do seu 
Deus. '

Você concorda em fazer o mal aos olhos de meu Pai, enquanto ele perdoa todos os 
seus pecados, e isso faz você sofrer por não poder se comportar bem. Seus sofrimentos: 
todos os pecados são renovados, porque você não acredita em seu amor incondicional, e 
o medo te lembra disso.

• A sombra de seus atos de vida. Seus atos de vida passados, presentes e futuros 
são totalmente parte de sua vida. Quando você pratica um ato de vida, todo o seu 
ser se torna ativo porque responde à vida, e você é vida. Pois bem, é necessário 
que você tenha vida para colocar todo o seu ser em atividade.

Quando você faz o que deve fazer em sua vida diária, sua vida eterna o leva a 
viver com as graças da Vida Eterna. Se o seu ser sofre, é porque sua vida eterna está 
desprovida das graças de Deus: seus atos de
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a vida não é nutrida por meu eterno Ato de Vida. Você precisa de Vida Eterna para 
que sua vida sinta a força que há nela: o amor.

Antes da purificação, a alma e a carne não podiam experimentar paz, alegria e 
amor porque os pecados dominavam a vida. O mal se manifestou como vitorioso 
sobre o bem, pois os filhos de Deus cometeram pecados. Sua alma agonizava e sua 
carne sentia a morte que o envolvia, porque a morte tornava a vida conhecida a dor 
do fracasso. Embora os filhos de Deus tenham dado ofertas para obter o perdão de 
Deus, eles eram incapazes de sentir paz, porque acreditavam que estavam perdidos 
por causa de sua impureza.

As divisões entre os filhos de Deus eram numerosas, tão numerosas quanto os 
pecados. Por meu ato de vida, eu levei à morte todos os pecados que fizeram seu ser 
sofrer, e todos os pecados entraram na morte eterna; portanto, os pecados vieram 
da vida eterna: da vida dele. Todos os atos da vida foram purificados e todos os filhos 
de meu Pai foram perdoados: nunca mais os pecados seriam a causa de sua morte 
eterna e nunca mais o medo de não ser perdoado por Deus atormentaria a vida. De 
todos os filhos de Deus. Minha morte na Cruz é meu Ato de Vida Eterna: você está 
salvo da morte eterna.

Todo filho de Deus tem que amar seus atos purificados de vida. Todos os atos de 
vida passados, presentes e futuros estão em minha Vida Eterna. Cada vez que você 
pratica um ato de vida amorosa, sou eu que o realizo, pois te dou a minha Vida para 
que você possa realizá-la: a sua vida na minha Vida, você a vive.

Um ato que é apresentado a meu Pai passa por mim, não vai diretamente a Deus Pai. 
Quem carregou todos os seus atos bons e maus da vida em sua vida? Ele é o Filho de 
Deus. Nenhum filho criado poderia suportar todos os atos da vida, pois seu amor era 
condicional por causa do pecado original. Embora a humilde Maria, minha Mãe, tenha 
nascido sem a mancha original, ela não era Deus, ela foi Aquela que Deus escolheu para 
estar ao lado do Filho de Deus durante sua morte.

Você carrega dentro de si a graça de compreender que é salvo pelo poder do amor de 
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Acredite que seus atos de vida são perdoados 
pelo amor, e o amor de Deus é incondicional. Quando você pratica um ato de vida ruim, a 
sombra desse ato de vida é o que o refaz. Porque? Porque Satanás e seus demônios 
fazem você acreditar que você não está purificado, porque você não está perdoado: 
assim, você é fraco diante da tentação.

Por exemplo, quando um filho de Deus diz 'sim' à tentação de roubar, um 
demônio é quem sugere o roubo. Este filho cometeu este pecado em sua vida eterna: 
roubar, e eu, o Salvador, purifiquei seu ato impuro e enviei o pecado à morte. Seu ato 
de vida está em sua vida, mas purificado, o que o torna forte diante da tentação. Mas 
esse demônio do roubo sabe que sem Jesus esse filho teria cometido esse pecado, 
então ele usa sua astúcia para cometer esse roubo, como? Usando a sombra do 
pecado.

Meus filhos, este pecado não existe mais em sua vida eterna. Os espíritos 
impulsivos, que não levam a vida, estão no nada da morte eterna. Desde sua queda, 
eles vagam na morte, pois são a morte. A tentação de roubar vem de um
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espírito morto que não tem poder sobre o filho; tudo o que ele pode fazer é lembrá-
lo do que está em sua vida: seu ato de vida, o de roubar, mas purificado, porque esse 
pecado não existe mais. Este pecado não pode renascer, foi, pelo Messias, enviado 
para a morte eterna; assim, a morte eterna não pode vir à procura desse filho, pois o 
pecado não está mais nele.

Antes da Purificação, você estava na Vida Eterna e a morte estava na vida eterna 
dos filhos de Deus. Satanás tentou os filhos de Deus, e eles disseram 'sim' à tentação 
do conhecimento do mal. Caim provou ser mau matando seu irmão Abel. Este 
pecado engendrou outros pecados, visto que no ser humano seus pecados 
alimentaram seus atos de vida e o mal triunfou sobre o bem. Cada pecado cometido 
gerou outros pecados: todos os filhos de Deus foram contaminados por este flagelo. 
O pecado abundou na terra do primeiro ao último que havia de nascer neste mundo: 
a morte eterna parecia triunfar sobre os vivos.

Deus sabia que o mal afetaria todos os seus filhos. Com estas palavras: «Pus 
hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a sua posteridade», fez 
saber ao Tentador que o seu Filho era o Redentor, Aquele que tiraria o mal da vida 
eterna de todos os seus filhos criados . Deus manifestou sua vontade e o Filho de 
Deus cumpriu a vontade de seu pai.

Sim, meus filhos, Deus viu seus filhos dizerem 'sim' aos espíritos que os incitariam 
a praticar o mal. Todos os atos da vida foram feitos em sua vida eterna: nada está em 
atividade se não houver vida. Eu, que sou Vida Eterna, conhecia todos os seus atos 
impuros da vida, você cometeu pecados com os seus atos da vida; Esses pecados são 
o que os demônios são: o mal. Sim, meus filhos, os pecados são eles, os demônios do 
Tentador, a Serpente que tentou Eva. Como são os espíritos caídos, é o oposto do 
bom.

Saiba que eu sou o Onipresente, carreguei o poder de tirar da minha Vida Eterna 
esses pecados que te fizeram sofrer. Al vivir mi Vida como Hombre-Dios, llevé todos 
vuestros actos de vida, y en vuestros actos circulaba el veneno de todos los pecados, 
lo que os mantenía en la muerte, y acepté vivir vuestros sufrimientos a causa de los 
pecados que vagabundeaban en vuestra vida eterna. Onde estavam seus atos de 
vida? Na sua vida. Onde estava sua vida? na minha Vida Eterna, visto que todos vocês 
foram criados em mim, Deus: você não poderia estar fora de Deus.

Este tempo de purificação da carne, em mim, Vida Eterna, é onde se cumpriu. 
Bem, meus filhos, todos vocês estão purificados de seus pecados. Os maus atos da 
vida que você pratica em sua vida são ofensas contra Deus: você ofende Deus Pai, 
Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando você pratica um mau ato da vida, você não 
faz o que Deus espera de você: rejeita os ataques dos demônios que estão sob o 
poder da Serpente, aqueles que me fizeram sofrer. Bem, sou eu quem você causa 
sofrimento quando aceita as sombras de seus atos ruins em sua vida, e meu Pai 
permite que você experimente suas consequências para que possa se corrigir.

Satanás e seus demônios fazem de tudo para te enganar, eles não podem fazer você 
voltar, porque o que se realiza é para sempre. Mas eles querem empurrá-lo para a prática
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Cuidar de atos ruins que ofendem meu Pai, e eu, seu Filho, sinto minha Paixão por consolar meu 
Pai. Tenha fé. Acreditem em vocês mesmos, vocês pertencem ao meu Pai, e ele criou todos vocês 
para serem amor como ele é amor.

Fé significa acreditar no que você é para o bem do próximo e acreditar que o que 
você faz, você faz com a minha Vida para que tudo seja verdade. Visto que tens 
diante dos teus olhos o Cristo na Cruz, podes atestar que dei a minha Vida para que 
cada um acreditasse que a vida foi, é e será na minha Vida Eterna.

Agora, meus filhos, saibam que um ato: assim como pensar, é um ato eterno de 
vida que só pode ser realizado na vida. Você acha que o seu ato impuro pode 
desaparecer da sua vida: 'ela é linda, eu gostaria de passar uma noite com ela, minha 
mulher não saberia de nada', uma vez que você não pense mais nisso? Esse 
pensamento estava em você, porque sua vida é o que o ativou. Suas ações estão em 
sua vida eterna e sua vida eterna está em minha Vida eterna com a vida de cada filho 
de meu Pai. Meus filhos, o que este ato impuro traz é alimento para sua vida, e sua 
vida é todo o seu ser.

Todo o seu ser, é claro, todo o seu corpo: coração, sangue, fígado, intestinos, 
ossos, etc. tudo o que constitui o seu corpo é obviamente nutrido. Um pensamento 
infiel ao amor pode afetar o que há em você? Sim, já que seu pensamento faz parte 
do seu psíquico. Pois bem, é importante alimentar o seu interior praticando as boas 
ações da vida. Seus atos de vida alimentam o que já está em você, pois a sua vida 
eterna está na minha Vida Eterna e na minha Vida está a vida eterna de cada filho de 
Deus.

Você entende o que está em você? Uma vida eterna com uma matéria eterna 
criada para que você possa viver unido a todos os filhos de Deus que levam uma vida 
eterna com uma matéria eterna: você é real. Seu amor o nutre e seus atos eternos de 
vida o enchem de amor. Tudo é tão verdadeiro em você que você não vê essa 
simplicidade.

O Enganador é Satanás e é a Morte eterna. Ele quer continuar com seus atos 
diabólicos e seus infernais: continuar a empurrá-lo para a prática de atos de vida que são 
a sombra de seus maus atos de vida. Essas sombras nada mais são do que mentiras, 
arrogância, egocentrismo, raiva, egoísmo ... para manter a divisão. Ele não quer que 
vocês estejam unidos pelo amor, mas uns contra os outros para a destruição.

Você é aquele que carrega a vida eterna em você e, tendo o amor de Deus em sua 
vida, você é o amor eterno. Em você, você carrega o poder: o de Deus, que lhe dá 
poder sobre Satanás e seus anjos maus. Eles não podem suportar você enquanto eles 
têm horror de seus bons atos de vida que alimentam todos os atos da vida com o 
amor de Deus.

O que Satanás faz ao usar essa astúcia diabólica é impor a você seu ódio e sua 
destruição para alimentar suas brigas, rebeliões, conflitos, dominações ... adquira. 
Para quem cai em suas armadilhas, seus pensamentos, escuta, olhares, palavras, 
ações e sentimentos são envenenados e, por isso,
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Esse filho não é mais capaz de ser na realidade, pois para ele não há vida eterna nem 
atos de vida eternos: só existem ações, atos não realizados, sem consequência.

- Meus filhos, vocês podem sair da vida eterna? Não, já que você não disse não à sua 
vida eterna. Mas, Satanás, ao te enganar, te cega, e você não vê o que está em 
você e ao seu redor: o amor. Vocês são seres de amor: vocês em mim, Amor; Mas 
porque às vezes você diz 'sim' à tentação, seus atos ruins envenenam sua vida e 
aqueles que estão com você.

- Seus maus atos de vida desaparecerão um dia? Eu purifiquei todos os seus atos 
ruins da vida para sempre, pois eles estão em sua carne eterna; o que 
desapareceu é o mal em seus atos de vida. Mas Satanás permite que você saiba, 
por meio de seus espíritos imundos, que isso é falso. Portanto, saiba que quando 
você pratica um único ato que é ruim, a sombra de seus atos ruins da vida é o que 
se manifesta a você.

- Quem pode ver o sol da terra quando ele está atrás das nuvens? Ninguém, porque as 
nuvens o escondem. O sol está sempre lá, mas seus olhos não o veem mais. Isso é o 
que acontece quando você pratica atos contra o amor: vocês são filhos eternos 
criados para fazer o bem, mas vocês se escondem atrás de seus maus atos da vida. 
Vocês não são filhos criados para fazer o mal, portanto, pare de esconder o mal que 
você pratica.

Satanás, ele, sabe. Aqui está o que ele diz a você enquanto você pensa que ele não está 
perto de você: 'Eu te odeio. Você que está lendo estas palavras, acha que é capaz de deixar 
tudo para o seu Deus? Ofereci-lhe melhor do que o que o seu Deus fez por você. Ele pede que 
você esqueça e se entregue por tudo que você considera ser seu próximo. Uma vida 
desinteressante espera por você. O que seus esforços farão por você? Mostre a eles que Jesus 
os purificou e seus erros serão perdoados se eles se confessarem! Deixe-me rir. Eles estão tão 
cheios de si que não acreditam mais neste sacramento; Eles acreditam no que eu queria que 
eles acreditassem: que os padres são piores do que eles. Eles estão cegos e continuarão 
cegos: eu cuidarei disso.

- Você não é melhor do que eles. Você não vê o que é porque vive com minhas sombras: 
elas estão em você e ali permanecerão. Por outro lado, enquanto não disser 'sim' ao amor que 
vem de Deus, permanecerá viciado naquele que eu te fiz conhecer: 'eu', 'eu' e ainda 'eu'. Não 
pense que você pode passar sem esse amor, você está tão apaixonado pelas suas 
necessidades que isso o fez conhecer. Sim, você os tem tanto em sua maldita vida, e eles 
permanecerão nela. Você não vai se livrar deles associando-se àqueles que repetem palavras 
simples: 'ave blá-blá-blá ...' Você realmente acha que pode conseguir algo dela que pensa que 
ela é mais forte do que eu? Ele esmagará minha cabeça, enquanto não obtiver de você 
obediência a seu Filho? Sim, eu sou o Orgulhoso e não estou me escondendo por isso, por 
mim! Tenho orgulho disso, de mim! Você testou meu orgulho, mas é hipócrita demais para 
dizer. Ei! Ei! Veja, você se parece comigo! Bem, vá em frente. Eu sou deixado para trás e sou eu 
quem está empurrando você. '

Meus filhos, a verdade está em vocês: vocês estão na Vida, eu sou a Vida e estou 
unido a todos os anjos do Céu, santos e santos do Céu e todas as almas do 
Purgatório. Você carrega o poder do amor em você. Nada te fará cair, nem a sombra 
de seus pecados, nem a sombra de seus maus atos da vida que são
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abalado pela letargia; todos esses atos ruins da vida sem amor são atos que 
conhecem a morte. Não deixe os enganadores usarem seus atos de vida, sua vida é 
eterna e você pratica seus atos de vida com sua vida eterna.

• Fenômenos estranhos. A escuridão que você aceitou com sua vida eterna entrou 
em você para subjugá-lo. Sua vida não para porque a escuridão do mal penetrou 
em você, continue aceitando suas decisões. Eu explico.

Alguns Filhos acreditam na magia branca ou negra e outras crianças são adeptas 
de todos os tipos de ciências que se assemelham, e isso circula neste mundo. Por 
milênios, os filhos de Deus foram enganados pelo Mestre do engano. Observe este 
fenômeno: muitas práticas, fora da realidade, levam o ser humano a se separar de 
sua vida eterna, deixando seus próprios atos de vida nas mãos de um 'eu' que tem 
apenas um objeto: a desmaterialização, e o corpo se torna o brinquedo de força 
diabólica, e o número de filhos de Deus que aderiram a ele é importante, e isso é 
contra sua vida eterna.

O falso tornou-se, para eles, o verdadeiro. Vocês podem, meus filhos, rivalizar 
com sua verdade? Não, pois vocês mesmos cometeram erros que alimentaram seus 
atos de vida e os do próximo, e podem observar as consequências desses venenos 
que circulam: aborrecimentos, solidão, angústia, fobias, medos, preocupações, 
obsessões, gemidos, zombaria, humilhação , obrigações, indignação ... Fenômenos 
estranhos são o que te faz sentir essas fragilidades. Vocês se tornaram marionetes 
novamente nas mãos dos espíritos imundos.

Espíritos de aborrecimento, solidão, angústia, medo ...: tudo o que são, te fizeram 
experimentar, e têm prazer em te fazer sentir o que são, por quê? Porque o seu 
corpo voltou a ser o lugar do ódio deles por si mesmos que se alimentam do ódio por 
Deus que odeiam, por você que deseja destruir para tê-lo em sua morte eterna. Eles 
não habitam em você se você não quiser, seus ódios são o que habitam em você.

Em mim só há luz: “Eu sou a Luz do mundo, a Vida, o Caminho e a Verdade”. Deus 
não esconde sua vida impura de você. Eu dei minha vida por amor para purificar 
todos os atos ruins da vida. Eu mostro o que há em você. Quero que cada um de 
vocês saiba o que o Tentador conseguiu fazer com que conhecessem o mal.

• O conhecimento do mal é a primeira armadilha que o fez aceitar enganá-lo.

• O mal engana, quer controlar você: ele esconde o que sabe de você para colocá-lo em 
apuros; assim, vocês caminham ao redor de si mesmos: vocês não estão na luz, mas 
na escuridão.

• Como você não sabe mais o que está acontecendo em você, você não consegue se 
encontrar: é como se sua vida não tivesse saída.

• Você não avança mais na luz, fica perturbado, porque perdeu a paz e não sabe 
mais o que é bom para a sua vida eterna.
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• O mal em você quer mostrar que você é frágil, sujeito ao sofrimento.

• Incapaz de superar a dor, você tende a acreditar que só depois de morrer é que se 
livrará do sofrimento: o que é falso, pois você é eterno.

• Em você está a sua vida e ela não pode parar: sua sede de viver é o que lhe dá 
forças para suportar suas más decisões.

• Ao compreender que os seus sofrimentos e os do próximo vêm do mal que 
alimentou os seus atos de vida, através da esperança em si mesmo, você começa 
a perceber que tudo depende de você.

• Ao concordar em ajudar a si mesmo, você concorda em cair e se levantar para 
continuar a se aprimorar e saborear seu amor.

• Ao praticar boas ações, você alimenta o seu amor e aprende a amar a si mesmo.

• À medida que você persevera, suas boas ações na vida dominam seus hobbies e você 
valoriza cada vez mais quem você é.

• Ao ficar satisfeito com seus esforços diários, seus esforços para amar seu próximo 
como ele é começam a se manifestar: você para de culpar a si mesmo e ao 
próximo.

• Aceita viver o seu dia a dia e o seu próximo o vê como você é: não se trata de um 
ser de aparência que estará diante dele, é sobre você, o filho que se ama perante 
Deus e vive a sua vida eterna.

Você tem as respostas para sua felicidade na terra, você tem que vivê-las. Pare de se 
preocupar, o que o preocupa vem do falso. Satanás colocou suas armadilhas sobre você, 
porque ele o mantém por seu próprio consentimento. Aqueles que perderam a paz são 
aqueles que foram alimentados pelo falso. Você cometeu um erro: acreditar no falso. 
Satanás é mau, ele quer você sob seu jugo diabólico com o único objetivo de fazer você 
sofrer na morte eterna.

Tema sua liberdade. O que o deixa louco é um fracasso. Ele não pode conceber 
que você possa atrapalhar seus planos por causa de sua liberdade. Faz de tudo para 
arruinar seus esforços de modo que você não use sua liberdade de escolha. Seu 
desígnio: velar os olhos fazendo-o acreditar que é livre quando faz o que o tenta sem 
se preocupar com a sua alma que ama a Deus: nessa falsa liberdade está a sua força. 
Sua liberdade está em você, ela o ajuda a entrar em paz. Mas ele não quer que você 
use, ele quer que você use aquele que ele fez você conhecer: uma liberdade sem as 
leis do amor.

Satanás quer que você sofra. Eles se valem de crianças que amarram com suas correntes, 
impedindo-nos de sermos eles mesmos. Quando essas crianças lhe dizem palavras agressivas, 
perdoe mesmo quando for doloroso, humilhante. Essas palavras são contra o amor porque 
contra mim. Não se preocupe, eu sou o Poder absoluto, sou a sua força. Não se esqueça: o 
diabo me deve obediência. EU SOU tem o poder de tirar isso de você. Mas, meus filhos, onde 
vocês iriam para acalmar sua raiva? Para aqueles que estão mais próximos
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tirar de você: pais, mães, filhos, netos, irmãos e irmãs ... Mantenha a sua paz e sirva 
aos seus direitos como filhos de Deus.

Satanás, ódio, descreve vocês como crianças sem inteligência:

'Vocês não são autênticos, são figuras vermelhas com traços enganosos. O que 
está em você os traduz como seres inúteis para uma vida eterna: o que os faz 
conhecer seus aborrecimentos é o seu esquecimento; o que o faz temer seu futuro 
são suas palavras contraditórias; o que te faz acreditar no possível, são suas ilusões 
caras aos seus atos sem poder. Seus argumentos são frutos de sua imaginação tola. 
Tudo o que te faz avançar é apenas o reflexo de uma vida sem fundamento, porque 
não compreendeste o sentido da vida: o teu. '

Meus filhos, não olhem para trás, dêem passos diariamente olhando para vocês 
como seres perfeitos que se descobrem a cada momento. O que entrou em você e 
não pertence à vida: você carrega todo o poder em você para rejeitá-los para fora da 
vida eterna, sua vida. Em cada momento é quando você descobre o que é verdade 
em sua vida. EU SOU está convosco e está unido a todos os anjos, santos e santos do 
Céu, almas do purgatório, e não vos esqueçais de que somos vencedores da morte.

• Os fantasmas da sua vida. O que é verdade em sua vida são suas reações à 
verdade, e a verdade é que você é eterno. Choro, calafrios, preocupações, raiva, 
desespero, decepção, raiva, intimidação, frustração, esquecimento, exaltação, 
resignação, fracasso, abuso, raiva, inveja ... Não era isso que você vivia no 
passado?

Esse passado faz parte da sua vida e essa realidade é parte do que está 
acontecendo no presente. Voltar ao passado sem amor significa reviver o que te 
derrubou: o que tira a esperança da felicidade. Sim, você tem fantasmas em sua vida 
e suas más ações passadas são o que reaparece quando você consente em viver de 
novo o que você é incapaz de mudar. O que é que você não consegue mudar? O que 
Satanás quer que você acredite.

A esperança faz parte da vida eterna, e a criança que tem fé deve estar disposta a 
fazer o que Deus espera dela. O amor cura tudo e, para serem curados, os filhos de 
Deus têm que olhar para suas vidas. Meus filhos, sejam fortes e bons consigo 
mesmos, o amor de Deus não os deixa sozinhos. Existe um amor em você que quer 
mostrar que você está purificado diante dos atos da vida, mas negligenciado porque 
se esqueceu de colocar amor neles. Onde não havia amor, Deus, que quer te curar, 
pede que valorize seus atos de vida e do próximo, porque quem não perdoa não será 
perdoado.

Mas quando sua vida presente entrar no passado, não se esqueça do que o ódio 
de Satanás conseguiu fazer: sustentar seus sofrimentos passados. Isso foi fácil para 
ele aumentar seus sofrimentos, porque existe, em sua vida, algo que te leva a algum 
lugar. Para onde? Diante de algo que não existe mais, mas que te assusta. Você ainda 
se vê incompreendido, infeliz, abusado, medroso, moreno, nostálgico, nervoso, 
hostil, cansado, enganado, culpado ...
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Satanás usa seus atos de vida ruins e os de seu próximo para manter seus 
sofrimentos, de modo que você perceba sua vida passada como uma vida perdida. 
Esses atos ruins da vida não existem mais, eles não estão mais em sua vida eterna, 
então isso não pode causar danos à sua vida presente. Se o seu passado é causa de 
sofrimento, rejeite estes momentos, eles não vêm do amor, mas do ódio de Satanás: 
não se deixem enganar mais por sua astúcia.

Se isso vem do amor, sua vida é o que é lembrado, e vocês precisam aproveitar 
esse momento e se amar como eram no passado: preocupados, mas fortes agora, 
porque vocês se olham com amor. O amor é o que te torna mais forte para 
compreender melhor que naqueles momentos, te faltou a confiança no amor 
incondicional de Deus, meu Pai, que te deu o seu Filho para purificar estes atos da 
vida. Sim, purifiquei esses atos da vida e amei quem vocês eram: filhos que deixaram 
de ser eles mesmos por causa do sofrimento.

Hoje, você começa a entender quem você é: filhos de Deus que valorizam o que 
houve em sua vida eterna. Quer você seja um assassino, um aborto, um incesto, um 
sofrimento atroz em sua carne, etc., quer você seja a vítima ou o culpado, há 
diferença para Deus? Todos os filhos de Deus tinham todos os pecados e todos foram 
perdoados: passado, presente e futuro. Bem, as vítimas e os culpados foram salvos 
da morte eterna.

Pare de viver com o que se foi. Você está em Deus e você está em sua vida com 
todos os filhos de Deus que estão em sua vida: passado, presente e futuro, esta é a 
vida eterna. Satanás te faz sofrer com seu passado, então vá e coloque amor onde 
não havia nenhum; paz, onde não havia; vida, onde Satanás semeou a morte. Sua 
alma está em você, é pura por minha causa. Não estou lhe dizendo para não se 
confessar mais. Vá aos meus sacerdotes para pedir perdão a Deus por ter-lhe 
causado dor por cada ato que você não gostava de fazer, porque não era para a vida 
eterna.

- Você pode ver a sombra do pecado, a sombra de seus atos ruins da vida, 
fenômenos estranhos e os fantasmas de sua vida? Não, você os vive, mas não os 
vê porque o mal não é vida, não é nada. Tudo isso não faz nada além de enganar 
e seduzir você a destruí-lo, e é sutilmente como Satanás faz isso: os principados 
insanos de Satanás servem apenas à sua malícia.

- Satanás mostra sua astúcia? Satanás não mostra sua astúcia, porque suas obras 
são usadas para o mal em você. Quando você aceita viver o conhecimento do 
mal, o mal, por meio de seus próprios atos de vida, o embala, cega e hipnotiza. Só 
quem ama a Deus de todo o coração, com todas as forças, com todo o espírito e 
com toda a alma pode amar e amar o próximo como a si mesmo; Portanto, você 
pode pedir a ajuda de Deus para não cair nas armadilhas de Satanás, a fim de 
ajudar seu próximo a quem você ama depois dele.

Testar o conhecimento do mal transforma seus atos da vida em atos ruins da 
vida, e você acredita que o que pensa, olha, ouve, diz, faz e sente não pode prejudicar 
sua vida, nem a vida daqueles que você ama. A realidade é
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diferente, pois sem perceber suas ações de vida alimentam raiva, orgulho, inveja, 
luxúria, gula, ganância e preguiça interior, que engendra outros males neste mundo. 
Quanto mais o mal abunda e mais você dorme, cego e hipnotizado pelo sabor do 
conhecimento do mal que o empurra a praticar atos ruins da vida; assim, seu amor a 
Deus, a você mesmo e ao próximo diminui. Despertem em vocês o que está 
adormecido, o que pertence a vocês está vivo.

Cada vez que um filho de Deus pratica um ato da vida, esse ato da vida dá o que é 
preciso: o bem ou o mal. Nenhum outro filho de Deus pode ser responsável por este 
ato da vida, porque o ato é na vida e a vida pertence à criança que pratica este ato da 
vida: a criança que pratica este ato da vida é a responsável pela alimentação levado 
por seu ato de vida. Portanto, meus filhos, sejam puros em si mesmos e ajudarão 
aqueles que não sabem que carregam dentro de si a força para dizer 'não' a   Satanás.

O conhecimento do bem está no poder do amor. O que é amor em você se une 
para formar apenas uma força, pois todos os seus bons atos de vida formam apenas 
um ato de vida: esta é essa força. Quando você experimentou o mal, nada em você 
lhe deu força; pois nada em você mostrou que você poderia usar seus direitos como 
filho de Deus para rejeitar o mal. O que o tornou impotente diante dos ataques de 
Satanás é o seu egocentrismo: amor pessoal 'eu, eu, eu'. Você se separou de suas 
boas ações na vida e não pôde usar a força do amor para neutralizar as armadilhas 
de Satanás e seus demônios. Una-se àqueles que praticam boas ações da vida, você 
formará uma força de amor que quebrará os poderes do inferno.

O conhecimento do bem só vem de Deus, o conhecimento do mal só vem do mal.

- Quem criou os anjos? Deus é puro Espírito, ele criou espíritos puros. Deus é 
perfeito, Deus criou espíritos perfeitos. Deus é o Onisciente, o Onipotente e o 
Onipresente: Deus deu aos seus espíritos criados a sua inteligência infalível, a sua 
potência ilimitada e a sua presença para que estivessem presentes onde Deus os 
quisesse.

- Quem permitiu que os anjos vissem a matéria em Deus? Só Deus, que continha 
matéria nele, permitiu que todos os seus espíritos criados, que não carregavam 
matéria neles, vissem na Carne Eterna sua potência em todas as suas obras. Só 
Deus é o Criador de tudo o que é invisível e visível.

- Deus queria que seus espíritos criados o adorassem em todo o seu poder? Deus é Amor, 
mostrando-lhes a sua potência de amor através de todas as suas obras, mostrou-lhes a 
sua superioridade, e esta prova de amor devia trazer-lhes uma potência que eles não 
conheciam.

- Que poder era esse que eles não conheciam? Que foram criados mais perfeitos do 
que aqueles que não viveriam a prova do amor. Eles testemunharam a força 
inesgotável que vinha do amor de Deus por quanto Deus criaria nele.
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universo: seu poder de amor por aqueles que ele criou, eles, os espíritos invisíveis e por 
todos aqueles que ele iria criar, os filhos visíveis de Deus.

- Deus que tudo sabe sabia que haveria rebeldes entre seus anjos criados: por que 
os criou? Deus é amor e seu amor é incondicional. Deus faz suas obras com seu 
amor incondicional. Pelo que ele cria, ele coloca seu amor em suas criações. 
Quando Deus criou seus anjos, ele os amou com amor incondicional. Ele não 
criou seus espíritos dizendo: "Eles, eu não amo, porque eles não permanecerão 
perfeitos." Ele é Deus, pois sem dúvida é perfeito em todas as suas obras. Os 
espíritos foram criados perfeitos e cada um carregava consigo o amor 
incondicional de Deus, e Deus disse-lhes: «Aqui está o meu Filho amado com 
todas as minhas obras. Adore-o e sirva-o.

- Aqueles que se recusaram a adorar e servir ao Filho de Deus foram rejeitados por 
Deus? O amor de Deus é perfeito, ele ama incondicionalmente. Ele deseja que todas 
as suas criações invisíveis e visíveis sejam livres para amá-lo como ele as ama. Usando 
sua liberdade é como esses anjos escolheram se afastar de Deus.

- Deus removeu sua inteligência desses anjos rebeldes? Deus é seu Criador e tudo o que 
ele cria, ele cria com sua perfeição. O que ele coloca em todas as suas obras é para 
sempre. Somente aqueles que permanecem em Deus tiram vantagem do que 
procede dele. Esses anjos rebeldes escolheram estar fora de Deus. Só Deus é Vida 
Eterna, nada vive sem Deus. Quando eles deixaram a Vida Eterna, eles entraram no 
que não estava vivo: a morte eterna. Portanto, tudo o que era vida neles se 
transformou em morte: tudo o que procedia de Deus e os penetrava, dando-lhes o 
esplendor da perfeição de Deus, se foi. Bem, todos os atributos de Deus que eles 
carregavam pela presença de Deus foram transformados: não mais luz, apenas 
escuridão; não há mais beleza, apenas feiura; não mais conhecimento para o bem, 
apenas conhecimento para o mal; não há mais amor, apenas ódio.

- É possível que voltem a ser anjos bons um dia? Eles carregam apenas o mal, não 
mais o bem, e somente o bem que vem de Deus poderia tê-los transformado em 
seres de luz para que vissem o amor incondicional de Deus por eles.

Você também tomou uma decisão e, desde então, quando a vida de um filho de 
Deus vem ao mundo, ela traz consigo o conhecimento do bem e o conhecimento do 
mal. Esse conhecimento tem que ser amado por você para que você possa vivê-lo.

- Quem te deu esse conhecimento? Deus, o Espírito Santo. Deus o criou e só colocou 
em você o conhecimento do bem. Depois do pecado original, você teve outro 
conhecimento em você: o conhecimento do mal. Satanás enganou os filhos de 
Deus a irem ao conhecimento do mal para praticar o mal. Mas só o Espírito Santo 
pode lhe dar luz para entender que o que é mau aos olhos de Deus não precisa 
ser feito por você, pois isso ofende a Deus.
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- Como ele permite que você entenda que isso é bom ou não aos olhos de Deus? 
Sua consciência. A consciência está em você, está a serviço de Deus, não a serviço 
do mal.

- Você pode controlar sua consciência? Não, é a justiça do espírito e do corpo.

- Seu espírito pode mandar sua consciência calar a boca? Não, mas você pode 
querer não ouvir. Todos os filhos de Deus são livres para ouvir ou não ouvir a 
Deus.

- Por que seu espírito tem poder de escolha? Seu espírito se banha no amor de Deus 
que criou tudo por amor.

- Você pode ter dois espíritos em você? Não, pois só existe um amor único: o amor 
que Deus colocou em você.

- Seu espírito pode ser perturbado? Seu espírito pertence a você. O filho que carrega 
um espírito puro é um filho que ama a Deus, mas o filho que aceitou o mal 
carrega um espírito atormentado, porque seu espírito está fechado para o amor 
de Deus: este filho aceitou o espírito do mundo.

- O espírito desse filho pode causar danos à sua consciência? O espírito do filho não 
pode ser contra o filho. Mas o espírito enganado por Satanás está sob seu 
controle, porque o filho faz o que não deveria: o filho de Deus ouve sua 
verdadeira consciência, mas sendo enganado pelo mal, é difícil para ele ouvir, o 
que ele ouve é uma falsa consciência.

- O Espírito Santo alimenta seu espírito? Sim, ele ama incondicionalmente o que 
alimenta, pois esse alimento é de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.

O conhecimento não é o ato.

- Sua vida lhe traz o conhecimento do bem? Você foi criado para amar a Deus e 
servir a Deus e sabe que praticar as boas ações da vida é a forma de mostrar a 
Deus que o ama e deseja fazer a sua vontade. O bem na terra e o bem no céu são 
uma só coisa: o conhecimento do bem está em Deus e o bem que você faz na 
terra contém o bem que vem de Deus.

- Quem abre seu espírito? O Sublime Ser carregou em si todo o bem que seus filhos 
deviam fazer no passado, no presente e no futuro, pois tudo se cumpriu em Deus, 
que os fez filhos criados à semelhança de Deus. A luz do Espírito Santo é o que 
abre seu espírito para o conhecimento do bem para fazer o bem que você tem 
que fazer e a luz do Espírito Santo é também o que abre seu espírito para o 
conhecimento do mal para evitar fazer o mal.

- O conhecimento do mal vem do mal em você? Quando você conhece o mal, isso 
significa que você o provou. Você pode reconhecê-lo pelo sofrimento que 
experimenta quando o bem está diante de você e você não pode satisfazê-lo por 
causa de sua vergonha.
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- É falso pensar que o mesmo mal só pode ser feito uma vez? Você pratica o mal na 
terra tantas vezes quanto diz 'sim' ao mal, porque o mal continua a enganá-lo 
com sua maldade, porque quer levá-lo para o inferno. Cuidado com a preguiça 
espiritual, às vezes ela se manifesta, então fique vigilante.

Fazer o que é errado aos olhos de Deus ainda está em sua vida:

- Você pode dizer que o pecado não existe mais? Enquanto houver filhos de Deus 
que farão o mal aos olhos de Deus, as sombras de suas más ações devido aos 
pecados antigos testificarão que os pecados ainda existem neste mundo. O mal 
faz sua obra no ato da vida de um filho de Deus. Sem o mal em seu ato de vida, 
ele não pode dizer que fez um ato de vida ruim, somente quando ele aceitou 
fazer o mal é que ele pode dizer que ofendeu a Deus; assim, ele se machucou e 
machucou seu próximo; mas ele não pode dizer: 'Eu cometi um pecado' visto que 
o pecado está na morte eterna.

- Se não houver mais pecados, pode-se dizer que os filhos de Deus irão diretamente 
para o Céu? O que eles fizeram e o que é errado é uma falta para com Deus 
misericordioso, que não perdoou seus pecados purificados, e para com o próximo a 
quem eles alimentam com alimentos não saudáveis   por causa de suas más ações da 
vida. Essas falhas têm uma medida: mortal ou venial.

- Se um filho de Deus não se perdoa na terra, é possível que ele não se perdoe 
quando enfrentará suas faltas durante seu julgamento? Escute, você saberá que 
ele ofendeu a Deus, não pediu perdão, não se perdoou e não confessou ter feito 
mal ao próximo, e Satanás e seus demônios o farão sofrer para que ele não 
queira perdão. Quanto mais graves forem as suas faltas e mais sofrerá, porque o 
veneno do pecado que alimentou cada ato da má vida fará mais uma vez o seu 
trabalho: envenenar-te-á até que digas não à Vida Eterna.

- O mal é filho de Deus? Os demônios são maus, eles tentam o filho de Deus a ser 
como eles: um filho mau. Mas o filho não é mau, pois carrega consigo a vida 
eterna. Cada demônio é um espírito e cada espírito é orgulho, ou mentira, ou 
volúpia, ou vaidade, ou raiva, ou calúnia, ou julgamento ... Sim, meus filhos, cada 
espírito maligno é o mal encarnado do pecado e, como A O diamante trabalhado 
tem muitas facetas. Satanás, seu Mestre, é a encarnação do mal dos pecados em 
sua forma mais pura.

- O filho de Deus aceita facilmente as tentações? Os espíritos malignos o tentam atacando 
seus sentidos para enfraquecê-lo. Quando você concorda em provar o mal, sua vida é o 
que deixa o mal entrar, e o veneno do espírito maligno alimenta seus atos de vida. Visto 
que o mal alimenta seus atos de vida, eles novamente se tornam presas do mal e fazem o 
que é errado aos olhos de Deus.

• Uma causa era necessária: os demônios querem transformar os filhos de Deus à 
imagem de espíritos impuros.

• Era necessária uma tentação: tentar os sentidos para que o conhecimento do mal seja 
posto à prova.

• Era preciso uma aceitação: a vida da criança que deixa o mal entrar.
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• Foi necessária uma má ação: o veneno de um demônio alimenta um ato da vida do 
filho e faz o que é errado aos olhos de Deus.

- Quem fez o errado? A pessoa que cometeu uma má ação, o pecador.

- Você consegue se dissociar do ato impuro? Sim, o mal não é você, não pertence à 
vida da criança que você é. Mas para que o mal se dissocie do seu ato de vida, 
uma vez que você aceitou fazer o mal, você tem que sentir por ter causado dor a 
Deus, por ter causado dano a você e por ter causado dano ao seu próximo. É por 
isso que os sacramentos são poderes do amor. Eu disse o meu 'Sim' a Deus, meu 
Pai, por amor de levar em mim todas as suas boas ou más ações da vida e eu vivi 
a sua vida na minha Vida na terra. Meu Pai que te ama viu o que você ia fazer e o 
Filho que te ama viu o que você ia fazer, e o Espírito Santo que te ama viu o que 
você ia fazer: sua vontade seduzida pelo espírito deste mundo .

- Quem é o espírito deste mundo? Satanás, o Príncipe da terra.

Vocês, meus eleitos, não aproveitaram meu Ato de Vida. Eu morri na cruz e 
mandei todos os seus pecados para o inferno. Minha alma sentiu as dores de sua 
alma, minha carne sentiu as dores de sua carne, e você não aceita suas dores 
envoltas em meu amor: elas são necessárias para sua purificação.

- Quem é maior do que Deus? Ninguém. Tu, tão pequeno e tão fraco, percebes que 
já não carregas em ti o pecado original graças ao sacramento do Baptismo.

- Por que você não entende que sua purificação está completa? O Maligno não quer 
que você experimente as graças da sua purificação, ele quer fazer você sofrer 
para vingar sua perda.

- Qual é a sua perda? Lúcifer quis ser maior que o Filho de Deus que carregou em si 
a natureza divina e a humana e, com a minha morte na cruz, salvei aqueles que 
me pertenciam.

Eu experimentei sofrimento mais do que vocês que sofrem por causa daqueles anjos 
caídos que se recusaram a me adorar. Em mim tudo era perfeito: você em mim purificou-
se para sempre. Vocês não suportaram o que os tornou seres fracos por causa do 
conhecimento do mal, mas vocês estavam em mim. O que você se tornou novamente foi 
querido por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo: filhos salvos da morte eterna. 
Visto que não aproveitastes as minhas graças redentoras e por isso sois filhos fracos 
perante o conhecimento do mal, saibam que ao dar-vos o meu Corpo e o meu Sangue 
como alimento, vos fortaleci perante a tentação.

Rejeitem, meus filhos, longe de vocês essas tentações que os espíritos impuros os 
fazem conhecer, comportem-se bem, eu os fortalecerei diante do que vocês não 
entendem.

• Por que você não gostaria dos outros? Eu me abstenho do que gosto, desde que não faça 
nada de errado.

• Talvez o momento que você anuncia não seja para nós, estou cansado de me abster.
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• O que há de errado em assistir televisão? Afinal, tenho que escolher o que é bom para 
minha alma e sei o que é bom para minha vida.

• Gostei tanto de fazer compras, agora que sei que fazer compras pode ser 
prejudicial, devo apenas prestar atenção para não comprar ídolos?

• Preciso de roupas de inverno, darei as inúteis e comprarei os vestidos mais úteis.

• Comer em família não é ruim, então irei ao restaurante com meus filhos, embora 
seja domingo. Prefiro estar com eles a dizer-lhes que domingo não deixamos 
ninguém trabalhar, senão sou eu que terei de os receber em casa.

• Tenho a impressão de estar desaparecendo porque não gosto dos outros, olha só, 
parece que tenho cem anos desde que não pinto mais o cabelo.

• A família se reuniu e ninguém me ligou! Me sinto só. É muito bom esperar pelos acontecimentos, 
mas as coisas estão começando a demorar.

• Eles me evitam porque sabem que acredito que Satanás enganou a todos nós. Às 
vezes acho que estou exagerando, mas não!

Você está sob a influência do medo: a sombra do seu pecado faz seu trabalho, e 
você não rejeita os ataques de espíritos impuros. O que o faz sofrer vem de dentro de 
você. Não deixe que esses espíritos o manipulem com o que há em você: ofereça-me 
o que é contra você e use seus direitos de filho de Deus. Cuidado, o espírito de 
preguiça espiritual o tentará.

Não é proibido se divertir, faça-o com o que você é, não se traia. O bem está em 
você, enquanto seus atos de vida que levam o bem alimentam os atos de vida 
daqueles que levam o mal. Quem saiu vitorioso, Jesus ou Satanás? Eu sou o Poder, e 
você carrega em você o bem que é mais poderoso do que o mal.

Sejam amor por si mesmos: estejam convencidos de que seus atos de vida que 
trazem o bem são mais poderosos do que seus atos de vida que trazem o mal; pelo 
meu poder em seus bons atos de vida, seus maus atos de vida serão transformados 
em bons atos de vida. Faça o bem que você tem que fazer, mesmo quando você não 
vê que o bem está fazendo o seu trabalho ao seu redor.

Se você experimenta alegria, isso significa que você já experimentou alegria. Seja 
como o filho que gosta de se reconhecer forte como seu pai: ele aprendeu a 
reconhecer a diferença entre o bem e o mal, e está sempre em você: não ponha de 
lado a sua sabedoria, tanto os mais velhos quanto os mais novos sabem que o errado 
é proibido. Quem é o mais forte? O filho que falou: 'Não tá certo' ou o mais velho que 
não sabe mais que já disse: 'Não tá certo'? Confie em Deus, Deus colocou em cada 
um de vocês o bem que vai esmagar o mal que carrega o seu veneno.

A frequência de sua família e amigos não precisa ser uma frequência que reprima 
sua esperança. Permaneça quem você é e sua paz ficará bem. Seus bons atos de vida 
são o que influenciarão seus atos de vida, que são influenciados pelo espírito deste 
mundo. Não se preocupe se seus atos de vida forem contra a sua fé, eu a alimento 
com minha Palavra.
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Você tem diante de si uma decisão a tomar entre essas decisões:

• 'Escolho fazer o bem que tenho de fazer e colher o que dei aos outros, sem me 
preocupar com meu futuro. Um futuro de amor que me levará a viver na terra 
como sendo bom para mim mesmo para a maior Glória de Deus, sem entender o 
que significa a purificação da carne. '

• 'Eu escolho não saber o que me torna um ser limitado que se recusa a ver que 
seus atos de vida são contra ele e contra seus irmãos e irmãs. Continuo a viver 
sem pensar no futuro quando verei meus atos de vida bons ou ruins. '

• 'Eu escolho ser eu mesmo. Hoje, sinto que posso responder ao que está por vir sem 
pensar que isso parece utópico e fazer o que tenho que fazer. Minha vida é eterna e, 
ao aceitar fazer o bem, meus atos de vida darão frutos e amanhã e depois de amanhã 
estarão sempre presentes:

'Agora reconheço que o que aceitei não veio da vida verdadeira, mas da morte 
que alimentou meus atos de vida. Sim, agora eu entendo que minhas ações na vida 
foram influenciadas por escritos, imagens, sons e ações ruins porque as pessoas que 
aceitaram fazer esses atos em nome da evolução não carregavam o bem em si, 
porque foram influenciadas, elas também , por todos os atos da vida que não 
levaram bem.

'Tudo o que era inútil para a minha alma e que aceitei na minha vida alimentava 
os meus atos vitais e também alimentava os atos vitais dos meus irmãos e irmãs, 
mesmo dos meus parentes, não era importante na minha vida. Brinquei de Deus 
querendo introduzir muito conhecimento na minha vida: bom ou ruim, queria fazer 
como os outros, e eles se confundiram. Envolvi todos os filhos de Deus não me 
importando com as consequências de minhas ações na vida.

'Eu tomo consciência de meus atos de vida diante de Deus e do meu próximo. O Espírito 
Santo é quem abre os meus olhos para que o meu espírito e a minha carne reconheçam o 
amor que Deus Pai, Jesus seu Filho e o Espírito Santo têm por mim. Concordo em viver o meu 
'sim' ao Amor agradecendo a Deus por ter me purificado na minha alma e no meu corpo.

'Que imenso amor havia nesta Grande Purificação! Todo o amor que Deus tinha 
por todos os seus filhos estava lá. Cada pensamento, olhar, palavra, escuta, gesto e 
sentimento que nos fez sofrer pelos pecados que cometemos foram perdoados e 
purificados pelo seu fogo de amor.

'Desde hoje peço à Santíssima Mãe do Salvador que me ajude a viver a minha 
purificação. Obrigada, Mãe do amor, com a tua ajuda poderei perdoar-me e colocar o 
amor onde não existia, e semearei amor à minha volta para reparar as minhas faltas para 
com o meu querido próximo.

'Deus de amor, eu o adoro. Deus Pai pela morte de seu Filho, Deus Filho por sua 
morte salvadora e Deus Espírito Santo pela morte redentora que é uma fonte de 
amor do Pai e do Filho e que flui sobre nós por seu poder, eu encontrei meu coloque 
em Deus novamente entre todos os seus filhos criados. Obrigado Deus por tanto 
amor. '
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Meus filhos, percebam que os atos de vida de seus parentes, amigos, aqueles que 
vocês não conhecem e que estão com vocês na terra continuarão a alimentar seus 
atos de vida. É a sua vez de viver o que você tem que viver, mantendo a paz: a paz 
expulsa a inquietação. Enquanto o conhecimento do bem e do mal estiver em você, 
haverá boas e más causas, boas e más decisões, boas e más consequências. Caberá a 
você escolher amar a Deus mais do que a si mesmo, seu pai, mãe, filhos, netos, 
irmãos, irmãs e aqueles que estão na terra com você: o que irá protegê-lo contra as 
armadilhas de Satanás. Mesmo que você saiba que a purificação foi realizada, ele 
continuará a usar os anjos caídos para fazer você cair.

Agora você pensa que é forte! Tenha cuidado, seu ser físico e mental é forte 
apenas por um tempo; o que permanece forte é o Espírito de Deus. Fora de Deus, 
tudo é apenas superficial, fora da sua vida eterna, tudo é apenas momentâneo. Hoje, 
você diz a si mesmo: 'o dia em que estarei diante do meu julgamento, responderei' 
sim 'a Deus'. Mas quando você sentir todos os seus sofrimentos como você sente o 
sofrimento em sua vida diária, você se aceitará como você é: um filho de Deus que 
carrega em si o que não é de Deus? Você terá a impressão de não ter forças diante 
dos ataques dos demônios, pois Satanás os mandará usar seus truques para fazer 
você viver novamente seus fantasmas.

A respiração está em você, não em outro lugar. Não procure neste mundo o que 
está em você, isso é um erro. Falo do seu interior: ensino como aproveitar esse 
tempo. Não se olhe como um ser em perigo diante do que está acontecendo e não 
diga a si mesmo: 'Quanto tempo isso vai demorar? Vou conhecer este mundo de 
amor? ' Vejam-se como seres criados para viver em paz, alegria e amor; seres bons 
para com pobres e ricos, velhos e jovens, doentes e saudáveis, crentes e não crentes, 
pacíficos e inquietos, humildes e orgulhosos ... Sua missão na terra é realizar-se 
ajudando seu próximo a se cumprir, e assim começar com vocês.

Não tenha a consciência pesada olhando apenas para os seus maus atos da vida, 
essa consciência é falsa, leva você a não acreditar em Deus: a sua consciência se 
alimenta das minhas graças que a sua alma recebe. Não se engane sobre a sua 
missão na terra: todos vocês são chamados para trabalhar pelo Reino de Deus na 
terra como no céu.

Se você está feliz por conhecê-los, mas depois de algum tempo não sente mais 
alegria, paz e amor pela sua missão, é porque tem tendência a se comparar com 
aqueles que levaram a sério, eles também, fazendo o que Deus pede: você era 
enganado pelo espírito deste mundo que é o poder do mal.

Eu, Jesus, estou em você. Eu sou o Convidado do seu interior, sou aquele que 
contém o que procura: o amor. Eu os ensino para que todos vocês sejam instruídos 
sobre o que há de errado com vocês e o que os impediu de viver a purificação da 
carne. Se você guarda uma dúvida em si mesmo, quando vai sofrer por causa de suas 
fraquezas que não terão desaparecido completamente, o medo que é a sombra de 
seus pecados usará esta pequena dúvida para demolir sua fé em sua missão.
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Eu, o Amor, não poderei obrigá-los a acreditar, e não poderei alimentá-los com as 
minhas graças que aquecem o seu coração durante os seus dias e noites. Minhas 
palavras ainda fluirão em você, mas não o alimentarão mais, pois você não as 
reconhecerá mais como destinadas a você.

Eu sou o fogo do amor. Por mais que vocês se consolem com as palavras deste 
mundo, apenas minhas palavras queimam e consomem o falso em vocês. Sou eu, a 
Palavra Viva. Não estou tentando assustá-lo, minha Palavra lhe dá paz, mesmo 
quando a tempestade assola ao seu redor.

Quem quiser estar bem em si mesmo tem que ser ele mesmo: ser ele mesmo 
significa queimar de amor a Deus e também praticar atos de amor que carreguem 
um alimento de amor para que a frieza deste mundo não alcance a chama do amor a 
Deus que arde. no coração dos filhos de Deus. Os prazeres carnais que o espírito 
deste mundo tanto gosta de ensinar aos filhos de Deus os impedem de conhecer o 
verdadeiro motivo de sua presença na terra: praticar atos de vida que conduzam ao 
bem.

Ame o seu próximo como a si mesmo, mas antes de tudo ame a Deus. Se você 
ainda não entende que o espírito deste mundo o atrai para se afastar da sua 
verdadeira vida, aquela que lhe pertence e que você alimenta com seus bons atos de 
vida, você não conhecerá a sua própria vida. Com sua vida você pratica atos de vida 
que alimentam os atos de vida de quem tem fome e sede de conhecer a mesma 
felicidade que você: se você não conhece essa felicidade, isso significa que não terá 
entendido nada de sua vida na terra.

A felicidade dos outros faz a sua felicidade: você foi criado para aqueles que 
precisam de você e eles foram criados para você que precisa deles. Uma vida de 
amor é viver para dar amor; Bem, você vive sua vida, prova sua verdadeira vida, dá 
amor e recebe amor.

Esses escritos são para todos os filhos de Deus. Este tempo é para você e você tem que 
vivê-lo com minhas graças.

- Sem o meu agradecimento, quem pode viver o que tem para viver? Ninguém. Vocês que me 
ouvem e querem aplicar minhas instruções, precisam do meu agradecimento, assim como 
aqueles que não me ouvem, precisam também do meu agradecimento.

- Vejam os seus atos de vida, são feitos por amor a mim, a vocês e ao próximo? Você 
está na terra para mostrar a seu Deus que o ama mais do que a si mesmo, seu 
pai, mãe, filhos, filhas, irmãos e irmãs. Um filho de Deus que ama a si mesmo 
mais do que a Deus perde a paz e seus atos de vida recebem o alimento de quem 
perde a paz.

- Quem são esses filhos de Deus que perdem a paz?

• Aqueles que pensam sobre o que poderiam ter feito, podem fazer e não serão capazes de 
fazer e aqueles que pensam sobre o que outros poderiam ter feito, não podem e não 
serão capazes de fazer.

• Aqueles que não se veem lutando contra si próprios e contra os outros e aqueles que 
olham para os outros que lutam contra si próprios e contra os outros.
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• Aqueles que não se ouvem falar contra os outros e aqueles que gostam de ouvir o seu 
vizinho falar contra os outros.

• Aqueles que falam contra os outros para se consolarem e aqueles que falam com os 
outros para se realizarem.

• Aqueles que agem para se satisfazer e aqueles que agem para que os outros os satisfaçam.

• Aqueles que acreditam que amam muito, pouco ou nada e aqueles que acreditam que são 
muito amados, pouco amados ou não amados.

- Meus eleitos, eu os forço a me colocarem antes de vocês e do seu vizinho? Não, eu 
te amo demais. Até concordar em olhar para suas ações na vida com a criança 
que você é em você, você sempre assumirá a liderança e deixará o mais 
importante para trás: 'É Deus diante de mim e deles'.

- Os acontecimentos que lhe foram revelados são os mesmos que anunciei aos que 
nasceram antes de você? Sim, eu falei com meus apóstolos já escolhidos antes de 
você para fazer a Vontade de Deus. Fiz a Vontade do meu Pai, purifiquei a tua 
alma e a tua carne, mas estás sujeito aos pecados porque não fizeste a Vontade 
do meu Pai: «Amarás o teu Deus com todo o teu coração, todas as tuas forças, 
todas as tuas espírito e toda a tua alma "E meu Pai enviou-me a ti para te ensinar 
quem é como ele:" Amarás o teu próximo como a ti mesmo. " Você não fez a 
vontade de meu pai.

- Deus não sabe o que é bom para todos vocês? Eu, Filho de Deus, quando digo 'tu' a 
ti, falo aos que aplicam ou não as minhas palavras, aos que praticam ou não a sua 
religião e aos ateus. Falo em seus corações, pelo poder do Espírito Santo, para 
que seus atos de vida estejam no poder do amor para que possam reconquistar 
seu lugar e formar uma força de amor no movimento da Grande Purificação.

- Quem são os primeiros que ouviram falar de uma terra de amor? Abraão, Isaque e Jacó 
ouviram a promessa de meu Pai, e eu falei aos meus apóstolos, aos discípulos que me 
seguiram e minha Palavra foi transmitida. Todos aqueles que acreditaram na minha 
Palavra morreram esperando para viver o Reino de meu Pai na terra. Como você, eles 
viviam de esperança, pois você desejava paz na terra. Eles deixaram esta terra sem 
ver no rosto de seus pais, mães, filhos e filhas a alegria de viver em uma terra onde a 
paz de Deus reinaria. Mas eles foram para o julgamento levando em seus corações a 
fé de que tudo seria cumprido, porque Jesus falou com eles sobre isso.

- Quantos de vocês estão dispostos a deixar a terra para viver o seu julgamento 
dizendo a si mesmo: 'Eu dei a minha vida para que as palavras Daquele que abriu 
os nossos olhos se cumprissem, pois Aquele que nos fez entender que o amor é o 
que trará paz neste mundo. Sim, creio que quando Deus for amado como Deus 
nos ensinou, os filhos de Deus que somos todos se amarão em Jesus, e só neste 
momento reinará a paz na terra como no céu '?

- E você, faz parte daqueles que só pensam em manipular o seu 'sim' ao Amor 
colocando nele a sua vontade humana? Como é humano para você
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Por outro lado, tendo acreditado que a Grande Purificação não foi concluída, você 
viu isso com o que está em você e que vem de fora de você.

- Quem pode viver sua fé com os principados do mal que o Príncipe da terra 
conseguiu colocar em você? Ninguém, porque a ignorância está contra você. Só o 
Espírito Santo pode revelar-te o conhecimento do mal: ele é quem te cobre e te 
faz compreender e ver o que o espírito do mal fez entrar em ti.

- Quem de vocês pode aceitar o que é anunciado a vocês, sem pensar em outros 
que não sabem o que o espírito do mal fez com eles? Falo em ti e em ti deposito 
todo o meu poder, para te fazer seres verdadeiros e fortes face aos teus actos de 
vida que não serviram a Deus, mas ao amor pessoal: 'Eu, eu, eu'.

Não seja cego, não tente viver a purificação com a sua sabedoria, ela foi 
construída sobre a areia. Você carrega meu poder em você, e isso é amor. Meu amor 
incondicional conquistou o mal e seu amor condicional envolto em meu amor 
incondicional conquistará o mal em você.

Eu faço você saber o que está em você para que seus olhos se abram para o amor 
genuíno. Mas é preciso aceitar que eles se abram, e só você pode aceitar. Pense no 
motivo de aceitar esse ato da vida: é amor a você e ao próximo ou a Deus, a você e ao 
próximo? O que motiva você tem que ser inequívoco, porque o que você experimenta 
é a própria evidência: é amor. EU SOU te ama.

Jesus amor

AMOR UNIDO TODOS
OS FILHOS DE DEUS

Só Deus tem poder absoluto sobre a vida, pois Deus é Vida. Aqueles que 
receberam a vida estão na Vida de Deus, e Deus não está separado daqueles que 
estão nele. Embora você viva como quiser, Deus está sempre presente em sua vida, 
Ele não deu para você e depois desapareceu de sua vida. Se Deus desaparecer de sua 
vida, sua vida desaparecerá. Deus deu a você para sempre e também deu o que você 
precisa para cuidar disso.

Por exemplo, seu corpo precisa de alimentos sólidos e líquidos para mantê-lo 
saudável. O que está em você, Deus é quem o quis. Assim, você carrega em seu 
corpo órgãos vitais que se harmonizam entre si para que seu corpo mantenha sua 
força. O alimento sólido e o líquido que você ingere se misturam e se tornam um 
alimento macio para todo o seu corpo, e esta substância amolecida contém: 
vitaminas, minerais, proteínas, lipídios ...

Esse alimento carregava consigo o que todo o seu corpo precisava, mas antes de 
se espalhar por todo o corpo, havia purificação. Alguns órgãos desempenham o 
papel de limpar o que é impuro nos alimentos. Deste modo,
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o corpo protege o que é bom e expulsa o que é mau. Bem, a purificação permitiu que 
a comida fosse boa para que o corpo pudesse permanecer saudável. Assim, o corpo 
usará sua força para viver diariamente em sua necessidade de amor.

Meus filhos, quando vocês são amor por fora, o que entra em vocês é amor por 
dentro. Os humanos carregam a inteligência de Deus e a criação inferior ao humano 
também carrega uma inteligência que vem de Deus. O que diferencia os humanos 
dos vertebrados, invertebrados, plantas e minerais, é a sua criação à imagem e 
semelhança de Deus. Os humanos podem entender que somente suas obras de 
amor testificam sua semelhança com Deus: o que torna os humanos superiores a 
tudo que está vivo.

Deus ama todos os seus filhos, quer todos eles com ele no seu Reino eterno, onde 
o fim não existe. Só o homem criado à imagem de Deus tem vida eterna, tal é a Vida 
de Deus, e Deus ilumina a sua vida para que cada um dos seus filhos possa viver o 
seu 'sim' à Vida Eterna.

Você que espera impacientemente pelos acontecimentos, o que faria se tivesse o 
poder absoluto? Mas antes de responder, você pode me dizer o que está na vida de cada 
um dos filhos de Deus? Você não pode dizer isso, porque você não é quem você é Deus. 
Eu sou a Vida Eterna e estou em cada um de meus filhos. Onde estou, a minha vida é 
dada e a tua vida também, visto que foste criado à imagem de Deus.

Se todo o seu corpo está desenhado para receber comida para se manter 
saudável, é porque sabe se dar amor, está vivo: a vida se dá. O alimento bom que 
entrou em você pertence a você e você dá a todo o seu corpo, então você dá o que 
pertenceu a mim, pertence a mim e sempre pertencerá a mim, porque enquanto 
você tiver a vida eterna em você, eu vou manter vida em você dando minha Vida 
Eterna. Você sabe que está vivo, mas o que você tem que entender: é o motivo do 
início da sua vida na minha Vida.

Minha Vida é eterna e eu, Deus, dou minha Vida para que toda vida seja eterna em 
mim que sou o Movimento. O movimento parece um lugar onde a vida circula e os 
humanos não conseguem ver a vida em ação. Em mim, Movimento, a minha Vida 
continua a ser doada para que no movimento da vida continue a ser doada a vida de 
quem recebeu a vida.

• O movimento faz seu trabalho: dá.

• Dê porque a vida traz sua presença: tudo circula em movimento.

• A vida em movimento traz a razão de sua presença: a eternidade.

• O movimento existe porque a Vida Eterna o deseja: a Vida Eterna é a Vontade 
Divina.

• Movimento não é o que dá vida ao que é: é Vida Eterna em movimento.

• O movimento pertence a Deus: Deus é o movimento.

• Deus alimenta o que está nele: sua Vida faz crescer tudo o que está no Movimento.
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• Deus dá a eternidade a toda vida criada: é a sua vida eterna.

• O início da sua eternidade está no EU SOU: no Movimento.

• A vida só se realiza no Movimento: as vidas são como um lugar eterno onde são 
dadas a todas as vidas.

• Todos os atos da vida dão seu conteúdo a todos os atos da vida de forma 
permanente.

• Para dar, é essencial receber: você recebe permanentemente para dar 
permanentemente.

- Deus te deu a vida dele e o que você recebeu na vida? O dom da vida. Para que sua 
vida esteja eternamente em movimento, ela deve ser dada como Deus deu a sua Vida, 
visto que você foi criado à semelhança de Deus. Jesus recebeu tudo de seu Pai e deu 
toda a sua Vida.

- Sua vida, na terra, a quem deve ser dada primeiro? A quem ele deu sua vida. Você 
recebeu de Deus Pai a Vida de seu Filho; Pois bem, a Vida Eterna foi dada à sua 
vida e a sua vida que recebeu a Vida do Filho de Deus tem que se dar à Vida 
Eterna.

- Agora que você sabe que sua vida deve ser doada à minha Vida, já que me entreguei 
por cada um de vocês, minha Vida Eterna se doou com o que carregava? Sim, meus 
filhos, minha Vida Eterna é completa; Não estou separado daqueles que recebi de 
meu Pai: cada filho criado por meu Pai. Isso significa que quando eu dou minha vida, 
eu dou o que está em minha vida, e você recebe minha vida com o que está em mim, 
e você me dá o que está em sua vida, e eu recebo o que está em sua vida: o 
movimento eterno . Sua vida está em mim, então com cada um dos filhos criados.

Cada vida é única, pois cada filho criado tem sua própria vida, e cada vida tem sua 
própria vontade, pois seus atos de vida são únicos para cada um de vocês. Sua vida 
está na minha Vida e como a minha Vida está em cada um de vocês, é com todas as 
vidas: vocês só formam um todo. Cada um de vocês forma apenas um grupo de filhos 
de Deus: não dois, não dez, não cem, não um bilhão, apenas um grupo de filhos de 
Deus.

Vamos resumir, meus filhos. Eu te dei minha Vida eterna para que você fosse eterno, 
e sua vida é feita para se entregar somente a Deus, e você está com todos os filhos 
criados por meu Pai, e você só forma um grupo de filhos de Deus em mim, o Filho, amado 
do pai.

Eu sou o Poder, você é forte em mim. Por meio do amor, sua presença na Vida 
Eterna os torna seres fortes: a força está na sua vida eterna. Se matéria e líquido, 
alimento para o seu corpo, se reúnam para formar um só alimento para sustentar 
todo o seu corpo, sua força e a força de cada filho de meu Pai que se reúnem só 
formam uma força: um poder, grandiosas para amar na sua vida.

É necessário, meus filhos, que vocês estejam vivos em sua vida eterna.
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• Viver como moribundos não o torna forte: você não recebe nada e não dá nada.

• Deus dá, e é a sua vez, seus filhos, de aceitar receber e doar: é a vida eterna no 
Movimento.

Esta escrita que vem de Deus é para cada um de vocês, para que cada um seja um 
alimento de amor para cada um de vocês. Já que cada um tem amor em sua vida por 
mim, quem sou Vida, você é para cada um uma vida de amor, e assim Deus quis.

- Cada um está disposto a se olhar como é? O que você receberá e o que dará é 
amor por você e por cada um.

- É mesmo o que vocês querem para cada um de vocês: formar um grupo de 
humanos para levar amor a todos os que vivem na terra? Cada um de vocês não é 
responsável pelos atos de cada ser humano, mas cada um de vocês é responsável 
por seus atos de vida para que a felicidade esteja na terra, e praticar atos de amor 
é como cada ser humano será alimentado com um alimento de amor . Assim 
como o corpo, ele precisa de uma boa alimentação para que cada órgão vital seja 
responsável pelo seu bom funcionamento, portanto a harmonia reina em todo o 
corpo.

Cada criança criada tem que viver em harmonia com cada criança criada. Mas quem 
não vive em harmonia com cada filho criado optou por não receber as graças da Vida 
Eterna e não dar o que vem da Vida Eterna. Ele mesmo é quem se separa dos outros e ele 
mesmo é quem se dá o que merece: o seu sofrimento.

Vocês são filhos da vida, infelizmente estão mortificados pelo mal, que os torna 
filhos deficientes antes da vida eterna. O mal que entrou em você fez de você o que 
você é, mas o amor que está em você, desde o início de sua criação, ainda está em 
você, e essa força pode surgir para expulsar o veneno para que você possa se 
encontrar como você realmente é . Você tem que escolher qual desses dois seres 
você deseja ser para o seu futuro:

• Um ser autêntico para o exterior, que fará de você um ser que continuará a 
ignorar porque está na terra com todos os outros.

• Um ser autêntico para você mesmo, que o tornará capaz de usar sua vida eterna 
para viver feliz na terra com os outros.

Não é o que vem de fora que permite que sua vida seja agradável, é o que vem da 
vida em você. A vida não vem de você; Bem, você não pode receber o que é essencial 
para sua vida, nem dar um alimento de amor àqueles que estão com você no 
movimento eterno, a Vida de Deus pode. Eu te dei vida colocando meu sopro de vida 
em sua carne.

Quem é mais importante que a vida? Você carrega a resposta dentro de você.

• Aquele que diz 'minha vida' é um ser mergulhado em si mesmo. Ele não percebe que a 
vida nem sempre esteve nele.

• Aquele que diz 'a própria vida' reconhece que a vida eterna sempre existiu.
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Não há começo ou fim na Vida, pois ela é eterna. O que permite que você saiba 
que sua vida é eterna é o amor em sua vida: Eu dou minha Vida para alimentar sua 
vida porque eu te amo. Eu, Vida Eterna, permito que você entenda que sem mim você 
não pode ter vida em você.

Agora, olhe para o que está ao seu redor e observe que onde há vida, há um 
poder que existe acima de toda vida.

• O sol está vivo, ele projeta seu calor por sua radiação e esta enorme massa de seu 
interior continua se movendo. A Vida Eterna é quem criou esta missa e a Vida Eterna é 
quem colocou a vida nesta missa, por isso ela tem sua própria força. Em torno dele 
gravitam outras massas que também carregam sua própria força.

• A lua muito menor também está viva por dentro. Sua composição parece um elo 
de múltiplas massas unidas para formar uma massa onde tudo é magnetizado 
por sua composição. A Vida Eterna criou essas matérias que formam uma matéria 
dominada pela vida e que permite girar em torno do sol. Bem, pós, minerais, 
gases, rochas carregam vida, e a vida só pode existir se a Vida, que é o Poder, der 
o que carrega: a vida.

• As estrelas são importantes. Por causa de sua aparência luminosa à noite, você 
pode vê-los. Cada estrela é uma massa e o que constitui cada estrela é matéria 
viva. Por estarem fixos, eles têm seu lugar neste universo por causa de suas 
presenças vivas, e a Vida Eterna é quem assim o quis: a Vida Eterna colocou sua 
Vontade neles. Bem, a vida está nessas estrelas.

• A terra está viva. Ela e outros planetas são, por sua composição, responsáveis   por 
seu equilíbrio para que cada um deles esteja em harmonia com todo o sistema 
solar. A Vida Eterna é quem os criou, porque a Vida põe a vida na sua composição: 
é vida no Movimento Eterno.

Mas todos esses assuntos não são eternos, apenas os filhos de Deus são eternos. 
Visto que anjos invisíveis e humanos visíveis foram criados à imagem de Deus, você 
carrega a vida eterna em você à imagem da Vida Eterna. Na vida eterna, existe um 
poder: o de dar vida. Os anjos não se unem para dar a Deus outros anjos como eles, 
todos foram criados por espíritos de Deus em Deus; somente os humanos se unem 
para dar a Deus o que vem de Deus. Antes da chegada dos humanos à terra, todos 
foram criados em Deus, e o número de humanos criados em Deus era completo. 
Quando eles estão na terra é quando dão a Deus a obra de sua carne: a vida que 
nasce na terra.

Eu criei um lugar no universo para os casais humanos se renderem um ao outro 
diante de seu Criador. É pelo vínculo de amor que se encontram para poderem se 
doar, e cada criança que nasce carrega consigo o dom de se dar. Desde o seu 
nascimento, pelo amor, no movimento da vida, ele se entrega aos que estão na terra. 
Todos os filhos que nascem na terra devem viver em harmonia de amor para mostrar 
a Deus que foram criados para amar na Vida Eterna: é a prova da vida eterna. Se você 
está na terra, é por amor a Deus que deseja que você seja eterno.
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Antes do pecado original, você era eterno em Deus, agora você está na terra para 
ser. Isso significa que sua vida eterna tem que ser reconhecida como eterna e cabe a 
cada um de vocês demonstrá-lo para dar a Deus quem você é: um ser eterno.

A Vida Eterna sabe que você é eterno, mas há muitos que vivem na ignorância de 
sua existência eterna, e vocês mesmos não estão protegidos da dúvida e, portanto, 
renunciam à sua própria responsabilidade. É a sua vez de querer entender o que 
Deus faz você entender e é a sua vez de ajudar aqueles que nasceram na terra a 
compreender a importância de sua vida eterna, para que também ajudem aqueles 
que virão depois deles a compreender que sua a vida é eterna. Todos vocês estão 
unidos pela vida e todos devem olhar para si mesmos como seres eternos para 
retornar à sua eternidade.

O amor é dado, o amor não é negado e o amor é dado permanentemente. Os 
filhos de Deus carregam em si um amor que é eterno: não tem começo nem fim, pois 
provém da Vida Eterna. Se as crianças gostam de viver na terra, é porque vivem suas 
vidas com o amor que carregam dentro de si. Eles são autênticos quando são 
capazes de sentir amor pelo próximo, mesmo quando ele não o dá a eles. Pois o 
amor neles alimentou o próximo e o amor no próximo recebeu o que vem do amor, e 
o amor é dado a quem deu amor.

Mas se sentirem falta de amor, isso virá de si mesmos, porque terão aceito algo 
que afetou sua vida. Por não aceitarem quem são: seres que perdoam, sentem amor 
a Deus, a si mesmos e ao próximo, sua vida eterna parecerá parada diante do que é 
essencial viver para experimentar a vida que está em movimento: o amor que recebe 
e ama restos.

O amor não obriga, é generoso, amigo; Mesmo nos momentos difíceis, ele não se 
engana, ele permanece puro, pois permanece fiel a si mesmo. O filho tem que aproveitar 
o amor que carrega dentro de si. Se você negligenciar o amor a si mesmo dando pouca 
atenção a si mesmo, o amor não o forçará a praticar atos de amor por si mesmo, o que 
preencherá suas necessidades amorosas. O filho tem que reconhecer que o amor está 
nele, e seu amor é onde ele encontra sua força para viver as provações da vida.

Quais são as provações da vida?

• É sobre as decisões de sua vida que voltam para ele: ele mesmo é quem atraiu sua 
dor por causa de suas más ações na vida.

• Ele não percebeu que se portou injustamente diante de sua própria vida, e sua vida 
permaneceu boa para ele: ele lhe dá seu fôlego, ele o alimenta, ele lhe dá seu 
descanso, ele o acorda, ele lhe traz doçuras, alegrias, Paz.

• A vida o faz sentir amor nele: sua vida o faz sentir sua presença na vida de outras 
crianças.
• Mesmo quando o filho não valoriza sua vida: ele mantém seu lugar na Vida Eterna.

• Mas, por causa de sua falta de amor pela vida, ela tornou conhecidas suas 
decisões: Eu sou o que quero ser.

O filho tem que ser ele mesmo para descobrir o amor de que precisa. Não 
importa em que situação ele esteja, ele tem que usar o amor que está nele.
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Quando uma criança, desde muito jovem, se esquece de se amar, ela cresce sem 
sentir amor por ela, pois nada pede de sua vida em relação ao seu amor. Porque? 
Porque eles não te ensinaram que você pode pedir à sua vida que o amor esteja 
presente quando você se sentir solitário. Assim, quando tiver que enfrentar uma 
prova, se encontrará sem a força de seu amor, pois ignora que o amor pode lhe dar o 
que precisa: o amor que dá confiança, acompanha suas dores, revive, domina o mal. , 
desculpa...

O amor em todos os filhos de Deus é o mesmo: é o amor de Deus que eles 
receberam, e esse amor carrega força. Quando uma criança usa esse amor para ter 
força para superar uma dificuldade, o amor nela extrai sua força no poder do amor. 
Cada criança que usa a força do amor usa a mesma força. O que significa que o amor 
é o mesmo e a força do amor é a mesma, e essa força do amor está no amor 
incondicional de Deus, o Todo-Poderoso.

Meus filhos, imaginem o que aconteceria se a força do amor em cada filho de 
Deus se unisse para formar uma só força de amor: essa força seria tão poderosa que 
todos os demônios seriam subjugados, e sua astúcia seria ineficaz. Isso não é utopia, 
cada um de vocês carrega essa força do amor em vocês. Quando você acreditar 
nisso, você se unirá para formar apenas uma força de amor, e essa força será 
ativada, e a potência do amor incondicional de Deus atuará.

Se todos os filhos de Deus conhecessem o que os habita, não haveria mais 
misérias na terra, porque todos os filhos de Deus louvariam o seu Criador por ter-
lhes dado um amor único semelhante ao seu.

É possível que os filhos de Deus vivam felizes na terra um dia?

• É a sua vez de responder, porque carrega consigo o que é necessário para que isso aconteça.

• Você tem que dizer que é possível.

• Você tem que confiar em Deus.

• Você tem que amar para que tudo comece.

• Você tem que acreditar que é um filho eterno.

• É sua vez de usar sua vida eterna.

• Você tem que pegar o que está em sua vida e usá-lo.

• É a sua vez de amar quem você é.

• É a sua vez de se apresentar a Deus para pedir graças.

• É sua vez de cumprir essas graças.

• É a sua vez de começar a viver o seu 'sim' ao Amor.

• Depende de você não duvidar do seu “sim”.

O quanto você fará terá de ser feito com fé. Você não verá por fora o que será 
produzido, mas sentirá uma força de amor que se alimentará.

• Quanto mais seus esforços para amar a Deus mais do que a si mesmo e os bens 
deste mundo forem verdadeiros, mais você amará o seu Criador.
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• Quanto mais o seu amor pelo Criador for expresso por seus atos de vida, mais 
você se sentirá amado por Deus.

• Quanto mais sua confiança em Deus for alimentada por seus 'sim', mais você 
entenderá que o amor é o que derrotou Satanás e todos os demônios.

• Quanto mais sua vida compreenderá a profundidade do meu Ato de Vida, mais você 
aprenderá a perdoar a si mesmo.

• Quanto mais seu perdão aprender a amá-lo como você é, mais seus atos de vida 
purificados recuperarão seu lugar na vida eterna.

• Quanto mais seus atos de vida serão sentidos na vida eterna, mais eles saborearão seu 
alimento de amor.

• Quanto mais seus atos de vida sentirão a força do amor, mais a força de cada ato 
de vida purificada se unirá com a força de cada ato de vida purificada, e um 
grande poder se espalhará sobre os filhos de Deus, e incondicionalmente o amor 
de Deus vai curar as feridas profundas daqueles que não querem acreditar que 
são de Deus e levam a vida de Deus neles, e que há nesta vida o amor que vem 
do amor incondicional de Deus.

O que você está vivendo é real.

«Um dia, algumas crianças tiveram que encontrar uma pérola. Eles se uniram 
para formar um grupo único de crianças que tinham o mesmo objetivo em mente: 
encontrar uma pérola que impediria a Terra de sofrer grande miséria. Dia e noite, em 
todos os lugares da terra, crianças se juntaram a eles para encontrar a pérola. Este 
grupo universal consistia em crianças sinceras com o mesmo amor: trabalhando 
juntas onde deveriam encontrar a pérola.

«Em toda a parte da terra, houve filhos que trabalharam para remover terra, 
inspeccionar florestas, fazer escavações subterrâneas, purificar as águas de ribeiros, 
lagos e rios, até mares e oceanos foram registados, porque fizeram o que era 
necessário: unir de coração para formar uma equipe.

«Quanto mais os dias passavam e mais se sentiam unidos, porque o seu propósito era 
a pérola que devia trazer a sua força à terra para enfrentar o que estava por vir: impedir o 
desaparecimento de toda a vida no planeta terra. Cada um deles encorajou cada um 
deles, porque eles sabiam que eram fracos. Quanto mais eles seguravam, mais eles se 
sentiam fortes; quanto mais os dias passavam, mais o amor era descoberto. Muitos deles 
perceberam que, amando-se como eram, aqueles que tinham dificuldade em se amar se 
esforçavam para se aceitar, também eles, como eram. Essa mudança podia ser lida em 
seus rostos, porque a alegria estava neles.

“Depois de algum tempo, esse time de amor cresceu. Outras crianças ouviram 
que um grupo de crianças estava trabalhando em união de coração para encontrar 
uma pérola de amor. Eles se acostumaram a chamá-lo assim por causa do amor que 
se desenvolveu entre eles. Mais e mais crianças se juntaram ao time do amor em 
todo o mundo, porque eles também queriam que a pérola fosse encontrada para 
salvar tudo o que estava vivo na terra.
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«À tarde, as crianças que trabalharam pararam para descansar e outras tomaram 
os seus lugares, onde o tinham deixado; eles podiam perceber que sua força era 
alimentada pelo amor. Sim, graças àqueles que trabalharam com amor, receberam 
amor e se dispuseram a se doar por amor ao próximo.

«E quem parava para descansar, antes de dormir, contava o que fazia durante o 
dia à procura da pérola. Alguns foram a hospitais e ajudaram pessoas que cuidavam 
de crianças deficientes; alguns cavaram buracos no solo, o que ajudou as pessoas a 
enterrar pessoas mortas; Alguns retiraram a terra, o que ajudou os agricultores a 
plantar; alguns rios purificados, que ajudaram os pescadores a alimentar sua família; 
Alguns cavaram minas, o que ajudou as pessoas que precisavam de carvão para 
aquecer suas casas.

«Estavam todos empenhados nesta obra de amor. Em todos os lugares da Terra, 
essas crianças encontraram atos de bondade para praticar durante o dia, sem causar 
danos às pessoas que tinham que fazer o que eles tinham que fazer diariamente. 
Havia uma harmonia de amor entre o time do amor e as pessoas que não sabiam o 
que estava acontecendo em suas vidas: tudo isso por causa de uma pérola de amor 
que precisava ser encontrada.

“Muitos meses, um ano, dois anos se passaram, e ninguém parou de olhar, 
porque eles adquiriram um hábito: se unir para praticar atos de amor que nutriram 
todos os filhos da terra. Todos sabiam que a pérola que precisavam encontrar os 
tornava filhos do amor.

Sim, eles se tornaram amor novamente por causa de seus atos de amor a si mesmos 
e ao próximo. A pérola trouxe para cada um um motivo de amor para preservar a vida na 
terra. Eles entenderam que o mais importante para ter sucesso era o sindicato. Sim, 
agora eles sabiam que deveriam formar uma equipe de amor que tinha um único 
objetivo: viver como seres de amor para que todos pudessem viver felizes na terra. ”

Meus filhos, cada um de vocês carrega consigo o amor eterno. Não existem dias 
mais ou menos importantes, cada dia traz a sua realidade. Na terra, existem atos de 
vida que se realizam no movimento da vida, e cabe a cada um de vocês se unir para 
formar uma força de amor.

Se um dos filhos de Deus não aprecia o comportamento do outro, isso significa 
que ele não tem amor pela própria vida. Ele recebeu vida e em sua vida está o amor 
de Deus. O que está faltando já que tem tudo dentro? Em sua vida está o que há na 
Vida de Deus, e como Deus é onisciente, onipotente e onipresente, este filho está 
cheio de amor: nada lhe falta.

Cabe a ele descobrir-se, dar-se amor para se amar como Deus o ama e amar o 
próximo como ele se ama. Não cabe ao outro mudar para agradá-lo, ele é aquele que 
deve agradar a si mesmo, amando o outro como ele é. Não te peço que aprecie os maus 
atos da vida do seu próximo, mas que veja o que acontece com o seu coração de amor.
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Deus carrega amor incondicional por todos os seus filhos, este é um amor justiça 
inevitável. Amar significa amar a Deus com todo o seu coração, todo o seu espírito, todas 
as suas forças, toda a sua alma e então apreciar receber o amor incondicional de Deus 
para amar a si mesmo, a fim de dar amor gratuitamente àqueles que Deus ama 
incondicionalmente. Deus Amor ama seus filhos que praticam boas ações ou más ações 
da vida, ele não se separa deles. Deus o lembra de que você é fraco sem ele, tão fraco 
quando você se separa daqueles que estão nele. Todos vocês estão no Movimento.

Se a adversidade entrar em sua vida, é porque você aceitou a tentação; portanto, 
você não vive os valores de amor que sua vida lhe dá. Você permite que sua vida 
experimente sofrimento, e são vocês que aceitam que o mal ocupa o seu lugar em 
sua vida. Você foi criado para receber amor e para dar amor a si mesmo.

- O que você recebe quando aceita o mal? Você recebe amargura. Você não recebe de 
Deus, você recebe de sua vontade, porque são vocês que rejeitam o amor que vem de 
Deus.

- O que vocês dão um ao outro? O que vem de vocês: um alimento sem amor.

- O que você ganha em troca? O que você recebeu de sua vontade e o que você dá a si 
mesmo. Além disso, você mostra a si mesmo que o amor está sob seu controle: 'Amo 
estes porque se comportam bem, não os amo porque não se comportam bem'. Porque 
você nega amor a si mesmo, seu amor é ineficaz; fica onde foi esquecido: em você, e o que 
sai de você para aqueles que você ama é apenas um sopro de esperança vindo do seu 
amor: 'um dia, saberei dizer a mim mesmo' eu me amo 'diante de Deus, e o amor sairá de 
mim e amarei meu próximo como amo a mim mesmo. '

- O amor alimenta o seu amor? Sim, hoje você está aprendendo que o amor de Deus 
é o que alimenta o seu amor para amar a Deus primeiro, amar quem você é e seu 
próximo, e o amor de Deus é o que mostra o caminho a seguir para alcançá-lo. 
Mas, até que amem um ao outro, vocês ficarão fracos diante das tentações e 
continuarão a praticar atos da vida que não são amor a si mesmo e ao próximo.

- Porque? Porque sua vida foi feita para dar amor, e sendo amor é como você 
encontra forças para dizer "não" à tentação. Cada um de vocês carrega consigo 
uma força de amor, e é importante entender que praticar boas ações da vida é 
como você permanece na força do amor.

- Quem não sentiu paz na vida depois de ter ajudado uma pessoa necessitada? Você 
estava no poder do amor, pois esse ato de bondade veio do amor. Já que você 
não disse 'não' ao amor, o amor lhe deu força para fazer uma boa ação na vida. 
Ao praticar este ato de bondade, seu ato de vida estava em sua força, e ele 
recuperou seu lugar no movimento da vida entre aqueles que praticam bons atos 
de vida.

Você não pode praticar um bom ato da vida se a vida não estiver em movimento 
com os bons atos da vida. Deus criou todos vocês ao mesmo tempo, pois todos os 
filhos de Deus receberam vida ao mesmo tempo: sua vida com todas as vidas
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ele estava na Vida Eterna. Acontece o mesmo com relação ao amor: visto que a vida 
eterna continua a receber e doar, todas as vidas receberam o amor que veio de Deus. 
Filhos meus, é aí que reside a vossa força: estarmos unidos a todos os filhos de Deus.

Visto que você foi criado para receber e doar, sua vida deve estar em harmonia 
com a vida de cada filho criado. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são Um, 
há apenas um Deus, uma Vida Eterna. Quando Deus os criou, cada um de vocês 
recebeu sua própria vida que vem da Vida Eterna. Deus tem apenas um amor, é o 
amor incondicional, e ele deu a cada um de seus filhos o seu amor; o que significa 
que o seu amor é o mesmo: o amor que vem do seu amor incondicional.

Sua vida não precisa ser separada de outras vidas, pois sua vida recebe amor de 
cada vida, e esse amor é igual ao seu. Quando o seu amor está unido ao amor do 
próximo, existe apenas um amor, então o seu amor é encontrado na força dele. 
Como o seu amor pode ser forte se está separado de si mesmo? Cada um de vocês 
precisa do amor do próximo, e a força do amor é vivida em movimento. Você está em 
mim, o Movimento, com todos os que vivem, e em cada vida há amor: o único amor.

Seu amor condicional precisa de amor incondicional para se unir ao amor 
incondicional de Deus, e sua Mãe no Céu é quem lhe dá a força do amor. Junte a sua 
força de amor condicional ao seu amor incondicional, para que haja apenas um amor 
incondicional.

Sim, meus filhos, já que o amor dá e recebe, o amor incondicional de minha Mãe 
dá a sua força e vocês a recebem, e o seu amor dá a força, e o amor de sua Mãe 
celestial recebe e dá novamente: o amor incondicional da humilde Maria continua 
dando e recebendo, dando e recebendo, é assim que o seu amor se torna 
incondicional novamente. Porque você está em mim, o Movimento, envolvo o seu 
amor incondicional com o meu amor incondicional que só forma uma força: a força 
do amor. Todo o seu ser, quero dizer, sua alma, sua inteligência, seus atos de vida, 
está nesta potência. Este poder está em você através do amor, é por isso que eu 
disse: "Amai-vos."

Cada um de vocês tem que viver com o poder do amor. Sua vida tem que estar na 
força do amor com a vida de cada filho de Deus que quer viver na força do amor na 
terra, para que no movimento da vida vocês possam se encontrar na força do amor; 
Desta forma, você poderá ajudar todos os filhos de Deus a praticar atos de bondade.

É essencial viver uma vida de amor para ser forte contra os ataques dos 
demônios. Amanhã e as outras manhãs, você ainda vai viver na terra com aqueles 
que não concordam com seus pensamentos, ouvintes, olhares, palavras, gestos e 
sentimentos; Se você não está na sua força de amor, continuará vivendo, mas sem 
esse poder, e ainda terá a impressão de estar sozinho com seus atos de vida.

Eu os instruo para que possam ajudar uns aos outros, para que seus bons atos de 
vida alimentem todos os bons atos de vida de quem não me conhece.
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Todos vocês estão com todos os filhos de Deus. Não diga: 'Mas, é impossível! Como 
podemos viver o que temos de viver, se a maioria não pratica as boas ações da vida? ' 
Eu carreguei todos eles em mim e eu levei seus pecados à morte. Não aceite o medo, 
é a sombra de todo pecado.

Quem tem fé no Redentor terá fé na redenção dele, você está salvo, você não tem 
que salvar a si mesmo e ao seu próximo, eu fiz tudo. O que você vai viver é o que 
você concordar em viver neste exato momento: você está lendo o que eu realizei, 
então você vive o que eu realizei. Deus faz você viver a sua redenção e a sua 
redenção está em cada um de vocês por amor a cada um de vocês. Meus pequeninos 
salvos, Deus é o Todo-Poderoso, ele deu a vocês a vida eterna.

- Sua vida terminará no momento em que a vida deixar seu corpo e sua alma 
separada de seu corpo se apresentar para viver o julgamento? Não, sua alma é 
eterna e seu corpo é eterno.

• Sua alma é o que recebe a força do amor incondicional de Deus por sua carne.

• A vida que está em sua alma é o que o mantém no amor condicional para que diga 
'não' aos tentadores.

• Sua alma é quem recebe as graças de Deus necessárias para que você tenha forças 
para continuar olhando para a sua vida, apesar do sofrimento.

• A sua alma é o que se une à sua carne, e todo o seu ser sente o desejo de amar a Deus com 
todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o seu espírito e com toda a sua 
alma.

- De onde vem o seu consentimento para o seu sofrimento? Ao mergulhar sua alma 
nas graças, Deus permite que você veja e entenda que o sofrimento em sua vida 
vem do que você aceitou. Esteja pronto para o que está por vir, sua alma é o que 
o mantém na esperança, na fé e no amor: ela tem sede de Deus. Sua alma ainda é 
o que sabe o que vai acontecer: você na luz de Deus. Sua carne é importante para 
sua alma, ela aspira à vida eterna, mas sabe que é possível rejeitar você. Deus dá 
amor a você mesmo, e você mesmo é sua alma e sua carne.

- O que é mais importante primeiro, sua alma ou sua carne? Sua alma.

- Por que Satanás silencia a fé nos sacramentos? Satanás não quer que você cuide 
de sua alma na terra, então ele pode facilmente influenciá-lo durante o 
julgamento. A vida eterna está em você, ele fará de tudo para que você escolha a 
morte eterna. Meus filhos, vocês estão na vida eterna, percebam isso. É quando 
você aproveita a sua purificação.

- Três dias de purificação: cadência tripla, quem penetrou nestas palavras? Aqueles que 
rendem seu 'sim' ao Amor, eu sou o Eterno, você é eterno.

- Você percebe que sua vida está na eternidade desde o meu Ato de Vida? É a sua 
vez de entrar na sua fé e acreditar que está vivendo estes dias em atos de 
reparação de acordo com o seu amor por meu Pai.
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- Se a sua fé é assim, você acredita que Deus colocou na sua vida eterna na terra um 
tempo de luz em que pediu que você vivesse a sua purificação: aquela que cumpri 
quando morri na Cruz? Quando eu morri na cruz, você estava todo em mim; Assim, de 
acordo com sua fé, você consentiu em viver sua vida na terra em Deus.

- Era possível que quando eu estava no inferno, ou seja, quando eu não estava na terra e 
nem com meu Pai, você não estava na minha Vida? Não, era impossível.

- Se isso tivesse sido possível, onde você estava? Fora da minha vida! Deixe a Vida Eterna 
por um único momento e você estará na morte eterna. Eu carreguei em minha Carne 
todos os atos da vida de cada filho de meu Pai, do primeiro ao último. Eu não disse a 
meu Pai: 'Eu quero isso, mas eu não quero isso.' Meu Pai me deu todos vocês para 
salvá-los da morte eterna.

- Se meu pai queria você, não é para sempre? Concordei em morrer na Cruz por amor a 
ele, e vocês, meus filhos, pertenciam ao meu Pai e o que pertence ao meu Pai 
pertence a mim e pertence ao Espírito Santo. Deus ama você e seu amor é 
incondicional. Eu me entreguei a você e meu Pai me deu a você. Nem por um instante 
eu não estava em você e você em mim: minha Vida, eu dei a você. Não apenas na 
cruz, eu dei a você para sempre.

- Quando vim para a terra, você estava em mim? Não deixo os filhos que meu Pai 
queria, vocês estão na Vida Eterna. Satanás fez de tudo para arrancar você da 
Vida Eterna. De Adão e Eva, ele conseguiu colocar neles o conhecimento do mal, 
desde a mancha original, e quando um filho em Deus veio ao ventre de uma mãe 
para nascer na terra e morrer, ele não poderia ir para o meu pai. Os filhos de 
Deus esperavam pelo Messias que os libertaria do mal para que fossem até meu 
pai. Já que você estava em mim e iria nascer um dia na terra com a mancha 
original, foi necessário que você passasse por mim para chegar até ela. Vim à 
terra, a minha Palavra se fez ouvir, sofri a minha paixão, te salvei morrendo na 
cruz, fui para o inferno e abri a porta do inferno para que todas as almas presas 
pudessem sair do inferno. Eu salvei todos vocês da morte

O inferno não é um lugar como você pensa, é um nada onde nada vive, onde está o 
mal, e Satanás fez dele o seu reino. Os demônios não estão mais na Vida, em Deus, eles 
estão em seu nada. Fui a este nada para trazer luz onde não havia luz, onde reinava a 
escuridão. Na escuridão, os filhos de meu Pai ficaram sem saber que eram vivos, porque 
o medo que os cercava os fazia sofrer: 'vocês cometeram pecados e não serão perdoados. 
Você está esquecido pelo seu Deus, porque ele não o quer mais. ' Cada filho foi torturado 
por demônios.

Adam até o último, que estava morto antes da minha morte, estava no inferno, 
onde toda esperança estava perdida. Quando eles viram a Luz, eles vieram até mim, 
eu os tirei de seu sono que os mantinha prisioneiros. À medida que a luz penetrava 
em suas vidas, o amor abalava cada um deles, porque o amor acabava de sentir o 
amor, era meu: meu amor incondicional deu-lhes novamente a aparência de vida.

• Cada um tinha que aceitar estar vivo para sempre e cabia a eles decidir.
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• Cada um teve que olhar para seus atos de vida bons e ruins.

• Cada um teve que aceitar a misericórdia de Deus.

• Cada um teve que perdoar a si mesmo.

• Cada um tinha que se amar.

• Cada um tinha que amar a cada um para viver sua vida eterna com toda a vida 
eterna.

• Cada um teve que tomar consciência de que amar a Deus com todas as suas forças, 
toda a sua alma, todo o seu espírito e todo o seu coração, e ser amor por todos os 
filhos criados por Deus é como ele teve que viver estes três dias de purificação. vida 
eterna, para que o seu amor seja mais uma vez incondicional para Deus e para todos 
aqueles que o meu Pai deseja no seu Reino.

Meus filhos, vocês que estavam em mim:

- Deus pediu para você aceitar sua misericórdia?

- Deus pediu que você o amasse como ele pediu àqueles que estavam no inferno?

- Deus pediu que você olhasse seus atos bons e ruins?

- Deus pediu que vocês se perdoassem?

- Deus pediu que você o amasse com todas as suas forças, com todo o seu espírito, com toda 
a sua alma e com todo o seu coração?

- Deus pediu que você ame e ame o seu próximo como a si mesmo?

- Se você ouve essas palavras, não é porque as carregou em você? Cada um 
respondeu a Deus e cada um viveu sua purificação na Vida Eterna.

- "Quem crê em mim terá a vida eterna": Não foram estas palavras proferidas na 
terra por mim, Jesus, o Crucificado? Você carrega essas palavras em você porque 
você tem vida em você e esta vida vem de meu Pai, não de você. Sem mim, Vida 
Eterna, você não estaria na terra lendo estas palavras queridas de meu Pai e 
ouvido, pela força do Espírito Santo, neste instrumento, e você não estaria na 
terra carregando em você a esperança de ir para o céu . onde há vida.

- Você percebe que você estava em Deus Filho, não em meu Pai, visto que o Filho 
não havia voltado para Deus Pai? Portanto, eu cumpri a Vontade de meu Pai: 
purificar todos os atos da vida de todos os seus filhos. Mas Deus Pai, Deus Filho e 
Deus Espírito Santo conheciam aqueles que não iriam aproveitar as graças da 
Purificação que meu Ato de Vida lhes deu. Esses três dias no inferno, você viveu 
em mim comigo, e eu fiquei com todos os filhos do meu Pai para devolver a Deus 
o que era de Deus: a vida eterna, e isso foi feito permitindo o 'sim' ao Amor. Sim, 
eu desceu às profundezas do seu ser para dar vida novamente ao seu 'eu te amo' 
a meu Pai. Sua purificação realizada foi realizada em mim:
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Portanto, meus filhos, é a sua vez de viver o que foi conquistado: a sua purificação; é a 
sua vez de viver o seu sim; É sua vez de apreciar viver com seu próximo neste tempo de 
graça. Você recebeu luz do Céu, e o Espírito Santo permite que você veja e entenda 
minhas palavras que foram escritas na Bíblia Sagrada, pelo poder do Espírito Santo. No 
vosso tempo, a Virgem Maria aparece perante as crianças, falando-lhes das conversões, 
das orações, para preparar quem deve viver este tempo de luz.

Os momentos que você está vivendo são para cada um de vocês momentos de aceitação.

• Sim, concordo em viver a Palavra de Deus.

• Sim, concordo em entregar minha vida a Deus.

• Sim, concordo em me alimentar da Eucaristia.

• Sim, concordo em me abrir às graças do Espírito Santo.

• Sim, concordo em me juntar ao meu vizinho.

• Sim, aceito viver um sofrimento de amor amando a Cruz.
• Sim, concordo em orar pelos moribundos.

• Sim, eu concordo em apoiar aqueles que se recusam a acreditar.

• Sim, concordo em acreditar que Deus os salvou.

• Sim, concordo em deixar o espírito deste mundo para viver no Espírito de Deus.

• Sim, concordo em me juntar a Jesus para ir em busca dos mais rebeldes.

• Sim, concordo em ser usado por Jesus para que tudo seja um 'sim' único ao Amor.

• Sim, eu aceito este tempo de purificação como é.
• Sim, eu aceito a cadência do tempo eterno conhecido apenas por Deus Pai.
• Sim, aceito o que Deus Pai deseja para todos os que criaram à sua imagem.

• Sim, concordo em viver praticando meus atos de vida de acordo com a boa vontade de Deus.

O que foi anunciado está se cumprindo e vocês são testemunhas disso. Não é 
mais hora de esperar, é hora de preencher você. Aproveite as graças da Purificação, 
não viva de sonhos, viva sua vida eterna fazendo o que Deus lhe pede em paz, alegria 
e amor. Você tem que ser pequenos verbos no Verbo. A cadência, meus filhos, sigam 
a cadência do tempo, a da sua purificação: vocês estão salvos.

Não espere apenas, pense no Eterno que escolheu você para viver este tempo. 
Amo todos os meus eleitos, não só os que esperam a cruz branca e a iluminação das 
consciências.

- Você acredita em Deus que criou o universo e em quanto o universo habita?

- Você acredita em Deus que te deu à luz na terra para que você pudesse viver a prova do 
amor?

- Você acredita em sua justiça de amor?

- Você acredita na misericórdia de Deus que enviou seu Filho para te salvar?

- Você acredita no poder do meu ato de vida?



68

- Você acredita no poder da Vida Eterna?
- Você acredita no poder do Amor que cura suas feridas?
- Você acredita no poder do amor incondicional?

- Você acredita neste tempo de remissão?

- Você acredita no Eterno que criou o universo em sete dias e a terra manifestando seu 
amor ao longo de milhões e milhões de anos para que seus dias sejam eternos?

- Você acha que vim à terra e ensinei o amor de meu Pai por três anos sem julgar 
você?
- Você acha que sofri minha Paixão e tudo foi realizado em três dias?

- Você acha que passei três dias no inferno arrancando os filhos do meu Pai das 
garras dos demônios?

- Você acha que foram necessários três dias e três noites para que todos os filhos do 
meu Pai o aceitassem? É importante ter confiança em Deus, não no espírito deste 
mundo. Deus gosta de te agradecer e todos os dias é quando tens que viver com as 
suas graças. Todos os dias suas graças devem enchê-lo de alegria.

- Não é o seu tempo de misericórdia para você e seu vizinho? O Eterno não 
condenou seus filhos. Não, ele sabia que eles viviam suas fraquezas por causa de 
seus pecados, ele os agradecia. Durante este tempo de luz, mostre seu poder de 
amor na vida de cada um de vocês. O Eterno não limita as suas graças, pois quer 
que você dê esforços de amor àqueles que não o fazem.

- Quem disse aos apóstolos "preparem-se"? Eu, seu Mestre do amor.

- Quem deu a conhecer a Paulo as palavras que tinha a dizer aos pagãos: "Devem 
preparar-se imediatamente, o tempo está próximo"? Deus é o poder; Ele instruiu, 
instrui e irá instruir você. O tempo pertence a Deus, não a você.

- Você tem fé em minhas palavras? Deus sabe o que é bom para todos os seus filhos, o que está 
escrito na Bíblia Sagrada é testemunho disso.

Eu te amei, e minha Morte por cada um de vocês prova isso. Meus filhos, vocês 
têm que amar o seu próximo, e praticar somente boas ações para si mesmos é como 
vocês demonstrarão a Deus o seu amor por cada um de vocês. Repito: «Ama o teu 
próximo como a ti mesmo e ama o teu inimigo».

• Ele te faz mal, não pegue em armas contra ele.

• Isso te atinge, não fique com raiva.

• Ele o leva à justiça, não o ameace.
• Ele se volta contra você, não guarde rancor.
• Ele calunia você, fale bem dele.
• Não o julgue para não ser julgado.
• Não te ponhas em cima dele, porque quem se exalta será humilhado.

• Não pense que você é mais importante do que ele, o lugar dele também é perto de mim.

• Não procure os seus interesses, mas sim os interesses deles.
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Os mais pequenos são os mais fortes. Cada dia, cada um de vocês tem que 
enfrentar seus medos: a sombra dos pecados, então permaneçam no poder do amor, 
sendo humildes e pequenos.

Quem entre vocês não pensou em ajudar quem tem frio e fome? Vocês, meus filhos, 
então pensem também naqueles que estão morrendo. A cada momento, crianças 
impuras morrem e precisam de você. Eu lhes digo isto: “Vocês todos pecaram. você 
estava perdido e eu fui até você. É a tua vez de ajudar os fracos, porque por causa deles 
tens o cuidado de não cair em tentação ».

- Olhem, meus filhos, se os dias de sua purificação se cumprissem da maneira como 
vocês os entendiam, o que vocês teriam aprendido? Esse dois mais dois são 
quatro. Falo para vocês viverem a purificação da carne, pois todos vocês foram 
purificados pela minha morte na Cruz. Sim, só meu Pai sabe a data em que todos 
aqueles que não se realizam terão que olhar para seus atos impuros de vida e 
todos terão que decidir se aceitam ou não viver seu 'sim' ao Amor. Meu Ato de 
Vida é realizado, é a sua vez de cumprir o seu ato de vida.

- Por que Deus pede que você os ajude? Deus quer elevar você no odor da santidade. 
Para alcançar a sua perfeição, é bom fazer funcionar o seu ser espiritual e corporal 
para que saiba que vem de Deus. Você está em uma peregrinação nesta terra, e para 
ir ao Reino do Seu Pai Celestial, tenha confiança em Deus: Ele sabe tudo, Ele pode 
fazer tudo e Ele está em toda parte. Mas saiba que ele não é um mágico: ele não fará 
desaparecer as suas necessidades inúteis sem que você renuncie a essas coisas que 
são formas de idolatria.

- Meus filhos, vocês percebem que todos vocês têm a possibilidade de me perguntar 
o que os ajudaria a fazer bem o que têm que fazer? Não o farei no vosso lugar, 
pois isto significaria: «Retirarei os vossos pensamentos, olhares, palavras, ouvir, 
gestos e sentimentos e refazerei o meu Ato de redenção com o objetivo de vos 
salvar de vós». E isso iria mostrar a vocês minha falta de confiança em meu Ato de 
Vida que salvou vocês, filhos, da morte eterna.

- Quem é Você? Filhos de Deus. Meu Pai colocou seu amor em seus filhos, e no amor 
dele está tudo de que você precisa. Depende de você pegar o que está em você e 
usá-lo. Quando carreguei todos os seus maus atos da vida como se eu os 
praticasse, era para libertá-los e curá-los: seus atos eram prisioneiros do mal e o 
veneno dos pecados os adoecia. Sem mim, os filhos de meu Pai não teriam sido 
capazes de usar seus atos de vida para amar a Deus, amar uns aos outros e amar 
o próximo.

Tirei o mal da tua carne e purifiquei a tua alma e os teus atos de vida com o meu 
amor ardente que purificou todo o teu ser. Foi a sua vez de aceitar ser purificado. 
Para te fazer pronunciar o teu 'sim' ao Amor, levei-te onde devias ir: nas entranhas do 
inferno. Você viveu esses três dias de escuridão com aqueles que estavam no inferno.

Todos vocês entraram no tempo do amor onde meu amor incondicional 
mergulhava seus atos de vida em seu amor, pois era necessário que seus maus atos
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de vida foram mergulhados no tempo do amor onde sua vida teve que aceitar ou 
rejeitar sua purificação. No inferno, tudo não passava de escuridão. Era tão doloroso 
para aqueles que já estavam no inferno que era impossível para seu amor alimentar 
sua esperança, e sua alma estava morrendo de falta de amor por seu Deus.

Ele teve que ir onde tudo era impossível para reacender a chama do amor. Seu 
amor afogado pelos atos da vida sem amor esgotou-se. Meus filhos, cada um de 
vocês clamou por mim, implorando-me para ter misericórdia do seu amor. Meu amor 
incondicional envolveu todos vocês e todo o seu ser voltou à vida. Seu amor sentiu o 
sopro de Deus sobre ele, e a chama foi reacendida. Esta chama está em você, e 
depende de você mantê-la forte com seus bons atos de vida.

Meus filhos, Satanás não quer que vocês se sintam livres, ele os mantém em 
desespero; assim, ele tem poder sobre seus atos de vida, uma vez que você escuta o 
medo: as sombras do pecado. Deus perdoou todos os seus pecados e agora é a sua 
vez de nos perdoar. Satanás com seus agentes causou danos a você, e quando você 
está contra si mesmo, você está contra Deus. Aqui estão algumas palavras faladas 
por você quando está sofrendo:

• Deus não me escuta. Eu orei e não fui ouvido.

• Apliquei os mandamentos de Deus e os outros não, e são eles que têm tudo.

• Sou pobre e Deus não me ajuda, e os ricos são os que têm tudo.

• Deus permite guerras, epidemias, nascem crianças doentes, pouco faz por nós!

• Meu filho morreu por causa de Deus. Eu orei e ele não me ouviu.

• Para que é a oração? Ele orou a vida inteira e morreu sozinho como um cachorro.

• Por que acreditar em Deus, não preciso de uma muleta, posso cuidar sozinho. 

Seus sofrimentos são o que você mostra diante de sua falta de perdão.

- Quem tornou os atos da vida difíceis de transportar? Satan. Ele quer que você se 
lembre de que os atos ruins da vida são dolorosos.

- Quem te lembra que Deus é poderoso e você está doente? Satan. Ele quer que 
você acuse Deus de mantê-lo no sofrimento.

- Quem o incentiva a pensar que as orações são inúteis? Satan. Ele quer que você 
pare de orar.

- Quem quer desencorajá-lo de seus arrependimentos? Satan. Ele quer evitar que 
você acredite na misericórdia de Deus.

- Quem quer mantê-lo na descrença? Satan. Ele quer impedir que você sinta em 
você as graças que libertam seus atos de vida e curam seus feridos, porque os 
quer prisioneiros do sofrimento.
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Quem sente paz sente a alegria de ter perdoado a si mesmo e perdoa ao próximo. Ele 
sente seu amor pelo filho de Deus que é e, como sabe que é amado, ama e ama todos os 
que são filhos de Deus.

• Acredite que Deus habita em você.

• Acredite que Deus é infinitamente bom.

• Acredite que cada um dos filhos de Deus está em Deus.

• Ele acredita que eles também estão nele por causa de Jesus.

• Acredite que quando você ama, você recebe amor.

• Acredite que um dia seu próximo o amará como a si mesmo.

• Ele acredita que Satanás e todos os anjos maus nada podem fazer contra ele.

• Acredite no poder do amor que habita em você.

• Acredite nas palavras de Deus e no quanto Deus te dá para viver na terra com seus 
atos de vida que se nutrem do conhecimento do bem que só vem de Deus.

• Acredita que o conhecimento do mal não tem utilidade para os filhos de Deus.

• Acredite que Deus perdoou todos os pecados.

• Acredite que você é capaz, com as graças do Amor, de perdoar.

• Acredite que um dia todos os filhos de Deus na terra acreditarão que minha agonia e minha 
morte purificaram todos eles, e que Deus está neles.

Meus filhos, a fé faz a esperança crescer e a esperança os mantém neste mundo 
impuro onde vocês devem viver até o dia em que todos os filhos de Deus terão uma 
alma pura em sua carne pura. O quanto você é deve levá-lo a se entregar a Deus por 
amor.

Seu vizinho é quem lhe dá esse incentivo.

• Ele sofre por causa de seus maus atos de vida que não conduzem ao bem.

• Ele sofre por causa de sua teimosia em não acreditar em sua purificação.

• Ele sofre por causa do espírito deste mundo que o mantém em seus medos.

• Você sofre por causa de sua preguiça espiritual.

• Ele sofre porque não aplica as leis de meu pai.

• Sofra por causa dos infortúnios que estão se espalhando neste mundo.

Ao vê-lo sofrer, você descobre o que há em você: o amor, e como deseja que a 
paz reine no coração do seu próximo, você é motivado pelo amor que gostaria que 
ele sentisse. O amor motiva e a graça ativa.

Quando você sentir a ação do mal em sua carne, lembre-se de que Satanás o fez 
prisioneiro de seus atos da vida. Esses atos te fizeram sofrer: o que te paralisa e vai te 
paralisar. É importante fazer esforços para sair dessa letargia. Deus é amor, eu te 
amo. Meus filhos, se vocês acreditam que eu estou em vocês, vocês acreditam
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que estou com você que quer ajudar seu próximo a fazer a minha Vontade e estou 
com aqueles que não fazem a minha Vontade.

Quando você ouve palavras profanas contra Deus, tem pensamentos impuros ou 
é tentado a agir contra mim, contra você ou seu próximo, tenho o poder de impedir 
que o mal se faça ouvir ou sentir em você. Saiba que eu o deixo livre, não para 
praticar uma má ação, mas para ajudar aqueles que você ama. Os bons atos da vida 
são os que se unem no movimento da vida e conhecem uma força do amor, e essa 
força é mais poderosa do que os maus atos da vida. E é nesses momentos que você 
pode usar seus direitos de filho de Deus. Saiba que aqueles que praticam o mal não 
estão cientes do que estão fazendo, mas você sim. Neles se dá a conhecer o seu 
direito de filhos de Deus, porque vocês decidiram ajudá-los.

Sua medida de amor está em você, Deus não vai pedir mais do que você é capaz 
de fazer. Vocês servem ao seu direito como filhos de Deus. É sua vez de rejeitá-los, 
visto que estão gravemente enfermos, e é sua vez de viver sua vida eterna no 
movimento da vida onde a purificação é realizada. Aproveite as minhas graças, eles 
vão te libertar e as sombras dos pecados vão perder o poder sobre você e eles, e meu 
amor incondicional vai curar muitas feridas.

Todos os filhos que se comportam bem estão no poder do amor, o que os torna 
filhos fortes diante dos ataques de Satanás. O mal não pode enfraquecê-lo quando 
você pratica bons atos da vida, pois todo bom ato da vida está em seu poder de 
amor. Quando sua força se une com a força de cada bom ato da vida, sua Mãe 
Celestial une suas forças com as dela, e todas as forças do amor combinadas com seu 
amor incondicional formam uma força de amor. Sim, meus filhos, seu amor 
condicional unido ao amor incondicional está envolto no amor incondicional de Deus.

Vá até minha mãe e reze para que ela lhe dê a graça do amor. A Virgem Maria 
une sua força de amor condicional com seu amor incondicional. Minha Mãe é quem 
te leva ao seu Filho e, através de mim, o teu amor é envolvido pelo meu amor 
incondicional: medita nestas palavras.

Seu amor é mais uma vez poderoso, pois é mais uma vez sem condição para 
aqueles que você ama, e há atos da vida doentios que são curados. É o amor de Deus 
por cada um de vocês, porque o seu amor por Deus mais uma vez se tornou 
incondicional. Meu amor incondicional reconhece sua fé total, e eu curo feridas em 
filhos de Deus que, sem sua força, não superaram o medo: as sombras dos pecados. 
Eu não disse que a sua purificação da carne estava praticamente concluída? Não 
pensem que o pior ainda está por fazer, pensem que o melhor é para amanhã, 
depois de amanhã e depois de amanhã.

Satanás, que faz uso dos espíritos caídos, continuará a tentá-lo para que todos os 
filhos de Deus continuem a praticar atos malignos da vida. Ao rejeitar o que vem de 
Satanás, você permite que Deus intervenha na vida dessas crianças descrentes. Você tem 
que acreditar no meu poder. Com o seu 'sim' ao amor, você mostra a Jesus que aceita
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Você vê o que foi feito, e os espíritos estão aos pés da minha cruz; assim, permito que 
sintam minha vitória sobre eles.

• Quanto mais você se esforçar para que os espíritos impuros estejam aos pés da 
minha Cruz, mais saberá o que suas ações receberam como alimento impuro.

• Quanto mais você se esforçar usando seus direitos como filhos de Deus, mais eu 
derrubarei as correntes deste mundo.

• Quanto mais você praticar boas ações na vida, mais força haverá em você.

• Quanto mais crianças fizerem boas obras na vida, mais a força delas se unirá à sua.

• Quanto mais Maria, a Imaculada, unir as tuas forças com a sua força de amor, 
mais ela te conduzirá ao seu Filho, e por causa deste ato de vida haverá muitas 
curas.

• Entenda, quanto mais haverá curas, mais haverá no movimento da vida bons atos 
da vida, então seus bons atos de vida se beneficiarão das graças da purificação, 
pois seus atos de vida receberão o Alimento do meu Ato de vida: meu corpo e 
meu sangue que dei ao meu pai.

• Sim, saiba que meu Alimento de amor, em sua carne, alimentará seus atos de vida, 
Visto que seus atos de vida alimentarão os atos de vida de seus irmãos e irmãs 
que estão longe de mim: por amor, no movimento de vida minha comida vai 
passar.

Quando na Vontade de meu Pai os dias de purificação forem cumpridos para eles, 
eu é que vou arrancar o mal de sua carne, e você que vai tirá-los, o que acontecerá 
com a sua carne? Você saberá o que Jesus fez para purificar todos os atos da vida que 
estavam sob o poder do mal. Portanto, a carne provará meu amor: meu amor que 
arde de amor por você a quem amo.

Meus filhos, quem de vocês está disposto a viver o sofrimento da Cruz por amor a 
cada um dos filhos de meu Pai? A medida do teu amor ser-te-á conhecida, pois Deus 
te fará sentir, pois Deus é quem te faz viver o tempo da tua purificação. Não tema o 
sofrimento, ele se transformará em graça, e quanto você é será transformado: seus 
atos de vida, prisioneiros do mal, serão mais uma vez atos de vida libertados de suas 
cadeias. Sim, de suas correntes, já que vocês é que queriam essas correntes. Tudo 
será feito de acordo com sua medida de amor.

Quanto mais você faz o que tem que fazer, mais a medida do seu amor recuperará 
sua medida completa, exatamente como antes. Esta medida de amor pertence a você, 
uma vez que você veio à Terra carregando esta medida em você. Meus queridos, façam o 
que têm que fazer: o seu possível, e eu farei o que vocês não estão dispostos a fazer.

Quanto mais você avança, mais o poder do amor trará sua recompensa. Não 
hesites em me oferecer aquilo que te perturba, te faz infeliz, te faz injusto, te faz 
duvidar das minhas instruções, te assusta, te deixa impaciente e desilude: Deus dá 
este tempo a todos os seus criados. Não
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tu estás só em ti, aí está tu e eles, porque só formaste uma só carne: o que pertence 
a eles pertence a ti e o que pertence a ti pertence a eles.

Quanto mais você usar o seu direito de filho de Deus, mais você entrará na minha 
luz: ela está em você. Eu não ajo de fora, é de dentro. Não se esqueça, a carne está 
ferida porque entrou nela do pecado original. Sua alma tem que ser pura para viver 
sua purificação e sua carne tem que se preparar provando o que está por vir, e o que 
está por vir é para a sua manhã. Se sua alma não recebe sua força, como você 
resistirá à preguiça espiritual? Saiba que seus bons atos de vida são os que vão 
alimentar os atos de vida de seus irmãos e irmãs que, uma vez alimentados, lhe 
darão novamente sua comida que terá o sabor do amor incondicional.

• Quando estabeleci o Sacramento da Reconciliação, é para te levar a viver a tua 
santidade na tua alma e carne.

• Quando estabeleci o sacramento da Eucaristia, é para alimentar os teus atos de vida 
com a minha Carne e o meu Sangue, e a tua alma é aquela que recebeu todos os 
meus favores: dá-te para que os teus actos de vida provem o amor incondicional.

• Quando sua carne vive sua purificação, todo o seu ser, ou seja, sua alma e carne, 
está em comunhão com todas as almas e carne.

• Quando todas as carnes se beneficiarem das graças de meu Ato de Vida, todas as 
carnes estarão em comunhão com todas as carnes, e este será o cumprimento de 
sua redenção por meio de minha Vontade.

O Redentor não pronunciou estas palavras: "Tudo está consumado"? Quem é a 
vida e onde está a vida? Eu sou Vida e quem acredita em mim sabe que sua vida está 
na Vida Eterna: Jesus. Você tem que passar pela sua redenção e a sua redenção é 
vivida em cada um por cada um diante do Redentor. Neste momento é quando a sua 
purificação será absoluta diante de mim que purificou todos vocês.

A consequência da vossa ofensa feita ao meu Pai não existirá mais, porque a 
consequência do vosso 'sim' ao Amor os terá transformado em seres dignos de vos 
declarar o vosso amor incondicional ao vosso Pai, passando pelo Redentor. Todos 
vocês se amarão incondicionalmente, porque todos terão alcançado seu único 
objetivo: a felicidade na terra como no céu.

Vê como é importante te dar amor? Lembro-lhe: não se preocupe com a sua 
santidade, ela está em minhas mãos. Reze a minha Mãe para ter as graças de fazer o 
que você tem que fazer ao longo do dia. Quão preciosa é a graça do amor! O poder 
do amor: tudo para todos.

Dêem amor um ao outro. É bom reservar um tempo para cantar louvores ao 
Senhor, quando no seu dia a dia há o Maligno que tenta aqueles que você ama a 
afetá-lo: isso irá ajudá-los e ajudá-lo a manter a sua paz. É essencial saber que 
Satanás vai atacar os membros de sua família para impedi-lo, porque ele fará de tudo 
para impedi-lo de continuar sua purificação. Meu pai sabe o dia e a hora em que
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cada um de seus filhos terá que cumprir sua purificação, e seus esforços para ajudar 
cada um de seus filhos estarão diante de você.

Agora, meus filhos, peço que ajudem uns aos outros. Muitos esforços vindos de 
vocês têm que ser feitos para que cada filho de Deus tire proveito das graças da 
Purificação que é realizada. Sua purificação está em andamento, não como você 
pensava, pois o amado Filho do Pai em sua Alma, Carne e Divindade a cumpriu. 
Amem-se como eu te amei, como te amo e como sempre te amarei.

Jesus

CADA UM DE VOCÊS ESTÁ
TODO NA IGREJA

Meus filhos, a Igreja é mística. Tudo está em Deus. O Filho de Deus é o Cabeça da 
Igreja. Pela Glória de meu Pai, dei minha Vida para purificar o Corpo de minha Igreja. 
Tudo pertence ao meu Pai e tudo volta para ele, ele é o seu Pai Celestial. Quando 
morri na cruz, minhas últimas palavras dirigiram-se a ele: "Tudo está consumado". 
Com estas palavras entreguei todo o meu Ser ao meu Pai: uma Igreja purificada.

Eu estou em meu Pai, meu Pai está em mim e o Espírito Santo está em meu Pai e 
no Filho, há um só Deus. A Trindade somos nós e é perfeita. Se lhes lembro que a 
Trindade é perfeita e o Cabeça da Igreja sou Eu, o Filho de Deus, é porque ela é 
perfeita. Você, meu Corpo místico, foi purificado pela Cabeça da Igreja. Eu em você, 
você em mim, cada um dos membros da minha Igreja foi salvo, eu sou o Salvador.

Antes de morrer, fundei uma Igreja forte. Eu escolhi meus pastores e dei a eles o 
poder de cuidar de minhas ovelhas estabelecendo os sacramentos. Nos sacramentos, 
coloque meus Atos de Vida nele. Todos os atos da vida na terra não têm o valor dos meus 
atos de vida. Quando recebes as graças que os sacramentos te concedem, são os meus 
Atos de Vida que alimentam os teus atos de vida; assim, minha comida dá valor aos seus 
atos de vida.

Desde que vim à terra para fazer a Vontade de meu Pai, meus Atos de Vida são os 
Atos de Vida de meu Pai, e o Espírito Santo deu testemunho de meus Atos de Vida. 
Minha Palavra não é a única coisa que age: todos os Atos de Vida do seu único Deus 
agem.

• O ato de meu Pai consiste em ter dado a você seu Filho amado: meu Pai é quem 
enviou o anjo Gabriel para anunciar a Maria pura que ela era a Eleita para levar 
seu Filho, o Messias, em seu seio virginal.

• O ato do Espírito Santo consiste em tornar fecunda a carne da Imaculada: o 
Espírito Santo é quem abençoou a Mulher entre todas as mulheres, cobrindo-a 
com a sua Sombra.
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• O Acto do Filho consiste em ter abençoado o 'sim' da Virgem: ela abençoou a Mãe 
da futura Igreja pela minha presença no seu seio.

• Os Atos de Deus consistem em dar graças à Mãe de Deus: Deus é aquele que 
enche de graças a pura Imaculada para que cada filho de Deus receba de nós as 
graças de que necessita.

• Os atos de vida da Mãe da Igreja são praticados com o seu amor incondicional: os 
seus atos de vida são perfeitos e Deus não lhe nega nada.

• O ato de rezar à Mãe da Igreja para obter graças torna este ato de vida um ato 
universal na Igreja: o alimento deste ato de vida alimenta os atos de vida de todos 
os membros da Igreja, mesmo os atos impuros de vida, pois cada ato da vida foi 
perdoado e purificado.

Quando cresci na graça, todos os meus atos de vida alimentaram com graças os 
atos de vida dos filhos de meu pai.

• Fui uma testemunha de suas palavras e meus pensamentos nada mais eram do que orações por eles.

• Eu olhei para eles e meus olhares ficaram imersos em suas vidas para que sua miséria se 
transformasse em esperança.

• Ouvi suas palavras e meus ouvintes retribuíram seus ouvintes fiéis para que não 
morressem.
• Aprendi a valorizar a prática de atos de amor e minhas palavras de amor os 

encheram de surpresa.
• Eu estava cumprindo a Vontade de meu Pai e minhas ações trouxeram encorajamento para aqueles 

que queriam fazer a Vontade de Deus.

• Amei sem condições e meus sentimentos trouxeram amor àqueles que não amavam.

• Todos os meus atos de vida foram uma bênção em sua vida.

• Eu morri por amor e meu ato de vida deu um novo esplendor a todos os atos de 
vida de todos os filhos de meu pai.

Quem me ama, ama a si mesmo e ama o próximo, sente-se fortalecido mesmo em 
seus sofrimentos, porque sua força é sustentada pelo amor: seus pensamentos o 
sustentam, seus ouvintes o sustentam, seus olhares o fortalecem, suas palavras o 
encorajam, suas ações preste testemunho dele, e seus sentimentos mostram-lhe sua 
força. Ele carrega consigo a força de que precisa para vencer o mal.

Mas quem se afasta de mim se afasta de quem é e não encontra no próximo o 
amor que o alimenta, e não se cumpre a medida do seu amor. Por mais que lhe faça 
bem, carrega consigo o sofrimento causado por este vazio. O amor está nele para 
conduzi-lo a Deus, mas como ele não me quer em sua vida, seu amor não mostra 
toda a sua força e ele sofre com isso.

- Por que o seu amor não mostra toda a sua força? Cada criança é criada para amar, é 
por isso que o amor busca o amor. Mas um filho que pratica um ato sem amor, o 
alimento de seu ato de vida não contém amor; assim, o amor não pode mostrar sua 
força, pois o amor precisa de amor, o que causa sofrimento na criança. o
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o amor que vem de Deus está nele, mas não vai para Deus, ele permanece no 
espírito deste mundo sem se preocupar com o seu amor que, como o ímã, é 
atraído para o amor de Deus de onde tira a sua força.

- Os seres humanos que amam podem amar sem o amor de Deus? O amor 
converge para Deus: é o elemento fundamental de todos os seres criados pela 
sua presença neles. Aquele que opta por não me amar de todo o coração, eu o 
apóio por amor, porque uso o amor que os outros membros carregam por mim, 
por eles próprios e por ele. Mas, até que ele queira o que vem de mim, seus atos 
de vida não aproveitarão a força do amor que o habita.

- O que há nele e o que é tão importante ter? Meu amor incondicional. Meu amor 
não é condicional, o seu é, enquanto busca sua força. Não posso forçar quem não 
me ama a tirar vantagem do meu amor incondicional. Sua medida de amor 
parece uma luz que funciona, mas não pode atingir sua capacidade total. Assim, o 
seu amor é semelhante ao de um deficiente visual que não consegue usar toda a 
força dos olhos, pois sua acuidade fica reduzida.

Tu que estás comigo, não te desvies das minhas graças.

• Sou manso e humilde de coração: minhas graças te ajudam a ficar no meu ritmo 
de Vida.

• Vim como um pobre ser, não como um rei: as minhas graças te ajudam a aceitar o 
que é bom para ti e a não invejar quem tem mais do que ti.

• Eu me entreguei por amor: meus agradecimentos ajudam você a fazer o que eu fiz pelos outros.

• Cumpri a Vontade de meu Pai: minhas graças te ajudam a viver o que ensinei.

• Minha vida foi um exemplo a seguir: minhas graças te ajudam a não pedir aos outros o que 
eu não pedi a você.

• Fui um Ser de amor por todos: o meu obrigado ajuda-te a não virar as costas a 
quem não queria ser teu amigo.

• Ensinei a quem queria ouvir-me que o amor não se impõe: as minhas graças 
ajudam-te a fazer gestos simples que ajudam os outros a aceitar o amor dos 
outros.

• Vivi a minha vida como Homem sem abusar dos outros: as minhas graças ajudam-te a 
não viver à custa dos outros.

• Não compliquei a vida das pessoas à minha volta: o meu agradecimento ajuda-te a 
não complicar a vida dos outros, esta é uma prova inútil e ninguém tira proveito 
dela.

• No Evangelho se dizia o quanto vale a pena cumprir: as minhas graças te ajudam a não 
cometer o erro de acreditar no que não vem de meu Pai.

Eu me entreguei por amor para alimentar seus atos de vida. Vós que sois 
escolhidos, deves interpretar as palavras da Bíblia, discernir o verdadeiro que parece 
falso e o falso que parece verdadeiro, profetizar, falar em línguas, se Deus não 
envolve o vosso amor condicional com o seu amor incondicional, as vossas palavras 
eles são vazios de significado. E você que ouve suas palavras vai reconhecer meu
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verdadeiros escolhidos com sua maneira de se comportar: humildes, só procurando 
agradar a Deus, meu Pai.

Eu me comportei como Ser humilde e minha Mãe se comportou como se fosse humilde. 
Embora meus apóstolos tenham sido testemunhas de meus ensinamentos, o poder do Espírito 
Santo é o que os ajudou a entender minhas palavras. Eles foram humildes novamente, para 
compartilhar o fruto de meus ensinamentos que continham o amor dos outros. Depende de você 
ver e entender.

Ser amor ao próximo é como você pode ver o que os outros não veem, entender 
o que os outros não entendem. Eu sou a Igreja e só Deus pode instruí-lo. A Igreja é 
amor e você tem que ser membro do amor para ajudar aqueles que não veem e não 
entendem o que significa ser membro da Igreja.

- Afasto-me dos meus membros enquanto eles escolhem separar-se da pedra 
angular: «Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja»? Não estou 
longe deles para que saibam que sou sempre o seu Deus e estou pronto a recebê-
los no dia em que se sintam em casa: na minha Igreja. Apesar de sua fraqueza, fui 
eu que os apoiei e ainda os mantenho em minha Igreja.

- Não sou amor incondicional na igreja? Meu amor os une a cada um para que vocês 
se olhem como eu olhei para vocês do alto da minha cruz. Não cometa o erro de 
não acreditar mais no que há em você: o amor. Esforcem-se para permanecerem 
juntos, chegará o dia em que vocês poderão se ver como membros que 
aproveitam as graças da Purificação. Não se deixem abater por suas fraquezas, 
mas estejam decididos a comportar-se bem diante de seus sofrimentos.

- Meus filhos, o que vocês fazem quando alguém que vocês amam os deixa para 
viver a vida deles sem se preocupar com os seus sentimentos? Você tende a julgá-
lo e quer colocá-lo de lado, enquanto peço que o ame como amo todos aqueles 
que deixaram meus membros em minha Igreja. Sou eu quem vou mantê-lo em 
sua vida e vou mantê-lo em sua vida.

- Quantas vezes você já ouviu estas palavras 'fora da Igreja não há salvação'? Essas 
palavras, eu as purifiquei, então as abençoei porque elas carregavam uma 
verdade. Ninguém pode ficar fora da Igreja, porque todos os atos da vida dos 
filhos de meu Pai provaram meu ato de redenção e todos os membros da Igreja 
foram salvos da morte eterna. Eu sou um Deus de amor, pois não posso forçar 
meus membros a seguirem meus passos, pois todos vocês são livres aos olhos de 
meu Pai. Cabe a cada um de vocês querer viver como meu Pai deseja.

- Antes da minha vinda, AQUELE QUE É falou ao povo eleito, aquele que protegeu, e de quem 
Deus protegeu o Seu povo? De Satanás, aquele que colocou seu veneno no coração 
daqueles que idolatravam falsos deuses: essas crianças infiéis aceitaram praticar as más 
ações da vida.

Deus protegeu seus filhos fiéis, mas Satanás conseguiu, por astúcia, contaminar 
os atos de vida de alguns deles. Quanto mais aceitavam o mal, mais o mal se 
espalhava entre os filhos que conheciam a Deus, a tal ponto que não mais 
desconfiavam do espírito do mal. Eles que caminharam sob o
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olhar de Deus eles decidiram não ouvir mais a Deus. Seus atos de vida foram 
alimentados com o veneno que seus atos de vida carregavam, e Deus os abandonou. 
Assim, o povo de Deus voltou a ser o foco dos povos pagãos, aqueles que não 
queriam reconhecer o Deus que tudo sabe, tudo pode e tudo vê.

Essas crianças pagãs praticavam atos abomináveis   entre si e por temerem a ira 
do Deus dos israelitas, queriam eliminar este povo: o pequeno remanescente de 
Deus. Enquanto a terra estava povoada de crianças estranhas a Deus, os filhos de 
Israel batiam no peito, sentindo sua infidelidade. Este pequeno remanescente que 
praticava atos impuros se reuniu para devolver a Deus o que lhe pertencia: homens, 
mulheres e crianças, todos gritavam a Yahweh, porque reconheciam que suas faltas 
eram graves diante de Deus.

Deus amou todos os filhos da terra. Ele enviou seu povo escolhido que falava em 
nome de Deus, então esse povo ouviu e foi cumprido. Suas boas ações de vida foram 
alimentadas por suas boas ações de vida e suas boas ações de vida alimentaram 
todas as boas ações de vida dos filhos de Deus de todas as raças: Deus sempre 
cuidou de todos os seus filhos.

Quando eu, o escolhido de Deus, vim à terra, os filhos de Deus viram Deus o 
Filho. Contei a eles sobre meu Pai para que todos soubessem quem é seu Pai. 
Ninguém foi posto de lado. Os filhos de Israel e os filhos de todas as raças formavam 
um só povo: o povo da terra, o povo que Deus queria, aquele que Deus queria: 
"Frutifique, multiplique e encha a terra". O povo de Deus está neste mundo, porque 
onde há um filho criado, há um filho de meu pai.

Todos vocês pertencem a Deus: os membros do meu Corpo são todos filhos de 
meu pai. Deus disse a Abraão: "Olha, o que você vê, eu te dou e vou dar a sua 
posteridade para sempre." Deus me deu tudo e aqueles que acreditam em mim 
herdam a vida eterna.

• Eu, a Igreja, sou o Eterno, e nada prevalecerá contra mim: de geração em geração, 
todos saberão quem é Deus.

• Vou caminhar entre meus membros, reuni-los no pátio de minha Igreja, convidar meus 
membros para virem até mim, vou alimentá-los e todos ficarão satisfeitos.

• Meu amor os lembrará do que fiz por eles e todos se lembrarão de que formam 
um único grupo de crianças, o povo de Deus: meu Corpo.

• Eles vão chorar de alegria, eles vão dizer 'ninguém é como Deus'.

• Eles saberão que reuni os filhos de um único povo e todos agradecerão à Trindade 
por tê-los tornado membros de uma única Igreja.

• Eles vão cantar a Glória de Deus que purificou seus atos de vida, e todos terão 
visto seus atos de vida sem amor por Aquele que morreu na Cruz para torná-los 
membros eternos.

• Eles saberão que quando percorreram caminhos diferentes, é porque aceitaram 
neles o que veio de fora e seus atos de vida foram esvaziados de seu amor, e
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todos entenderão que o que veio de fora teve um lugar em sua vida: um lugar de 
dominação.

• Eles se lembrarão de que encontraram pessoas como eles no caminho, e todos 
perceberão que o conhecimento que compartilharam foi nutrido por quanto eles 
permitiram entrar.

• Eles vão se lembrar que o alimento de seus atos de vida às vezes alimentou os atos 
de vida daqueles que encontraram em seu caminho de vida, e todos vão se 
lembrar que fui procurá-los onde estavam para purificar todos os seus atos vazios 
de vida de amor a Deus, a si e ao próximo.

• Eles se lembrarão de que cada palavra de amor vem acompanhada de gestos de amor, 
e todos se lembrarão das minhas palavras: "Não há maior amor do que dar a vida por 
aqueles que amamos": a loucura da Cruz.

• Meu povo sentirá amor por seu Deus: o amor que permite aceitar a purificação, o 
amor que dá perseverança para viver apesar da dor, o amor que dá vida, paz, 
alegria, o amor que dá força para triunfar do mal, e todos os meus membros 
saberão que meu amor é incondicionalmente perfeito.

- Por que hoje como ontem, meus membros sofrem em meu Corpo Místico? O 
sofrimento é a consequência de todos os atos ruins da vida. Meus membros 
testam o conhecimento do mal, e eles não percebem que suas ações más da vida 
alimentam as ações da vida de cada membro. Eu, a Igreja, sofro por causa do 
sofrimento de meus membros e continuo a me dedicar, consolar e apoiar eles.

- Quem entende minha dor? Poucos, sim, muito poucos. Vejo todos os meus membros que 
provam o conhecimento do mal, e continuo a realizar seus atos de vida sem amor para 
comigo, seu Salvador, e continuo a alimentá-los com meu Corpo e meu Sangue, e eles 
ainda continuam a fazer o mal, e continuam a sofrer, porque o seu amor a Deus é fraco: o 
meu ato de vida é o que se renova.

- Quem entende por que todos vocês são membros que sofrem? Poucos, sim, muito poucos. 
Quando você acusa um membro, seja qual for o cargo, todos vocês sofrem. Sim, o 
sofrimento é grande na Igreja, porque Satanás ataca todos os meus membros.

Meus filhos, meus membros consagrados são semelhantes a todos os outros 
membros: seus atos de vida são nutridos por seus atos de vida. O bem e o mal fazem 
parte da sua vida, e quando você aceita o bem ou o mal, o que você aceita alimenta 
todos os atos da vida de todos os membros da Igreja: o mesmo alimento que atende 
às suas necessidades e às suas. Ou não responder às necessidades deles e às suas.

Só Deus é Deus, não o papa, patriarcas, cardeais, bispos, padres, diáconos, 
evangelistas, pregadores: eles recebem toda autoridade do alto para todos os 
membros, incluindo eles próprios. Eu, o Filho de Deus, disse aos meus futuros 
membros: «Sede perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito». Com essas palavras, 
eu os exortei a serem bons consigo mesmos e com os outros, assim como eu era 
bom para todos. Ninguém na terra era perfeito e é perfeito, exceto a Mãe de Deus 
Filho, a humilde Virgem das virgens.
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Muitos membros sofrem com o comportamento dos outros membros: eles 
invejam, rejeitam, denegrem, flagelam, desprezam, dividem, odeiam, destroem, 
escravizam os outros, matam ...

- Quem é o culpado, este membro ou todos os membros?
- Quem alimenta seus atos de vida somente com amor para que todos os atos de 

vida recebam um alimento de amor?
- Quem se doa por amor para que todos os membros da Igreja estejam unidos pelo 
coração?
- Quem ensina por seus atos de misericórdia que o Filho de Deus perdoou todos os 

filhos de Deus por tê-lo crucificado?
- Quem é amor o suficiente para carregar em si todos os atos da vida e aceitá-los como 

seus próprios atos sem querer provar o mal?

- Quem ama a Igreja como ela é?
- Quem são aqueles que meu Pai chama para ajudar os necessitados?
- Você que fala de amor, você provou o gosto do amor que tem gosto de mel e dos 

fiéis como provou a Cabeça?
• Por dentro, é manso e por fora, é raiva;

• por dentro está quieto e por fora é tempestade;

• por dentro é paz e por fora é guerra;
• por dentro é a alegria e por fora é a disputa;
• por dentro é silêncio e por fora é calúnia;
• por dentro é harmonia e por fora é divisão;
• por dentro é amizade e por fora é traição;
• por dentro é fidelidade e por fora é idolatria;
• Por dentro é pureza e por fora é perversidade.

Quando o seu amor não corresponde ao amor de Deus, o bem que você deve 
fazer se transforma em mal, porque é apenas para você. Quem entre meus membros 
não responde ao amor de Deus? Aquele que vive em seu medo: a sombra do pecado. 
Visto que os pecados foram enviados para a morte eterna, eles só podem afetá-lo se 
você reagir ao medo de si mesmo.

Os membros do meu corpo são tão fracos quando lutam contra a sombra do 
pecado do orgulho. Você tem que vir a mim com toda a humildade para se 
reconhecer como você é. Se você se orgulha de seu conhecimento, você mesmo é 
quem o instrui.

Os espíritos impuros são mais fortes que os orgulhosos, sabem camuflar as 
tentações do orgulho. Quanto mais você cai em suas armadilhas, mais você não vê o 
orgulho que ronda a sua volta:

• O pensamento que se eleva acima dos outros.
• Ouvir que incentiva a ouvir os outros.
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• O olhar que percebe o mal apenas nos outros.
• A palavra que mostra o que há de errado com os outros.
• O gesto que engana a verdadeira liberdade dos outros.
• O sentimento que enfraquece o amor para que não seja perdoado.

Os espíritos conhecem as fraquezas de cada membro. Aquele que sofre por causa de 
seus maus atos de vida é uma presa fácil para os espíritos impuros: eles mascaram a 
verdade para permitir que ele aceite o reverso da verdade, então nada parece ser falso.

- Você se sentiria forte se manobrasse um veleiro enquanto um vento violento agita 
o mar? Sim, se os teus atos de vida se alimentam do conhecimento do bem, 
sabereis manobrar aproveitando o vento: os teus próprios atos alimentados do 
meu amor alimentam a tua confiança. Mas se seus atos de vida forem 
alimentados com o conhecimento do mal, você não estará protegido contra seus 
atos alimentados com o mal, porque sentiria as sombras do medo.

- Você entende por que meus membros são abalados pelas sombras do medo? Há, 
no meu Corpo Místico, o amor que não ocupa o lugar prioritário na vida dos meus 
membros; Portanto, o orgulho às vezes muda e subjuga a humildade que não é 
apreciada por meus membros.

- Mas onde está a humildade? Está em você, mas afogado por seus atos de vida sem 
amor.
- Quem precisa de suas boas ações de vida? Você primeiro, depois seu vizinho.

Eu carreguei em meu Ser todos os filhos de meu Pai para que todos vocês fossem 
purificados. Assim, vocês estão todos juntos em minha Igreja purificada, mas suas 
ofensas contra Deus são inúmeras.

Meus membros estão se autodestruindo por causa de seus comportamentos 
imperfeitos em meu corpo. Existem muitos que me rejeitam e rejeitam meus 
membros consagrados e devotos, eles não percebem que eles são imperfeitos. Mas 
você também é imperfeito: 'um olha a palha no olho do outro e não percebe a trave 
no olho dele'.

Meus filhos, enquanto houver um ato de vida que se alimente do mal, todos os 
membros terão que ajudar todos os membros que praticam atos impuros, até o dia 
em que todos os meus membros sejam perfeitos como eu sou perfeito. Nenhum 
membro pode forçar outro membro a ser como ele, pois a sombra da morte está 
nele, e a sombra da morte o lembra de que ele não ama incondicionalmente. Mas 
todos precisam saber que só o amor, apesar de condicional, leva os membros a 
praticar atos de fé, perdão, acolhimento, alegria, partilha, paciência, conforto, 
compaixão: atos de amor.

Na Igreja existe uma lei: o amor incondicional de Deus que o ajuda a aplicar na 
terra aquelas que Moisés recebeu de Deus, para que você possa se conduzir com 
dignidade diante de Deus e de todos os seus irmãos. Se suas leis humanas
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Se eles o levam a não prestar atenção ao seu vizinho, essas leis ruins se voltam 
contra você. Mas se suas leis permitem que você seja amor ao próximo, o amor que 
está nessas leis é o que alimenta seus atos de vida, e o mesmo acontece com todas 
as religiões. Não corra o risco de se destruir por não amar como eu amo, pois toda 
religião que contém amor, o amor alimenta seus atos de vida.

Olhe e entenda:

• Os filhos de todas as religiões, raças e línguas que praticam atos sem amor vivem 
suas consequências.

• Guerra após guerra, maus tratos após maus tratos, revolta após revolta: maus 
atos da vida alimentaram maus atos da vida.

• Onde houver discórdia, haverá apenas desastre; onde há indiferença, existem 
apenas divisões; onde há ditadura, só há confronto; onde há luxúria, há apenas 
raiva; onde há ódio, há apenas morte.

• Os filhos de Deus não foram criados para se matar, o mal é o que os levou a fazer 
armas mortais, bombas monstruosas. Sim, Satanás pode destruir o corpo usando 
essas armas monstruosas para afetar todos os filhos de Deus.

• Você pode ver a astúcia dele contra os filhos de Deus, mas ele é mais mau do que todos vocês 
quando vocês não se amam como eu os amo.

• A arma dele contra você são vocês mesmos.

• Tome quem você é: um filho de Deus que carrega vida nele.

• Cega você: um filho de Deus seduzido pelo poder do orgulho.

• Te engana: um filho de Deus que tem prazer, beleza, conforto, reputação, sucesso, 
saúde, amor, comodidade, liberdade, poder.

• Ele te usa: um filho de Deus que aceita praticar atos da vida sem amor a Deus, a si 
mesmo e ao próximo.

• Alimenta você: um filho de Deus que se alimenta com suas más ações da vida e 
alimenta as más ações da vida de todos os filhos de Deus, e se alimentam com 
suas más ações da vida e alimentam todas as más ações da vida de todos os 
filhos de Deus.

• Possui uma arma sem limites que se alimenta: os filhos de Deus que se alimentam 
com o alimento de Satanás.

Meus membros escolhidos, mantenham a fé. O amor é o que o ajudará a lutar 
contra o poder das trevas que utilizou seus atos de vida para eliminá-lo do planeta 
terra, já que seu objetivo é levar ao inferno o maior número possível de crianças. Ao 
aceitar eliminar o mal com o mal em sua vida, seus atos de vida alimentaram todos 
os atos da vida: o que dividiu você. Cada membro voltou a ser um membro contra os 
membros: o que é mais destrutivo do que todas as armas nucleares e químicas juntas.
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O mal é o que quer matar a vida em você. Cada membro do meu Corpo carrega 
vida e o Cabeça da Igreja é a Vida Eterna. A divisão dos meus membros não é boa, 
porque quando há divisão entre vocês, o mal domina o bem. O mal destrói a sua 
força, e o que há de bom em você fica em silêncio até que desapareça de você. Assim 
que o bem desaparece, o Maligno coloca suas armadilhas em você: usando seus atos 
de vida para esconder a verdade.

Assim, vocês mesmos se enganam e, uma vez que se divertem com a mentira, 
seus atos de vida são perturbados, e vocês não podem pensar em sua criação como 
Deus queria e em seu ser como foi purificado e como será a mente eterna : perfeito. 
Seus atos de vida, prisioneiros de mentiras, enganam você. Sim, seus maus atos de 
vida são o que demonstram o oposto de minhas palavras a meu Pai, e você não vê as 
armadilhas em que permanece por escolha.

• Quando você pratica atos de vida sem prestar atenção em mim, eu que morri na 
Cruz por amor a você, seus atos de vida te enganam, pois seu desejo de respeitar 
a vida mostra o contrário: você não concorda com a destruição, porque não, você 
não está preocupado com a necessidade de amor para ter vida eterna.

• Quando você não quer se ver filho de Deus, seus atos de vida te enganam, pois 
sua liberdade mostra o contrário: você tem sede de viver fazendo o que gosta, e o 
amor vem de Deus, não dos homens.

• Quando você pensa nas suas necessidades em detrimento das necessidades 
alheias, seus atos de vida te enganam, pois só o seu próximo pode te dar o que é 
certo para você: pessoas como você eram necessárias para valorizar o que Deus 
criou para cada um de vocês .

Que seus atos de vida sejam o amor por Aquele que os ama mais do que a si 
mesmos, todos os humanos; Que os vossos atos de vida sejam misericordiosos para 
vós mesmos, sois os únicos responsáveis   por cumpri-los; Que seus atos de vida 
sejam generosos com o próximo, EU SOU está na terra com você para mostrar seus 
valores humanos.

Eu andei entre os filhos de meu Pai, e houve muitos que mentiram, idolatraram, 
roubaram, blasfemaram, massacraram, criticaram, abusaram, estupraram, 
glorificaram, enganaram, mataram; Eu olhei para eles e os amei; Eu não os critiquei e 
não os julguei; Não os abandonei, falei-lhes da fé em Deus, do amor ao próximo, da 
aplicação das leis do meu Pai, da escuta dos infelizes, da ajuda aos necessitados, não 
se afastando dos pecadores: todos precisavam ser curados.

Quem eram as pessoas mais doentes: aquelas que se reconheciam como 
precisando de mim ou aquelas que não se reconheciam como precisando de mim? 
Quando disse aos que queriam apedrejar a mulher adúltera: «Quem não tem pecado 
atira a primeira pedra», falei-lhes e também me dirigi a vós, porque o meu amor é 
misericordioso. Saiba que todos os filhos de meu Pai não têm que julgar ou condenar 
uma pessoa culpada, mas olhar para ela através de seus próprios atos de vida 
passados   e presentes para descobrir minha misericórdia nela:

• Falei por todos os filhos de meu pai.
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• Dei a minha Vida para que cada um se veja e se ame como é, para que ame os 
outros como deve amar a si mesmo.

• Cada um recebeu o meu amor que cura, salva, perdoa, protege, acolhe, ajuda, 
para que cada um reconheça que o amor de Deus é poderoso.

Quem se recusa a reconhecer quem é Deus, não quer Deus na sua vida, não quer 
ser amado por Deus, rejeita a misericórdia de Deus, não quer o espírito de Deus, 
condena-se à morte eterna: atira-se a pedra, pois é o pecador que não aceita ser 
salvo.

O espírito de Deus é santo, o Espírito de Deus é justiça, o Espírito de Deus é 
perfeito. O Espírito Santo é santo em todas as suas obras, pois Deus criou todos os 
seus filhos por amor. Mas o que fazem aqueles que acreditam ter recebido do alto o 
poder de falar contra apenas um de meus membros? Eles apedrejam um filho de 
Deus. Quem fala contra apenas um dos meus filhos está lutando contra o espírito do 
mal que o faz acreditar que tem razão em falar das feridas do próximo.

Se o seu vizinho errar, faça-se penitência para ajudá-lo a ver e compreender que o 
mal está contra ele e todos os filhos de Deus. Por meio da oração e do seu jejum, seu 
vizinho receberá graças que lhe abriram os olhos. Tenha confiança em mim quem 
sou a Igreja, é a minha vez de transformar o que é errado em bem.

Não ajam como o espírito deste mundo que publica as obras e gestos dos pobres 
coitados que são fracos diante das tentações por causa da má alimentação dos atos 
da vida de todos os filhos de Deus que alimentaram os maus atos da vida dessas 
pobres pessoas. Alimentar espíritos perturbados com essas fofocas insaciáveis   não 
é a forma como essas crianças se arrependem, é oferecendo-as a mim.

Quem é a pessoa mais doente: quem fez mal a um dos seus vizinhos e foi 
denunciado ou quem não reconhece que falar da má conduta de alguém representa 
um sofrimento para ele e para todo o vizinho? Aquele que diz que alguém é culpado 
não vê sua culpa acusadora que o cega. Os tentadores são aqueles que reduzem o 
ser humano a um estado vegetativo para que ele não perceba o que pertence a Deus: 
Deus espera amor de cada membro de sua Igreja, não censuras, julgamentos, boatos.

Eu sou a Igreja. Quando um de seus irmãos se comporta mal, vá até ele e dê seu 
amor livremente; Se ele não se esforça para corrigir suas más inclinações, peça ajuda 
àqueles que amam o próximo: unidos pela força do amor, testemunhe seu amor por 
ele por meio de suas boas ações de vida em seu vida cotidiana. Sou manso e humilde 
de coração, e não carrego em mim palavras de reprovação, mas palavras de justiça e 
realizo a Vontade de meu Pai.

• Não posso aprovar um filho de Deus que diga que um de meus membros consagrados 
ou não consagrados é um rebelde.

• Andei três anos com aquele que tinha que me trair.
• Orei por ele enquanto ele me traiu.
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• Mostrei minha misericórdia para que ele se arrependesse por ter me traído.

• Ensinei meus apóstolos a perdoar setenta e sete vezes, sete vezes.
• Enviei-lhes o Paráclito que ilumina para que se unam e formem uma comunidade 

de amor que ajude toda a minha Igreja.
• Orei a meu Pai para protegê-los contra si mesmos, para que fossem modelos a serem 
seguidos.

• Implorei a meu Pai que não deixasse meus membros sem suas graças, pois Deus sabia 
que o perigo seria grande em minha Igreja por causa dos atos da vida sem amor e 
sem misericórdia que se espalhariam ato após ato.

Torne-se ciente de seus próprios atos de vida. Se eles são puros como meu amor é 
puro, que sejam praticados, pois minha misericórdia os purificou. Mas, se você não tem 
amor para com os culpados, seus próprios atos de vida lhe trarão o que você merece, e 
seus próprios atos de vida lhe trarão o que você merece: tal é a justiça de Deus. É a sua 
vez, meus membros, de entender.

O amor está em todos os meus membros. Não é porque muitos são rebeldes que eu 
não os amo. Meu amor é ainda maior por eles quando uso você para alimentá-los. Pois 
bem, ao dar-te o meu Corpo e o meu Sangue como alimento, eu te encho de amor, e os 
teus atos de vida carregam o meu amor, assim como te alimento como te alimento. Eles 
precisam do amor que está em cada um de vocês.

Você que diz que me ama, ame-os como eles são. Não faça como os escribas e 
fariseus, eles não entenderam que ele os amava e tinha que amar os filhos de Deus. 
Quando falei abertamente com eles sobre seu mau comportamento, era para 
mostrar que eu os amava, não os seus pecados. Você que reprova seus filhos quando 
eles se comportam mal, mais Deus reprova seus filhos para serem perfeitos, pois ele 
é perfeito.

Como pode um filho de Deus pensar que é bom para Deus se não é bom para si 
mesmo? Seu interior parece um túmulo vazio, pois só pode ser visto de fora, e a comida 
nauseante de seus maus atos de vida alimenta seus maus atos de vida. Um dia, antes de 
seu julgamento, ele terá que olhar para o que ele fez por si mesmo e por seu próximo 
diante de Deus, e se ele se recusar a olhar para seus maus atos de vida como sendo a 
causa de sua desobediência para com Deus, ele dirá ' não 'à vida eterna e entrará em seu 
túmulo eternamente.

Você percebe como é importante olhar para si mesmo antes de acusar seu 
vizinho? Ore para não ser tentado. Eu ensinei minha lei do amor: ame seus inimigos.

• Alguém rouba sua capa, dê a ele para que ele não seja considerado um ladrão

• Alguém te julga, fala dele com indulgência para não lhe dar motivo para te julgar.

• Alguém te faz mal, não lute contra ele, ele terá motivos válidos para pedir ajuda 
para te esmagar.
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• Alguém da sua família quer sua parte na herança, não se apegue ao que 
acontecer, um dia eles vão perceber que você estava certo.

• Alguém ridiculariza as orações, não diga que é ridículo, peça a seu Pai Celestial que 
lhe conceda a graça da oração.

• Alguém odeia os católicos, não esconda dele a sua fé, Deus te enche com o seu amor 
para que saiba que também é amado por Deus.

• Alguém abusa dos pequeninos deste mundo, olhe para ele como um dos teus, 
Deus ama este pequenino.

Guarde minha verdade em seu coração, ela te mantém humilde. Minha verdade é 
para cada um de vocês que são todos meus membros do amor. Meus filhos querem 
saber a verdade e o que vem da verdade só pode vir de mim, a Verdade. O número 
dos que acreditam em mim é tão pequeno que preferem acreditar no espírito deste 
mundo que é só orgulho. Por orgulho, os filhos deste mundo pregam sua verdade, 
pois acreditam no espírito deste mundo que afirma conhecer a verdade. Esses 
orgulhosos estão sob o jugo do orgulho.

Lembre-se das feridas do Egito: houve sofrimentos e esses sofrimentos geraram 
outros sofrimentos. Essas crianças não queriam acreditar em mim, enquanto eu 
mostrava minha potência. A descrença estava neles, que alimentou seus atos de vida 
e esta comida alimentou outros atos de vida. Hoje, esse mesmo alimento alimenta 
seus atos de vida, o que mantém grandes dores neste mundo.

O que parece improvável para você vem de seu escurecimento causado por sua 
falta de fé. A proximidade da verdade de Deus não é evidente para aqueles que 
acreditam apenas no que podem analisar. Bem, conceber que Deus fez e ainda faz 
milagres é improvável para eles, pois isso está além de sua compreensão.

O poder de reconhecer a relevância da pesquisa sobre alguns eventos históricos, 
como a vinda do homem à Terra, permanece inexoravelmente ambíguo para os 
humanos. Quando o homem se confunde entre suas palavras e as palavras de Deus, 
ele se volta para sua própria fé: 'Eu acredito no que é explicado'.

- Diga que Deus criou os seres humanos muito antes do universo, pois eles estavam 
em Deus,

- dizem que os filhos de Deus tiveram que passar pela prova do amor realizando 
obras de amor na terra,

- e dizer que ele criou o universo e havia neste universo o lugar onde os humanos 
deveriam viver neste tempo de provação,

- Significa colocar o homem diante de um fato sobrenatural, o que é contrário ao 
seu princípio de vida, pois é inconstitucional para toda a lei humana.

O que não é explicado causa sofrimento neles, pois só entendem o que é explícito. Se 
entrarem em um contexto sobrenatural, por serem materialistas, nada poderá conduzi-
los ao caminho a seguir. Um filho de Deus que vive uma relação com Deus traz para eles 
apenas sofrimento espiritual, porque eles não conseguem entender o que esta criança 
está vivenciando em seu presente.
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Os humanos não são nada além de matéria, mas sua vida não é nada na 
espiritualidade. Deus é Deus. A matéria vem de mim, eu sou o Poder, eu sou a Presença. 
Por que a maioria dos humanos é incapaz de aceitar sua existência em Deus? Porque eles 
não podem entender que a única maneira de seguir para saber a verdade seria se render 
ao Eu superior a eles. Isso não significa que eles sejam incapazes de fazê-lo se sua 
existência em Deus fosse uma realidade analítica, como demonstrado.

Cada um de vocês precisa acreditar em algo, mesmo que apenas em sua 
existência na terra. Por minha Presença em cada um de vocês, você pode 
compreender a Vontade do Altíssimo. Mas quem de vocês pode reconhecer com 
precisão que o que ele entende vem do amor incondicional de Deus? Aquele que se 
entrega à Vontade de Deus de viver a entrega que só vem de Deus, não dele.

Deus dá graças. Eu te alimento com minha carne e meu sangue, e em você minha 
vida se funde com sua vida. Deus não torna a sua vida escrava da vida dele. EU SOU 
está em você, não contra você. A minha alegria consiste em viver a tua alegria: a 
minha alma está associada à tua alma. Meu Espírito se move em seu espírito e se 
torna um só: o seu e o meu. Minha carne se harmoniza com sua carne: todos os 
meus atributos são dados aos seus atributos.

Deus te deu vida, Deus colocou seus atributos em você, porque os atributos de 
Deus alimentam seus atributos. É por isso que Deus o enche de graças. O Espírito 
Santo dá a você seus dons e frutos para que você possa usar apropriadamente o que 
vem de Deus e pertence a você.

Deus não quer que você seja escravo de Seus bens de amor, Ele gosta que você 
seja Seu filho de amor praticando boas ações de vida. Todos os seus bons atos de 
vida testemunham a sua gratidão a Deus, pois os seus atributos vêm dele. Se um de 
seus atos não for bom, seu interior entra em conflito com seus atributos. Assim, seu 
ato imperfeito não recebe o alimento dos atributos de Deus, porque você não faz a 
Vontade de Deus. Visto que você usa seus atributos que vêm de Deus para praticar 
atos sem amor, você força seus atributos a servi-lo por meio do orgulho.

Portanto. Você se força a fazer o que não quer, e isso acaba negando o ser que 
você é. O que é verdadeiro se torna uma realidade indevida diante de vocês e o que é 
falso mais uma vez é permitido para vocês. O nível dessa falsidade depende do que 
você se tornou novamente por causa de suas decisões erradas.

- Isso significa que você se força a viver a prova do amor com a sua vontade, sem 
levar em conta a sua necessidade de amar a Deus? Sim, meus filhos, vocês 
introduzem em suas vidas o que lhes é familiar: as mentiras são mais uma vez 
suas verdades, as decepções são mais uma vez seus passatempos, os abusos são 
mais uma vez suas necessidades; portanto, seu amor se torna um amor 
dominante novamente. Ancestrais, pais, mães, filhos, irmãos, irmãs, parentes, 
vizinhos, todos amam com um amor dominante.

- É possível que o que você entende seja uma mistura da sua vontade e da Vontade 
de Deus? Sim, meus filhos, pois o vosso amor ferido já não corresponde aos 
vossos atributos que vêm de Deus. Seja emocional ou razoável, espontâneo
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Neuro ou calculista, impaciente ou tolerante, compulsivo ou moderado, severo ou 
permissivo, esteja seguro de si mesmo ou intimidado, sede inexorável ou 
sensível, imprudente ou prudente, incerto ou absoluto, manso ou rude, o 
alimento de seus atos de vida tem que ser amar; mas se o seu amor é controlado 
pela sua vontade que responde apenas a você mesmo, você receberá apenas o 
que vem de si mesmo, não de Deus que alimenta seus atributos com suas graças.

- Existe apenas um pequeno número de crianças capazes de perceber a minha Vontade nele? 
Deus não se revela apenas a um pequeno número de filhos, ele se revela a todos os seus 
filhos. Cada um de vocês está na minha Presença e permito que compreendam, pela força 
do Espírito Santo, a minha Vontade. Dou-lhe o meu amor e é a sua vez de apreciar agradar 
a Deus praticando as boas ações da vida. Todos vocês são amor, mas muito poucas 
pessoas vivem como seres de amor.

Quando alguns filhos entendem que amar a Deus, isso significa amar todos os 
filhos de Deus como são, ou seja, eles primeiro se rendem. Eles aceitam o que é 
apresentado diariamente, fazendo o que devem fazer sem causar mal a si próprios e 
sem causar mal ao próximo, e Deus os aceita como estão com suas feridas. Não ser 
educado não é uma ferida; o que machuca é a falta de amor pela vida. Deus quer que 
você perceba a Presença dele em sua vida. Por isso quero que você ame para mim, 
Vida Eterna, para você e para o seu próximo.

Aqueles que não podem perceber minha Presença por causa de seus maus atos de 
vida, é porque são independentes de minhas graças. Alguns de seus atributos que vêm 
de Deus não estão em harmonia com o conjunto de seus atributos. Bem, eles são 
ineficazes, por isso vivem as consequências de seus maus atos de vida.

Não estou entre o seu querer e o resultado do seu querer. Mas quando os filhos 
do amor usam seus atributos para ajudá-los, minhas graças dão a esses filhos do 
amor a força de que precisam para que seus atos de vida sejam na força do amor. 
Seus bons atos de vida, unidos aos atos de vida da Virgem Maria, estão na força do 
amor. Minha Mãe é quem distribui as graças de Deus e sou Eu, o Filho de Deus, quem 
sara as feridas para que um dia os filhos independentes de Deus possam usar os 
seus atributos de amor para a Glória maior de Deus.

Hijos míos, los que aman a Dios a ellos les gusta ofrecer a Dios sus obras, pues 
saben que sólo Dios puede hacer de sus obras obras que llevan gracias, para que un 
día sus hermanos y hermanas estén enamorados de Dios como ellos quieren estar 
enamorados de Deus. Eles não me pediram para escolhê-los, eles se ofereceram 
livremente: Deus os escolheu como são.

Sim, eu os amo com suas fraquezas, se às vezes eles passam antes de mim, eu não 
curo suas fraquezas, eu os alimento com minhas graças de amor. O seu amor é mais 
forte do que as suas fraquezas, por isso se reconhecem como fracos sem Deus: Deus 
diante deles e do próximo. Eles serão testados pelos filhos de Deus por causa de suas 
fraquezas? Sim, visto que esses filhos de Deus também têm fraquezas. Bem, o que os 
filhos de Deus manifestam é o que eles são.
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A verdade só pode vir de Deus, não dos humanos. Ao longo dos anos, escritos, 
existiram e existem fundamentos sólidos e inusitados. A fraqueza dos humanos pode 
ser lida na escrita. Mas o que os humanos podem entender é o que eles podem 
apenas perceber, já que suas próprias fraquezas às vezes são ignoradas por eles 
mesmos.

Meus filhos, durante o tempo de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés ..., o sofrimento 
dos filhos pagãos e crentes era o seu sofrimento. Os filhos de Israel refugiados no 
país estrangeiro entraram com seus sofrimentos e deixaram este país levando outros 
sofrimentos, os dos filhos do Egito. Moisés carregou seu sofrimento nele e aqueles 
que saíram do Egito carregaram seus sofrimentos. Se Deus quisesse remover seu 
pequeno remanescente da tirania de um rei que se alimentava de seu sofrimento, 
era para salvaguardar a fé em Deus.

- O sofrimento deste rei era comunicativo? Sim, foi uma fonte de grande sofrimento: 
o alimento das más ações da vida do rei sofredor alimentou seu sofrimento e o 
sofrimento daqueles que sofreram por causa de suas más ações de vida e, por 
sua vez, seu sofrimento alimentou o sofrimento de seu rei, pois no movimento da 
vida tudo passa pelo amor e tudo volta pelo amor. Somente a fé em Deus nos 
filhos de Israel poderia apaziguar seu sofrimento. Deus consagrou Moisés para 
que conhecesse a sua Vontade: separar os seus filhos eleitos deste sofrimento 
para que guardem a fé em Deus que salva.

- Por que os homens de hoje não encontraram todas as evidências necessárias para 
alimentar seu conhecimento? Por causa da sombra do pecado do orgulho. O 
orgulho causa sofrimento: o medo de ser enganado, e o orgulho serve apenas a 
Satanás, não à verdade. O sofrimento vivido pelos humanos do passado, os filhos 
de hoje também o vivem, pois cada ato da vida que não está em paz se alimenta 
do que não está em paz. Atos passados   de vida controlados pelo medo serviram 
a Satanás, e como as crianças de hoje praticam atos de vida controlados pelo 
medo, Satanás se esforça para que seus atos de vida sejam alimentados pelos 
atos passados   de vida que eles levaram, o sinal do sofrimento.

- Atos de vida que trazem o sinal de sofrimento só podem ser alimentados com 
medo; portanto. esses homens e mulheres que estão procurando a prova de um 
evento na Bíblia, o que eles podem encontrar? É verdade. Se não estão em paz, só 
podem encontrar o que está diante deles, porque seu espírito está fechado à luz: 
como esta pequena cidade que teve que se afastar do sofrimento para retomar a 
paz interior.

- As crianças deste mundo moderno podem aceitar minha verdade mais facilmente do que as 
do passado? Hoje, as crianças deste mundo se consideram mais infalíveis graças ao seu 
conhecimento.

- O que eles têm que reconhecer? Que eles são tão fracos quanto os filhos do 
passado quando estão sofrendo. Isso é dito e escrito para todas as crianças da 
terra.

- Satanás pode impedir você de reconhecer a supremacia de Deus? Sim, quando o 
medo está em você. Gosta de enganar os membros da minha Igreja
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pelo sofrimento, e o seu objetivo é impedir que você reconheça a verdade: aquela que 
está acima de toda a verdade humana. O humano não é Deus, o Espírito Santo é 
Deus. O espírito dos homens é alimentado pelo Espírito Santo quando seu espírito se 
rende a Deus.

- Alguém diz: 'Deus me disse isso, Deus me fez saber aquilo', como você sabe se essas 
palavras vêm da verdade absoluta? Só Deus sabe. O próprio filho não pode saber 
disso, porque é fácil para Satanás enganá-lo, pois carrega consigo o sofrimento.

- Vocês podem, por si mesmos, dizer a uma pessoa que tal pessoa fala em nome de 
Deus? Não, visto que você não carrega consigo o que precisa para demonstrar a 
relevância do que ouve.

- Então como você pode dizer que ele fala em nome de Deus? Sua paz interior é seu 
guia. Quando você for perturbado pelas palavras ouvidas, entre em você mesmo 
e tente retomar a sua paz; Se você não consegue, é porque essas palavras 
despertaram em você algo que alimentou seus próprios sofrimentos, e como 
você não consegue discernir com amor o que o coloca em estado de inquietação, 
isso significa que você deve vir a mim. E quando vocês amam a pessoa que fala, 
mas não aprovam o que ela fala porque isso não está de acordo com minhas 
Palavras escritas na Bíblia, entrem em vocês para se refugiarem na sua paz de 
amor, a sua paz alimentará esta pessoa e aqueles que a amam, eles ouvem.

- Meus filhos, a paz que não controla, não obriga, não julga, não explode, não 
derruba, não conspira, não inveja, não destrói, vem de Deus? Só Deus é perfeito 
em seu amor. Se você ouve uma pessoa que afirma ouvir ou perceber as ações de 
Deus, enquanto tudo parece ser verdade, mas você sente sofrimento, afaste-se 
da fonte do sofrimento para ficar a sós com a fé em Deus, porque isso pode vir da 
sua falta de se render à Vontade de Deus. Seu próprio sofrimento é alimentado 
por seus atos de vida sem amor a Deus, a você mesmo e ao próximo.

- Todos que foram à Gruta de Massabielle em Lourdes acreditaram que Bernadete 
viu a Virgem? No início, poucas pessoas acreditaram, depois houve outras. Todos 
eles carregavam sofrimento neles, até Bernadete carregava sofrimento nela, e 
você pode ler seus escritos que testemunham isso. Os testes foram necessários 
para autenticar as aparições da bela Senhora, a Imaculada Conceição. Para que a 
Igreja aprovasse essas aparições, a própria Igreja teve de se retirar para se 
colocar à prova, pois carregava consigo o sofrimento.

Filhos meus, Deus é o Cabeça da Igreja, fui eu que a fundei. Escolhi homens e 
mulheres que deviam estar no coração de minha Igreja e que todos carregavam 
sofrimento. Seja bom consigo mesmo para aceitar o caminho que o Senhor quer que 
você trilhe, pois passar pelo sofrimento é como você pode encontrar a fé em Deus 
em cada um de vocês.

A fé pode ser dada a você apenas se você sofrer e concordar em ser moldado 
pelo fogo do amor. Pablo de Tarso sofreu e só nas provações é onde
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ele experimentou sua fé. Ele sabia ser fraco, e isso não vinha dele, mas do Espírito Santo 
que o ajudou a entender que seu desejo de se afastar da causa de seu sofrimento para 
recuperar a coragem e seguir em frente era benéfico para ele e para os outros.

Eu sou o presente, a verdade sou eu: a verdade vos é dada por amor. O Filho do 
Homem se entregou à morte por amor e é pela fé que os filhos de Deus aproveitam 
as graças da Purificação. Acreditar que você está purificado significa acreditar no seu 
perdão, e o seu perdão te leva a perdoar aqueles que te ofendem, pois o Reino de 
meu Pai está aberto a todos os que acreditam na misericórdia de Deus.

Quando todos vocês se amarem como seres iguais, vocês receberão toda a 
verdade pelo poder do Espírito Santo. Sim, toda verdade que alimentou os atos de 
vida de todos os filhos de Deus, que colocaram Deus antes de si, você receberá. Este 
alimento alimentará todos os atos da vida, e Deus receberá o que procede, visto que 
Deus purificou todos os atos da vida que foram envenenados pelo Maligno e seus 
agentes.

Meus filhos, comecem a viver seus atos aceitando apenas o conhecimento do 
bem. Esse conhecimento está em você e só por te amar, como eu te amo, é assim 
que a paz te fará descobri-lo. A paz é poderosa. Deus não dá esse poder a uma única 
pessoa, ele dá a todos os seus filhos. No Corpo de Cristo, não há distinção entre seus 
eleitos. Crentes e não crentes, eu me entreguei a vocês para que todos acreditassem 
em mim para vivermos unidos em paz na terra, como no Reino de meu Pai.

Satanás provou seu fim quando morri na cruz. Você sabe que perdeu e não tem 
muito tempo. Desde a minha morte, a raiva dele contra você se multiplicou, então ele 
usa todo o seu poder para mantê-lo em seus erros. Os anjos caídos estão sob seu 
comando, e Satanás os ordena que tentem todos os filhos de Deus, pois vocês 
carregam os sinais do mal em sua carne. A hipocrisia dele não tem limites, ele se 
diverte com você:

• Modas: esforçar-se para agradar sem entender a opulência que o controla.

• Saídas: satisfaça seus sentidos negligenciando suas próprias necessidades.

• Saúde: sacia sem olhar o que causa a doença.

• Prazeres: reprimir desconfortos para continuar fazendo como os outros.

• Economias: aproveite os bons momentos sem perder tempo aproveitando-os.

• Ouça fofocas: aproveite o momento que é exaustivo no longo prazo.

• Bens materiais: perceba o belo sem ver o amor que foge.

• Conveniências: arruinar sua vida por bens que pertencerão ao passado.

Os espíritos imundos sabem onde atacar. Cada fraqueza é um sinal legível para 
eles: foi feito durante a sua humildade. Quem não resistiu às suas tentações deixou-
se marcar pelos demónios, e esses demónios reconhecem quem traz a sua marca: 
sinais invisíveis aos humanos, mas visíveis para eles. Desobediência a Deus: 
pensamentos contra pensamentos, olhares contra olhares, ouvir
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contra espionagem, palavras contra palavras, gestos contra gestos, sentimentos 
contra sentimentos; esses atos perversos da vida causaram feridas na carne dos 
filhos de Deus.

Seus atos de vida que parecem inocentes para eles abrem portas para o mal, e eles 
não sabem disso. Por exemplo, quando falam sobre os maus atos da vida dos outros 
membros, suas conversas são ativadas, por quê? Existem aqueles fenômenos estranhos 
que os aceitaram e permaneceram, e não estão cientes de que esses fenômenos agem 
contra eles e seus semelhantes. Quando eles falam contra um filho de Deus, eles falam 
contra eles e todos os filhos de Deus. Sua desobediência à minha lei de amor: "Amarás o 
teu próximo como a ti mesmo" junta-se a todas as desobediências para formar uma arma 
mais poderosa do que todas as bombas juntas.

Os demônios gostam de usar a agitação causada por seus atos incomuns.

«Um dia, uma mãe, enquanto aquecia leite, cantarolava uma pequena melodia 
para a sua filha no berço, quando ouviu a campainha na porta da frente. Ele disse 
calmamente para a filhinha: 'A mamãe vai atender a porta. Seja bom, eu já volto. ' 
Enquanto se dirige para a porta da frente, ele vê um carro vermelho pela janela: 'Ah! 
É sobre minha irmãzinha. ' Feliz pela sua visita, ele corre para abrir a porta: 'Entre. Oh 
que alegria! Você está com tia e tio! Entre e sente-se. Estou indo para a minha 
querida. ' Ele volta para eles com sua filhinha deitada em seu berço.

«Os seus convidados, confortavelmente sentados no sofá, sorriam para a filha e 
cada um tinha uma palavra doce para ela. A filhinha expressou sua alegria por meio 
de pequenos sons. A mãe que voltou para a cozinha volta com um prato nas mãos: 
'Aqui está uma boa limonada para nos refrescar, que calor! E você, você tem sua 
garrafinha favorita. Todos começaram a rir da imitação da menina ao ver sua 
mamadeira.

“A dona da casa disse-lhes: 'Oh! Estou muito feliz por te ver! ' A irmã falou: 'Olha, 
temos uma coisa importante para te contar.' O clima descontraído desse encontro de 
repente tomou outro rumo: algo os incomodava, porque a preocupação estava lida 
em seu rosto. Flor, a dona da casa, fica em estado de alerta: 'Que grave situação 
acontece para colocá-la nesse estado?' Demorou pouco para ele se preocupar 
também.

“A conversa começou: 'Aprendemos que o novo prelado em Roma não é aquele 
que se beneficia das graças do Papa. O que está atualmente em Roma é apenas um 
usurpador. Os autores desta conspiração certamente queriam causar dano ao papa a 
fim de substituí-lo por outra pessoa.

“O tio continua: 'Eles pensaram que ninguém iria notar. Imagine este escândalo 
na Igreja. Quantas pessoas serão enganadas! ' Ele disse: 'Mas você tem certeza do 
que está dizendo?'

“Todas as três pessoas disseram: 'Temos provas de que o que foi dito é verdade.' Flor 
disse a eles: 'Que prova?'
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“A tia respondeu: 'Olha, no início da tarde, alguns jornalistas filmaram sua 
entrada no Vaticano, e um dos jornalistas o filmou da sacada acima da porta central, 
e você pode ver facilmente sua aparência.' A sua irmã fez uso da palavra: 'Mas à 
tarde, quando o prelado veio falar à assembleia episcopal, o mesmo jornalista filmou 
esta noite, e quando leu o seu memorial como o chama, neste momento perceberam 
que não era o mesma pessoa. Ele era menor, tinha menos cabelo na cabeça e não 
usava o anel que o verdadeiro prelado recebeu das próprias mãos do papa. Só depois 
desta noite é que esse impostor o leva no dedo.

"O tio disse: 'É verdade, alguns notaram. Você pode ver no vídeo que há cardeais 
que cochicham entre si. ' "É tão óbvio", disse sua irmã, "que estou surpreso que este 
impostor não tenha sido preso." A tia continua: 'Mas o que acontecerá se a Igreja não 
souber desta impostura? Muitos de nós não somos enganados. Se o jornalista filmou 
tudo, é importante reagir. '

«As vozes se misturaram e ninguém reparou que a menina regurgitava o leite, 
pois a conversa capturou toda a atenção. De repente, a menina começou a chorar e a 
mãe reagiu ao choro da filha: 'Vamos ver, não chore, a mãe está aqui.' Ele pegou sua 
filha e deixou seus amigos em apuros, confusos com o comportamento dela.

“A irmã disse: 'Não é o momento, voltaremos quando estiver mais disponível.' Os 
outros dois consentiram com um encolher de ombros. "

Filhos meus, quando as emoções dominam, as palavras se alimentam da agitação 
e o que sai não alimenta a sua paz, mas sim as suas emoções, a fonte da sua 
agitação. Seu mau comportamento perante Deus é causa de sofrimento neste 
mundo. Esses filhos de Deus deixam suas vidas nas mãos dos demônios, e os 
espíritos malignos são aqueles que os incitam a alimentar mutuamente seus atos de 
vida e os atos de vida de quem não está em paz com o que não vem de Deus. Os 
demônios os agitam usando suas palavras sem amor.

Meus filhos, quando vocês perdem a paz por causa de suas conversas, deixam de 
prestar atenção às consequências desastrosas que suas palavras trazem para sua 
vida, porque estão sob o poder de sua desobediência, que os leva a praticar atos de 
vida contra seus vizinho. você precisa de amor.

Como os espíritos imundos conseguem criar turbulência? Usar a fraqueza de um 
filho de Deus para perturbar outro filho de Deus para ser fraco diante da tentação. 
Os espíritos imundos sabem como usar um acontecimento para provocar uma 
conversa sem amor. Já que o primeiro aceitou deixar a desordem entrar nele, este 
filho vai deixá-lo com o que é contra a paz para que outro filho responda à sua falta 
de amor: a de não amar a Deus antes dele, para que não sinta o amor que Deus tem 
para ele; assim, você não pode amar a si mesmo como Deus o ama. Se ele aceita a 
tentação, ele entra no domínio do mal, e estes dois filhos de Deus fazem sofrer o seu 
ser que contém a vida eterna:

• Sua alma está abandonada: falta amor.
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• Seu espírito está atormentado: ele quer retornar à sua liberdade, mas sua decisão 
é contra.

• Seus pensamentos estão confusos: eles não percebem mais o verdadeiro significado da vida 
eterna.

• Seus surdos ouvindo os sons do amor são cativados por sons externos.

• Sua aparência é cruel: eles perderam a compreensão.

• Suas palavras são pessoais: elas beiram a heresia.

• Seus gestos são vigiados: eles estão sob o controle de seu próprio discernimento.

• Seus sentimentos são desrespeitosos - eles contradizem sua fé.

Cada um deles não é mais o filho que deveria ser, mas aquele que deseja ser: 'Eu sei'. A 
desobediência a Deus faz o seu trabalho: cada um não escolheu a Deus, escolheu a si mesmo, ele é 
Deus.

No movimento da vida, através do amor, produz-se uma atração: o mal nos atos 
de vida atrai o mal nos atos de vida dos filhos de Deus que não estão em paz. Os 
espíritos impuros agem de tal forma que os atos sem amor se alimentam e o mal 
nesses atos semelhantes da vida ganha um poder de vida, porque esses atos da vida 
estão em um vazio na vida eterna.

Esses filhos de Deus não aproveitam as graças que Deus lhes dá para viver o seu 
presente na sua vida eterna. Uma vida na terra sem as graças de Deus é uma vida 
que não tira proveito das graças da Purificação, pois o mal usa o poder da vida 
nessas crianças. Entenda, na vida dos filhos de Deus, existe o poder de Deus. Se os 
filhos de Deus não usam o poder que carregam neles, o poder de Deus continua 
dando seu poder neles para que permaneçam eternos, e uma vez que os filhos 
aceitaram se comportar mal, o mal é o que usa sua vida, e mal cresce.

Pois o mal tem mais poder sobre esses filhos de Deus que responderam 'sim' à 
desobediência. Se há muitos filhos desobedientes, o mal que guarda a vida 
aprisionada cria atração, e a desobediência que vem dos espíritos impuros domina 
essas crianças com o objetivo de agitá-las para que se comportem mal diante de 
Deus: isso é possível porque a vida nessas crianças é o que dá poder ao mal.

Se os filhos de Deus não usam as graças da purificação, é difícil para eles 
permanecerem obedientes às leis de Deus. É importante pedir graças de paz e evitar 
ao máximo as situações que podem levar a conversas sem amor.

A agitação é causada pelos demônios que sabem usar o que há de deficiente em 
você, já que você carrega seus sinais. Saiba que esses sinais são mais importantes 
quando você está com crianças que carregam sinais semelhantes aos seus.

Quanto mais você resistir a seus ataques, mais seus sinais diminuirão. Vocês são 
os que levam a vida e os únicos responsáveis   pelo seu 'sim' ou 'não': você tem que 
fazer o que tem que fazer. Esteja vigilante, os tentadores podem facilmente-
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Lembre-se de que você se desvia de seus direitos como filho de Deus e não será 
capaz de reconhecer suas fraquezas. Esses espíritos impuros sabem usar as situações 
em que você se encontra, de modo que você fica cego para seus atos inúteis que 
criarão um estímulo externo, que perturbará sua paz.

Saiba que você causou mal a outras pessoas sem querer, e são numerosos os que 
praticaram atos ruins na vida que lhes causaram mal. Assim, quem pratica o mal na Igreja 
carrega consigo os sinais dos seus maus atos de vida, e você carrega em você os sinais 
dos seus maus atos. O mal permanece na Igreja por meio do que você carrega dentro de 
você.

Se você não fizer esforços para manter a sua paz, a comida de suas más ações 
continuará a alimentá-los e a comida de suas más ações os alimentará novamente, 
pois ainda terá o sabor de quem contaminou cada vida. Se você não observar suas 
palavras, seus atos de vida receberão o que seus atos de vida receberam de você. 
Todos os membros do meu Corpo sofrem por causa de seus atos de vida impuros. 
Satanás é tão astuto que você não entendeu que a dor na Igreja é a minha dor.

O Maligno continua a enganar e você continua a aceitar esse alimento que 
envenena sua vida e a de seus irmãos e irmãs. Não posso ficar indiferente ao 
sofrimento de meus membros. Meus filhos, vocês que são todos os meus membros 
unidos podem suportar seus sofrimentos, por quê? Porque tomei os vossos atos de 
vida e os purifiquei deixando o meu Sangue fluir sobre cada um de vós: a minha 
morte foi um ato incondicional.

Satanás quer afetar todos os meus membros que têm fé em mim. Vocês, meus 
membros escolhidos, mantenham a fé. A Igreja é Uma, Santa, Católica e Apostólica.

• É forte, é um.
• É puro, pois se baseia no amor incondicional.
• Ele é fiel, pois o amor do Filho pelo Pai é inabalável.
• É infalível, porque entrega minha Palavra.

• A Igreja sou eu, Jesus, e meu Corpo místico é você: nós somos a Igreja.
• Você em mim, eu em você: a Cabeça não pode ser separada do Corpo.
• Meus membros, sejam genuínos em tudo, pois vocês formam o meu Corpo.

O mal é o anticristo. Onde há divisão, falsas verdades, falsos pastores, espírito 
deste mundo: há o mal. Procura e acharás.

• Quem ama a Cristo segue os passos de Cristo: Eu sou o Bom Pastor.

• Minha Palavra é imutável, foi escrita no livro da verdade: a Bíblia.
• O Evangelho é de Deus, pois o Espírito Santo alimentou os espíritos dos homens 

que falavam do Cristo ressuscitado: isso foi escrito.
• Só existe um povo: aquele que se formou a partir de Adão e Eva.

• Só existe uma Igreja: aquela que fundei.
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• Quem afirma saber que a Igreja é fraca está delirando.

• Aquele que afirma saber que Jesus chorou pela sua Igreja, sofreu com a sua Igreja e 
morreu pela sua Igreja, isto é, na verdade.

- Vi todos os erros da minha Igreja, hesitei em fundar a Igreja? Não, estava em mim e eu 
o apresentei ao meu Pai como sendo perfeito. Eu sou Amor. Quem quer de mim quer 
o bem de todos. Eu sou o único que conquistou seu lugar ao lado de meu pai.

- Antes da existência do mundo, era; hoje eu estou; amanhã, eu estarei; e você vai ficar 
comigo? Quem responde 'sim' sabe que eu sou a Igreja e sou Um, e tem que deixar tudo 
para mim: não haverá outros deuses além de mim, outras igrejas além de mim. Meus 
membros que acreditarem em mim estarão comigo e eu estarei com eles em meu mundo 
de amor.

- Com a minha morte na cruz ensinei-te o caminho da obediência. Percorri os vossos 
caminhos tortuosos, olhei os vossos erros e apresentei ao meu Pai os sofrimentos 
da minha Igreja. Sim, eu vi as fraquezas humanas na minha Igreja que fundei por 
amor ao meu Pai, e reuni todos vocês ao redor da minha Cruz, fazendo de vocês 
pedras fortes onde Satanás não quebraria o meu alicerce. Você faz parte deles?

- Eu conhecia suas fraquezas, eu te abandonei? Não, eu te mostrei o caminho a 
seguir, para que seus irmãos e irmãs sejam tão fortes quanto você no dia em que 
enfrentarão seus atos de vida que carregam o mal: eles se lembrarão de que 
purifiquei todos os seus atos de vida sem amor . Em cada um de vocês, você 
carrega quantos eu amo. Apesar dos confrontos externos, você os carrega nos 
ombros, como carreguei todos vocês.

- Eu caí sob o peso da Cruz e levantei; Então, meus filhos, a sua Cruz está cheia da 
minha força? Minhas graças são incondicionais, elas fornecem a você a força para 
seguir em frente. Sim, os atos da vida de meus membros são uma fonte de 
sofrimento para você, mas seus sofrimentos se transformam em graça cada vez 
que você os aprecia como eu os aprecio. Sofri quando vi o Divisor atacar minha 
futura Igreja, porque conhecia os sofrimentos que você suportaria na carne.

- Você percebe que Satanás dividiu minha Igreja e continua fazendo-a sofrer? Na 
Igreja, todos vocês estão unidos e o anticristo é quem os move a praticar atos 
contra a Igreja. Divisão após divisão, confronto após confronto, comparação após 
comparação, base após base, inveja após inveja ... vocês, meus membros, querem 
estar certos.

- Quem acusou o Filho de Deus de ser mentiroso? Quem deu falsos testemunhos? 
Quem vendeu o Inocente? Quem deu um tapa no Mestre? Quem negou seu 
Mestre? Quem o condenou? Quem o açoitou? Quem zombou dele? Quem quer 
carregar sua cruz? Quem acredita na sua purificação? Quem quer ser salvo? No 
passado, eles queriam estar certos e hoje acreditam que estão certos.

Quem pensa em fazer o bem, olha para amar, escuta sem julgar, fala sem mentir, 
age com retidão, sente sua vida de amor, vive minhas palavras de amor.
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Minhas palavras não demolem, são para todas as crianças que têm fé no que eu 
disse. É a força de que precisam para contar aos outros o que há em seus corações.

A fé no que construí gera sabedoria. Confie que o alimento dos seus bons atos de 
vida será o do meu Ato de Vida, e cada um receberá este alimento. Você está na 
Igreja, confie em mim para aqueles que não confiam em mim, e eu o recompensarei.

Existem muitos atos de vida contra a minha Palavra. Pense naqueles que não 
querem acreditar no poder das minhas palavras, aqueles que os transformam ao 
gosto de sua fantasia humana: esses membros são vítimas de sua arrogância. E 
vocês, meus membros, fiquem em paz e não usem palavras sem amor contra eles. 
Você sabe que o que eu disse é poderoso. Pratique um ato de vida de amor, 
oferecendo-me esses atos de vida sem amor. Eu sou a Palavra, e minha Palavra é 
poderosa, ela os cobrirá com seu poder tornando-os filhos da minha Palavra.

Que palavras vindas de você podem ter tanto poder quanto as palavras de Deus? 
Nenhum, nem mesmo as palavras do homem no sacerdote. Nenhum ser humano 
criado carrega consigo a natureza humana e a divina; Só eu, o Filho de Deus, carrego 
esse poder em mim. Todos os meus membros que estão em seu ministério 
sacerdotal e falam minhas palavras o fazem em meu nome, não em seu nome. 
Quando o Espírito Santo te cobre com o seu poder, sou eu que digo as minhas 
palavras e te alimento, assim como alimento o sacerdote: Eu sou o Sumo Sacerdote.

Ninguém pode diminuir a potência dos meus atos de vida. Se um padre não é um 
membro fiel de si mesmo, quando ele fala minhas palavras, minhas palavras 
permanecem poderosas. Mesmo que um de vocês seja infiel às leis de meu Pai, se ele ler 
minhas palavras na Bíblia, será alimentado, pois minhas palavras estão vivas. Minhas 
palavras são de amor, por isso peço que se amem e orem para não cair em tentação, 
porque o Maligno anda à espreita.

Eu te digo: 'Quem me ama ama todos os filhos de Deus.' Eu sou a Igreja 
triunfante, purificadora e militante, conduzo a todos. Em você estou e cada um de 
vocês está em cada um dos meus membros por mim. Portanto, deixe seu interior 
saber quem você é, sendo amor por fora como você é por dentro: um membro do 
amor. O amor o torna um membro forte diante das tentações. O estatuto de 
membro, é você com todos os meus membros, você não está sozinho. Amo minha 
Igreja e, você, amo a Igreja que é.

• Amava-te muito até te dar à minha Mãe: «Mulher, aqui está o teu filho»: em João 
foste toda para mim que sou a Cabeça da Igreja.

• Eu sou o Menino que ela carregou: 'Tu terás um filho, e ele se chamará Jesus': ela me carregou em seu seio 
virginal, e por mim carregou você.

• Antes que o Espírito Santo venha sob as línguas de fogo sobre os apóstolos, o 
Espírito Santo cobriu a Virgem das virgens com a sua sombra: ela é minha Mãe, 
ela é a Mãe da Igreja.
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• O Menino cresceu na graça: a Mãe da Igreja conservou na sua memória os Atos de 
Vida do seu Menino.

• Minha Mãe, que carregava o Redentor no seio, estava associada à minha Redenção: 
seus atos de vida são uma graça para todos vocês.

• Eu estava aos pés da Cruz: ela une todos vocês para que estejam sob a força do 
meu amor.

• Satanás tentou os futuros membros da Igreja triunfante: a Mãe da Igreja orou 
pelos membros fracos da Igreja.

Ainda hoje ataca ferozmente meus membros. Todos os membros da Igreja devem 
apoiar uns aos outros, não destruir uns aos outros. Todos vocês são membros do meu 
Corpo e cada um de vocês tem um papel: homens, mulheres e crianças, todos vocês são 
membros plenos do meu Corpo de amor. Meus eternos Atos de Vida alimentaram cada 
um de seus atos de vida, alimentam cada um de seus atos de vida e alimentarão cada um 
de seus atos de vida: EU SOU é Deus.

Minha Paixão continua e continuará até que cada um tenha compreendido que todo 
membro perdoa todo ato de infidelidade ao Amor.Você, minhas ovelhinhas do meu 
rebanho, reconheça que a sua força é a Igreja: juntos para amar. Ore pela paz, a Igreja 
sofre por causa de seus membros que não se amam.

Suas fraquezas diante das tentações são inúmeras, Satanás é quem quer destruir a 
Igreja. Lembra-te das minhas palavras: «Dou a minha vida pelas minhas ovelhas», então 
não tenhas medo, dou a tua vida pelo rebanho: Eu sou o Bom Pastor. Quem me segue 
ama as minhas ovelhas e faz a minha Vontade; mas quem não ama minhas ovelhas causa 
dano a cada uma delas e não faz a minha vontade.

Hoje como ontem. Eu reúno meu rebanho, então tenho confiança de que minha 
Palavra será reconhecida por minhas ovelhas. Mas se você duvida da sua missão, lembre-
se que o Bom Pastor deu a sua Vida por você e por eles.

Jesus

TU ESTÁS DISPOSTO A
SIGA MEUS PASSOS?

Meus filhos do amor, esses momentos são importantes para o avanço do meu 
trabalho. Nestes dias de luz, confie apenas em mim, seu Salvador, não em vocês. Eu 
faço você viver a sua realização, e este é o meu trabalho. Cabe a mim, Filho de Deus, 
torná-la conhecida a ti, pois fui eu quem a apresentou a meu Pai para que o amor 
reine no coração de todos os seus filhos. Nestes momentos, eu o apresentei a vocês, 
e hoje peço-lhes que sejam fiéis ao meu chamado, já que dizer o seu 'sim' ao Amor 
veio de Deus, não de vocês.

Cada criança que participa do meu trabalho é uma criança abençoada, pois Deus 
é quem lhe pediu para pronunciar o seu 'sim' ao Amor e lhe pede que ajude o seu 
próximo praticando atos de amor. Seus atos de vida o levarão a perceber que todo o 
mal feito pelos filhos de meu Pai foi purificado por
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meu ato de vida. Somente vivendo como seres bons é como seus atos de vida, por 
meio do amor, no movimento da vida lhe trarão sua recompensa.

Quando um de vocês se doar totalmente pelos pais, mães, filhos, netos, irmãos, 
irmãs e seus familiares, ele poderá realizar o que eu fiz, por amor, por ele para que 
seus atos de amor sejam um alimento de amor no meu trabalho. É essencial que 
você aproveite as vantagens da Purificação. É por isso que você deve alcançar o que 
eu realizei: a Purificação. Essas graças alimentarão seus atos de vida para que dêem 
frutos de purificação.

Por seus atos de amor, vou permitir que você descubra a medida de seu amor, e 
seu amor será dado sem condições. Mas antes que ele possa entregar amor 
incondicional ao próximo, seu ser terá que se abrir para amar a si mesmo e ele terá 
que usar o poder do amor para ver o que será apresentado a ele. Eu, que sou o seu 
Mestre de amor, irei guiá-lo. Eu trarei a ele o que ele precisa para realizar o que ele 
deve realizar, não como ele deseja, mas como meu Pai deseja, porque tudo tem que 
ser amor por todos os filhos de meu Pai.

Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Deus é quem escolhe cada um dos filhos para ajudar 
os que estão perdidos. Quando uma criança abençoada se entrega completamente, ela o 
fará com o que carrega consigo: seus atos de vida passados   e presentes. Visto que 
muitos de seus atos de vida foram impuros por causa do que ele aceitou em sua vida, o 
que será apresentado a ele terá o sabor do que ele fez, e isso acontecerá em sua vida 
diária.

Ao fazer o que você terá que fazer no presente, você verá através de suas ações da 
vida e das ações da vida do seu próximo o que você fez, e você entenderá que é 
importante perdoar a si mesmo antes de poder ajudar o seu próximo, porque o alimento 
dos vossos atos de vida alimentará os atos de vida do próximo, que também ele terá de 
perdoar a si mesmo.

Entendam bem, meus filhos, os atos da vida do seu próximo, vocês são aqueles 
que os alimentaram com o alimento dos seus atos da vida e ele é, seu vizinho, que 
aceitou este alimento e praticou os seus atos da vida. Mas quem é o maior culpado? 
Aquele que alimenta, certo? Quem te alimentou? E quem eles alimentam com tasteis? 
Vejam, meus filhos, o importante é nos ajudarmos.

Cada um de vocês foi preparado para este trabalho, e este trabalho vem de Deus. 
Mesmo antes de você estar neste mundo, meu Pai sabia o seu 'sim' ao Amor. Ele viu 
seus atos de amor por ele, por você mesmo e pelo seu próximo, ele viu seus esforços 
e te abençoou para estar pronto para o dia em que tudo iria começar .

Quando você perdoa a si mesmo, seus atos de vida impuros causados   pela 
sombra de seus pecados serão envolvidos pela misericórdia de meu Pai, e esse 
alimento alimentará os atos de vida de seu próximo.

• Silenciosamente, eles aprenderão a observar o que fazem e saberão que eu os amo pelo 
que são.

• Calmamente, eles dirão seu 'sim' ao Amor e se amarão como são.
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• Calmamente, eles aceitarão seu arrependimento e se perdoarão. 

Você tem que valorizar seus atos purificados de vida.

- Por que é necessário que você também aprecie seus atos purificados de vida? Eu 
carreguei em mim seus maus atos de vida, arranquei o mal que eles carregavam, 
enviei o mal para a morte eterna e apreciei seus atos de vida, pois foram 
purificados pelo amor a meu Pai. Eu vi seus atos purificados de vida ocupando 
seu lugar no movimento da vida e recuperando suas forças. Sim, eles voltaram à 
vida quando meu amor curou suas feridas. Seus atos de vida carregavam o sabor 
do amor incondicional.

Meus filhos, as graças da Purificação estão em suas vidas. Eu sou Amor e não 
posso fazer você viver esses momentos sem a graça do amor. Eu sou a Luz do mundo 
e dou graças pela luz. O que estará diante de você o levará a descobrir-se como você 
é.

- Vocês que são filhos abençoados de Deus, o que haverá diante de vocês? Seus atos 
de vida anteriores.

- Você vai vê-los como em uma visão? Não, você os reconhecerá por meio de suas 
ações ou de seu vizinho.

- Como você reconhecerá que seus atos de vida ou os atos de vida de seu próximo 
praticados no presente têm relação com seus atos de vida passados? Você sentirá 
dor em você, o que lhe permitirá saber que o que está vivendo é consequência de 
seus atos de vida que concordou em fazer.

- Qual será a medida de sua dor? A dor vivida antes do ato presente será como um 
barômetro da vida para vocês: como haverá tensão em sua vida, vocês sentirão o 
que os impediu, filhos, de preservar a paz; Também será como um barômetro da 
vida, que o levará a perceber que o ato que você vê é conhecido em sua carne. Já 
que a dor vai persistir, isso vai te ajudar a entender que o ser que você fez sofre 
tanto a sua alma quanto a sua carne e, pelo amor, no movimento da vida isso 
trouxe consequências na vida do seu próximo.

- O grau de dor será o mesmo para cada ato que não transportar o conhecimento 
do bem? Tudo dependerá da sua entrega. Quanto mais você amará quem você é 
e mais amará seu Deus; quanto mais você vai amar o seu Deus e mais você vai 
entrar nas minhas feridas que dão força. Você saberá que o menor de seus atos 
que não foram bons foi doloroso para mim e cada ato da vida dos filhos de meu 
Pai que receberam alimentos impuros de seu ato afetou a vida deles: embora o 
mal neste ato fosse pequeno, seu amor ele não podia exibir sua força no 
movimento da vida.

- De que força você precisa? A força do amor, aquela que faltou a você: a força do 
amor para mim, você e seu próximo. Os la haré sentir por vuestros actos de vida, 
así tendréis la fuerza de seguir sin abandonar de camino, pues el sufri- miento 
estará presente, hijos míos: tales como fuisteis en vuestro pasado, tales seréis en 
el presente, pero estaré presente así como minha mãe.

Traduzido do Espanhol para o Português - www.onlinedoctranslator.com
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- Por que o amor não pode mostrar sua força? O amor é completo: ele se dá e 
recebe. Se ele não é ele mesmo, ele não se entrega e não recebe: o amor é um 
todo. O ato que não era bom entrou na inércia da vida, e o amor fez sua obra: 
deu à sua vida o mal que você aceitou e, pelo amor, no movimento da vida toda a 
vida recebeu um alimento sem vida.

- O que significa 'inércia da vida'? O amor na vida traz sua força para agir, porque 
Deus colocou seu poder de amor na vida. Quando um filho criado não usa o que 
carrega consigo, isso significa que não tem consciência do que o habita: o que ele 
faz não está presente na sua vida eterna. Parece um autômato que vai e vem, e 
suas ações não produzem nada, porque não carregam amor. O filho que pratica 
uma má ação, não é o amor em sua vida que o alimenta para que seu ato esteja 
na sua força, é o mal no ato. O filho que aceita fazer o mal, o mal entra em seu 
ato de vida, que se torna impotente novamente, e o mal domina seu ato por estar 
sem a força do amor.

- O ato inércia está morto? Não, a vida está presente no ato, mas o ato não age, o 
mal é o que faz o ato conhecer seu poder. Portanto, o ato que não está mais em 
sua força parece ser um ato de vida, enquanto é apenas um ato de amor vazio 
que nada produz, e o que nada produz, nada traz de bom à vida.

- O ato controlado pelo mal pode alimentar os atos de vida de quem não aceita o 
mal? Não, porque o poder do amor em sua vida está presente. A paz, a alegria e o 
amor neles rejeitam o alimento do mal. Mas aqueles que não estão em paz, seus 
atos de vida recebem o alimento doentio que vem de um filho cujo ato de vida 
está na inércia da vida, visto que sua vida é perturbada pelo que há neles.

- Aquele que perdeu a paz, enquanto foi escolhido para ajudar o próximo, isso 
significa que ele é totalmente responsável pelos próprios atos da vida que, agora, 
carregam a comida ruim de um ato ruim da vida do próximo? Sim, porque foi ele 
quem decidiu responder à sombra do medo que queria dominá-lo usando a 
comida ruim que o ato de vida do próximo carregava.

- A criança, consciente de sua missão, é responsável perante seu próximo pelos maus-
tratos que o mal nos atos da vida do próximo lhe permite fazer enquanto seu ato 
acarretou o mal? Não, todos têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Mas, 
por meio do amor, no movimento da vida o mal levado por seu ato de vida alimentou 
os atos de vida de seu próximo, assim como seus próprios atos de vida alimentaram 
seu ato de vida com o que carregavam: o mal.

- Qual a importância de fazer você viver esses momentos, já que Jesus purificou 
tudo? Tenha amor pelo ser que está diante do que você saberá sobre ele:

• Sim, você reconhecerá que o ato impuro que acabou de praticar ocorre em sua vida, porque 
você está experimentando as consequências de seus atos negativos no passado, que 
alimentaram todos os atos ruins da vida.

• Sim, ele reconhecerá que o ato impuro do próximo que lhe causa dor vem do que ele 
carrega em sua carne: a comida ruim de seus atos de vida que alimentou esse ato 
impuro.
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• Sim, você reconhecerá que Jesus o amou do jeito que você é e purificou seus atos de vida anteriores.

• Sim, você reconhecerá que Deus o alimentou com Sua misericórdia para que seu ser 
imperfeito pudesse ser transformado em perfeito, mas você deve se esforçar para 
perdoar a si mesmo.

• Sim, você reconhecerá que a força do amor é o que vai curar seu amor condicional 
para que o Poder cure suas feridas.

• Sim, você reconhecerá que seu vizinho precisa de ajuda, assim como ele precisa de sua ajuda.

• Sim, você reconhecerá que juntos é como o mundo do amor será construído.

• Sim, você reconhecerá que as graças de Deus são o que lhe dará perseverança, 
humildade, sabedoria, obediência, luz, amor para seguir em frente juntos.

• Sim, você reconhecerá que isso levará tempo, pois é obra de Deus, não sua.

Por meio desse ato de amor, ele terá absoluta confiança em Deus e receberá a 
força que seu ato presente não mais carregava: a paciência, e seu ato retomará seu 
lugar no movimento da vida. Seu ato em sua força de amor se unirá com outros atos 
de amor que estão em sua força de amor, e a humilde Maria unirá estes atos de vida 
com seu Ato de vida: 'Eu sou o Servo do Senhor', e estes atos de vida unidos ao Ato 
de minha Mãe serão envolvidos por meu Ato de Vida. Meu Alimento nutrirá os atos 
de vida daqueles que foram abençoados por meu Pai. Este alimento fará estas 
crianças avançarem no seu desígnio de amor: aceitar continuar a perceber através 
dos seus atos de vida o que ainda carregam na carne: a comida ruim que circula no 
movimento da vida, pelo amor.

O filho de Deus, que tu és, compreenderá que é necessário viver este tempo em 
que deve tomar consciência da sua purificação, para ajudar aqueles que terão de se 
conscientizar de que também eles foram purificados. Ele tem que entender que o mal 
camuflado em sua vida para levá-lo a fazer o que ele não teve que fazer, que o 
transformou ao longo dos anos, não fará mais sua obra nele.

Visto que você reconhecerá que meu Ato de Vida alimentou seus atos de vida, 
apesar de suas más decisões, sua alma e sua carne se beneficiarão das graças da 
Purificação. Uma paz de amor o invadirá porque ele terá aceitado viver o que tinha 
para viver. Uma alegria de viver este tempo se manifestará em seu dia a dia, apesar 
dos ataques de demônios.

Quanto mais ele se perdoará como eu o perdoei e mais amor por seu Salvador lhe 
dará asas, pois ele se amará como eu o amei e como eu o amo. Ele não tentará medir o 
mal de suas ações, ele reconhecerá que todo ato traz uma consequência pequena ou 
grande, visto que nenhum mal é bom para os filhos de Deus. Ele poderá ver com a graça 
do amor que o que acontece no seu dia e não é bom para os seus irmãos começa a agir 
nele: ele valoriza o que descobre sobre ele por amor a Deus.

Purifiquei todos os seus atos de vida e quem aceitar viver o meu trabalho agradecerá 
a Deus o que fiz por ele. Como o vento soprando sobre o campo de trigo, e você ver as 
orelhas se inclinando na direção de onde o vento sopra, você olhará mais longe
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Observe seu passado mais de perto e verá que suas ações anteriores revelam suas 
más decisões. E desde que se aperceba deste facto, voltará a ser receptivo ao meu 
apelo: a reconhecer a sua vida como era e como é para que seja o que é: perdoada 
por Deus, ele próprio e o próximo. O efeito da misericórdia lhe trará um bem-estar de 
amor.

A princípio, isso lhe parecerá inexplicável, pois experimentará um vazio e ao 
mesmo tempo um peso que o levará a rejeitar sua dor. Já que você não saberá como 
se libertar desse estado impenetrável, é quando você terá que se render.

O amor, nele, o ajudará:

• apreciar ter confiança apenas em mim, que sou o Salvador do mundo;
• apreciar pensar que sou eu que carreguei e senti todas as más ações da vida, por 
amor;
• apreciar saber que fui eu que consenti em viver o sofrimento da alma;
• apreciar a compreensão de que fui eu que consenti em sofrer por amor aos filhos de 
Deus;

• valorizar a aceitação de que fui eu que os curou e os libertei de todo o mal. O 

amor vai curar o impossível para o homem.

• Minhas graças são aquelas que vão agir sobre as suas graças passadas: aquelas que eu te 
dei e não aproveitei;

• meu amor incondicional é o que devolverá ao seu amor o que faltou por tanto 
tempo: sua força de amor;

• minha misericórdia é o que alimentará sua misericórdia;

• o meu Ato de Vida é o que vai alimentar o seu ato de vida: o seu 'sim' ao Amor vai recuperar a 
sua força.

O que parecia inexplicável começará a se manifestar nele. Uma paz diante da 
realidade: o ato que não pôde ser mudado, mas aceito, conhecerá uma libertação, e 
o ato seguirá o curso de sua presença em sua vida eterna: entrará seu ato de vida 
que foi alimentado pelo conhecimento do mal em sua força no presente. É necessário 
fazê-lo para que o ato recupere sua força. Onde? No movimento da vida, pois é aí que 
o tempo dá ao ato da vida sua presença eterna.

Tudo está em Deus. Abro todos os atos de vida passados, presentes e futuros, e o 
ato inercial da vida tem que saber o tempo para estar presente no Ato de Vida para 
que meu Corpo e meu Sangue sejam seu alimento de vida. Quando um ato não é 
bom, não dá o que é: está ausente no tempo, portanto no movimento da vida. Não é 
na morte eterna, é em um tempo vazio onde nada acontece: o ato da vida não recebe 
e não dá nada.

Cada ato da vida é praticado por uma criança, pois há vida em todos os filhos de 
Deus. O ato faz parte da vida da criança que carrega amor: ela é a única
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pense, olhe, ouça, fale, aja e sinta, enquanto eu preencho sua vida de graças. Mas se 
o ato não parece estar em movimento, sua vida não pode alimentá-lo de graças. Pois, 
em sua vida eterna, há um vazio, como um buraco, no movimento da vida, e a vida 
não pode alimentar um buraco.

Se o ato da vida é um vácuo, onde está esse buraco, já que nada existe fora de 
Deus que seja o Movimento da vida e dê vida ao movimento? Em uma época onde 
não existe poder de vida.

Eu explico. A vida vem de Deus e o que está vivo está na vida. Se a vida existe em 
todos os humanos, é porque Deus a quis por amor. Os humanos também carregam 
consigo o que precisam ser, e Deus é quem lhes dá o que precisam ser. Tudo o que 
está em Deus, Deus dá para aqueles que vivem neles.

Cada vida é nutrida pelo que há nela. Bem, eles vivem com o que sua vida 
contém, e o que está em sua vida vem do Conteúdo da Vida Eterna, porque Deus ama 
o que Ele criou. Por isso, os vivos não podem prescindir da vida e de seus conteúdos 
que vêm de Deus sob pena de morte eterna.

- Quem é como Deus? Deus.

- Quem é a vida eterna? Deus.

- Deus se separa do que carrega dentro de si? Ele não está separado do que carrega nele, pois 
tudo está vivo para ele.

- Pode-se dizer que as pedras estão vivas? Eles não levam vida, mas são bens 
preciosos de Deus para os vivos que deles necessitam; Pois bem, o que essas 
pedras englobam é o amor que vem de Deus e contém a força de Deus 
Amor.Deus não tira do seu movimento de vida o que é amor, visto que o que é 
amor para os vivos é bom para eles.

Mas desde o início deste mundo, acontece que os filhos de Deus inventam o que 
é contra o amor de Deus. Visto que existe o amor de Deus no movimento da vida e o 
amor torna todos os vivos livres, Deus não usa seu amor para forçá-los a realizar 
apenas obras de amor. Deus espera amor de seus filhos por meio de suas obras de 
amor. Deus gosta de receber deles o seu amor, aquele que lhes deu para realizarem 
obras de amor.

Deus é o Criador e ninguém pode criar, nem mesmo os anjos. O que é criado vem 
do que é criado por Deus, então os filhos de Deus criam com o que Deus colocou 
neles. O que o homem inventa, ele faz com o que carrega em si: o amor, e como 
nenhum ser humano pode enganar o amor que vem de Deus, o amor é o que ele se 
dá e o amor o que ele recebe. Por isso se diz que tudo pertence a Deus: Deus é quem 
dá e Deus é quem recebe.

Quando um humano inventa o que não é amor por todos os vivos, ele é contra 
Deus. Seu ato de vida é ruim, ele não pode carregar um alimento de amor; por isso, 
seu trabalho não vai para Deus. Como se fez com a vida, que pertence ao filho de 
Deus, seu ato de vida fica onde está: em sua vida, e o que ele inventou se dá, porque 
ele é vida. Portanto, uma vez que o ato foi sem amor, então
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Contra Deus, seu ato que está em sua vida eterna não recebe um alimento de amor e não 
dá um alimento de amor: este homem vive como um ser sem vida.

- Por que a vida, que está nele, não recebe amor e não dá amor? Quando o ato 
humano não é praticado com seu amor, sua vida não se sente amada por ele. O 
amor no humano é o que o faz sentir que fez algo que não era amor, porque sua 
vida não quis reconhecer esse algo que era contra a Vida. Esse algo é o mal que 
não está em Deus. Conseqüentemente, a vida, que não quer reconhecer este ato 
controlado pelo mal, não pode receber nem dar o alimento do amor. Bem, é um 
ato inerte: um ato sem o poder da vida.

- Este ato de vida sem a força da vida alimentará os maus atos da vida dos filhos de 
Deus no movimento da vida, mesmo quando esse ato não vai em direção a Deus, 
mas permanece na pessoa que o praticou? Sim, visto que é, através do amor, em 
movimento, que está na Vida Eterna, que a vida faz com que todo ato se mova. 
Todos são livres para aceitar ou se recusar a praticar atos da vida sem amor.

- Todos os seus atos estarão ausentes no movimento da vida? Não, porque o que ele 
inventou e não agrada a Deus vem de um filho vivo, então apenas seus atos 
insanos da vida serão em um espaço de tempo vazio. Serão atos de vida doentios 
que avançarão sem conhecer seus frutos, e até que essa criança saiba que esses 
atos sem o poder da vida podem dar bons frutos porque foram purificados, 
permanecerão ausentes em sua vida e doentes no movimento de vida.

- As crianças que praticaram atos da vida sem amor, quando chegar o dia da tripla 
cadência, serão capazes de entender o que vivem? Sim, saibam que muitos de 
vocês já responderam às graças de Deus em suas vidas diárias para ajudar essas 
crianças; assim, haverá graças que ressurgirão de dentro. Vós que quereis ajudá-
los aceitando olhar para vós e perdoar-vos, porque haveis confiado na Mãe da 
Igreja que terá reunido vossos atos de vida de amor para trazê-los a mim, seu 
Filho, meu amor incondicional vai já cicatrizaram feridas neles.

- Por que Deus esperou esse momento para que esse movimento estivesse na vida 
de seus filhos? Deus criou o homem e a mulher gratuitamente. Deus permitiu a 
seus filhos praticar atos de vida com sua liberdade de acordo com suas decisões e 
os deixou livres para viver suas conseqüências com suas graças. Demorou um 
tempo, outro tempo e outro tempo, até que cada um de vocês soubesse que 
estava em liberdade quando causou dor a Deus. E neste momento cada um deve 
saber que é livre para se arrepender, amar a si mesmo e ajudar o próximo a se 
comportar bem.

Será o mesmo para todos os filhos que terão que aceitar viver sua própria purificação: Deus 
permitirá que eles vejam seus atos malignos de vida purificados, e eles escolherão viver sua própria 
purificação com sua liberdade. Ao sentir a dor causada pela comida ruim, eles reconhecerão quem 
são. Quando você concorda em olhar para si mesmo como Deus olha para você, você sentirá amor 
por mim e amará um ao outro. Assim, eles vão agradecer a Deus e aceitar
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Amarás o meu Ato de Vida, que volta a dar amor a cada ato de vida inerte, para que 
cada ato recupere o seu lugar no movimento da vida.

No movimento da vida, abundam as graças. As crianças dispostas a viver o que 
Deus espera delas farão com que seu amor seja conhecido pelo próximo. Apesar de 
não perceberem que seus atos de vida estão presentes no movimento da vida, por 
terem recuperado seu lugar no Movimento da Vida, serão inundados de luz. Os filhos 
escolhidos saberão que seus atos de vida alimentam com amor no movimento da 
vida os atos de vida de quem não carrega o conhecimento do bem.

No Movimento da Vida é onde você receberá a luz, pois minhas graças são o que 
será o seu alimento: o alimento da vida. Haverá convulsões ao seu redor, e aqueles 
que não resistiram à doçura de minhas graças passarão por essas convulsões 
sabendo que conseguiram superar o medo: a sombra do pecado. Cheios de amor por 
si mesmos e pelo próximo é como eles reconhecerão a evidência: Deus cuidou de 
cada um.

O espírito do mal será liberado: Satanás atacará os filhos abençoados. Aquele que 
acreditava controlar a alma daqueles que antes não resistiam às suas tentações rugirá de 
fúria, atacará aqueles que são a causa de sua falta de poder.

Meus filhos abençoados não vão enfraquecer. Vou te dar uma força que você não 
suspeitou. Sua carne durante o trabalho continuará a render-se em minhas mãos; assim, eles 
avançarão em direção àqueles que precisarão deles. Seus atos de vida não serão isentos de 
dores, mas essas dores serão alegrias para eles. A tua alma ficará embelezada com a luz e o 
que dela emergir trará à carne uma perseverança que alegrará o coração da minha mãe.

- O refúgio, meus filhos, não é o Coração de minha Mãe? Em todo o mundo, minha mãe 
aparece. Ela convida todos os seus filhos a se refugiarem no seu Coração materno.

• Eles se reunirão aos pés de Maria, a Imaculada Conceição, e unidos pela oração os 
convidarão à conversão.

• Continuarão avançando e agradecerão à Rainha da Paz que será seu exemplo de 
perseverança, e uma paz vivida neles mostrará que estão protegidos.

• Quando acharem que não têm mais forças, encontrarão juntos Nossa Senhora do 
Rosário e continuarão se entregando.

• Haverá fé em quem os seguirá, e eles caminharão lado a lado para apresentar as 
crianças a Nossa Senhora de Guadalupe, e outros se juntarão a eles, sempre pela 
oração.

• Os que já não tinham esperança verão o que acontece e também desejarão rezar 
com quem se dirige à Virgem dos Pobres.

• Cantarão com quem for à Virgem que, hoje, ainda pede: "Mas, meus filhos, orai, 
meu Filho ouve e vos satisfará".
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• Eles darão graças a Deus por ter dado Aquele que carregava em seu Coração as 
dores de seu adorável Filho, e todos rezarão para afetar os corações mais 
endurecidos.

• Haverá crianças que se aproximarão timidamente daqueles que foram ver a Rainha 
dos Céus, Aquela que protege, e todos ficarão felizes em fazer o que carregam no 
coração.

• Alguns colherão flores para levar à Bela Dama para que ela não chore mais, e seus 
corações ficarão unidos ao Coração dela.

• Outros agradecerão Aquele que sofreu muito, e os pecadores dirão: 'Vamos ver a 
Virgem Maria que nos pediu para rezar.'

• Sim, haverá amor, porque todos levarão no coração aqueles por quem oram 
diante de Maria, Rainha dos Corações, e os corações se abrirão às graças do amor.

• Em cada país, os filhos que rezam se multiplicarão para pedir à Mãe de Jesus, que 
veio visitá-los, a graça do amor para que todos os filhos de Deus a recebam.

• Dia a dia haverá esperança na Igreja: os corações se reunirão em torno do Coração 
de Maria que os conduz ao Coração de Deus.

Filhos meus, aceitem que o seu coração se abra, preparo-o para viver estes 
momentos. Deus sabe quantos se darão para que todos os filhos de Deus estejam 
dispostos a viver a grande purificação. Não perguntem um ao outro quando isso vai 
acontecer, já começou. Onde há um filho que quer ser perfeito como meu Pai 
Celestial é perfeito: tudo começa. Olhe e veja, tudo está ao seu redor.

Minhas graças os preparam e a cada momento trarão a ajuda de que você 
precisa. Seus atos inertes de vida começarão a sentir o efeito de cada graça, e isso vai 
despertar seus atos presos de sua letargia.

Como será bom ver o seu ser:

• tão ativo, não indolor;

• tão puro, não sem tentações;

• tão corajoso, não sem provas;

• tão amor, não sem lágrimas;

• tão simples, não sem compromissos;

• tão humilde, não sem humilhação.

só você saberá o que viverá:

• tal você será, sem ser outro que você mesmo para aceitar aqueles que irão ridicularizá-
lo;

• Assim você será, sem artifícios para se proteger do luxo;

• assim, você não terá nenhum mérito para não cair na exaustão;
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• assim você será, sem complicações para conseguir dar um passo de cada vez;

• Assim você será, sem exaustão para evitar atos muito trabalhosos;
• tal você será, sem pensar no amanhã, mas entregue-se a Deus para estar pronto;

• Assim você será, sem prejuízo de si mesmo, quem olhará para os atos de sua vida 
passada, para agradecer a Deus pelo que viverá no presente.

Sim, ninguém ficará sem meu amor, verdade, força, conhecimento. bondade, 
paciência, liberdade, sabedoria, ternura, simplicidade, caridade, pureza, aceitação, 
confiança, entrega. Meus filhos, este tempo está diante de vocês: tudo está 
acontecendo.

Apresento o meu trabalho para vocês: é sobre cada um de vocês. Se você acha que 
minhas palavras são revigorantes, mas a realidade é muito diferente, é porque você apenas 
olha: você não está dando os primeiros passos. Meus filhos, façam um primeiro esforço: 
comecem abrindo a Bíblia. Mas peça ao Espírito Santo de antemão para guiar sua mão e leia 
um pequeno parágrafo; Estas palavras permitirão que você descubra novamente que eu sou a 
verdade e que você é o amor. Todos os dias, dê este esforço; será tão bom para a sua alma: 
ela é quem recebe para a sua carne.

Derramarei a graça do amor sobre você: é preciso amor para apreciar a leitura da 
Bíblia e permitir que Deus o instrua. Você vai perceber que vai ler por si mesmo, e vai 
entender que o que é amor está ligado a você mesmo, porque o que está escrito é 
para trazer felicidade para o seu dia a dia.

Seja amor por si mesmo, mesmo quando você não sabe como se comportar 
diante do seu ato passado ou do próximo que é a causa da sua consciência. Quer seja 
um ato banal ou um pouco banal, permaneça como você é. O que acontecerá em 
você virá da graça do amor.

• Amor é o que o fará sentir o que estava contra você.
• O amor é o que lhe dará força para olhar para você sem acusá-lo.

• O amor é o que o fará ver que Deus o ama sem julgá-lo.
• O amor é o que o ajudará a perdoar a si mesmo.

• Amor é o que te fará descobrir o valor do meu Ato de Vida que te purificou
• Amor é o que fará você se aproximar daqueles que não se amam para ajudá-los a se 
amarem.

• O amor é o que o fará reconhecer que o que você vive é desejado por Deus.

• O amor é o que o fará entender que Deus esperou que você se dispusesse a fazer 
você viver o despertar da consciência.

• Amor é o que o levará ainda mais longe para ajudar seu próximo a viver o que ele 
precisa para viver, apesar dos ataques de Satanás.

• O amor é o que te levará a entender que o que você vai viver é a sua missão no meu 
trabalho.

• O amor é o que o ajudará a se olhar como uma criança, quando perceber que 
esqueceu o que tinha que fazer.
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«Um bom dia, um filho esqueceu-se de vestir a camisa antes de sair do quarto. 
Durante o café da manhã, por mais que procurasse o que havia esquecido, ele não 
conseguia. Quando se preparava para ir para a escola, ficava pensando no que havia 
esquecido, até sair de casa sem perceber que não tinha calçado. Bem, ele foi para a 
escola de camisa e chinelo.

Quando ele chegou para a aula, a professora disse-lhe: 'Você se esqueceu de alguma coisa?' ele o conhecia 
bem e sabia que muitas vezes se esquecia das coisas. Seu comportamento não a surpreendia mais.

O filho olha para ela e vê amor em seu rosto. Francamente, ele se inclina: 'Oh, esqueci de 
usar meus sapatos!'

A professora sorriu para ele e disse: 'Você não esqueceu de outra coisa?' 

O filho sorri para ele dizendo: 'O que eu esqueci?'

Ela se aproxima dele e com um aceno de sua mão aponta para o vestido: 'Sua camisa!'

Ele disse naturalmente: 'Oh sim!' Agora eu sei o que estava procurando! Procurei por tanto 
tempo o que esqueci. Obrigado senhora.'"

Meus filhos, Deus fará com que vocês entendam o seu amor que não julga, porque 
Deus vê quem vocês são. O que é pedido a você estará em você. Deus não pede o 
impossível de você. Seu esquecimento involuntário alimentará seus atos de vida com 
amor, assim como nutrirá com amor os atos da vida dos filhos de Deus. Seja bom consigo 
mesmo, e os outros verão a bondade que habitará você.

A graça do amor é o que agirá: ajudará a criança que vocês olhem um para o 
outro sem se censurar por suas más ações, mas se satisfaçam fazendo ações cheias 
de amor a si mesmo e ao próximo. O amor trará um ganho de amor que alimentará a 
sua confiança, e os outros se abrirão para amar a si mesmos e aos outros: eles não 
julgarão, eles compreenderão que tudo tem que ser amor

O amor vai te unir. O amor atrairá o amor, o amor fará crescer o amor: quem ama 
será amado, quem gosta de se dar será bem-vindo, quem gosta de receber, apreciará 
dar. Cada um será assim porque o amor transformará a fraqueza em força. Quando o 
amor se encontrar, haverá uma explosão de amor dentro de cada um: será quente, 
doce. O amor estará em sua liberdade, ele se abrirá para quem o quiser.

Todos com todos, eles vão gostar de se encontrar. Eles não vão escalar colinas, eles vão 
escalar montanhas. Eles não terão medo de cair, eles vão escalar a encosta da montanha 
juntos. Eles planarão como a águia, ambos desejarão escalar e escalar para tocar o que 
desejam alcançar.

O amor estará em cada um de vocês: cada um se reconhecerá no seu lugar. 
Quando você olha à sua frente, seus olhos se abrem para um novo horizonte. O amor 
é o que iluminará o seu olhar, e tudo aparecerá para você de um ângulo de amor que 
só quem ama o verá. O amor se multiplicará em cada um por cada um.
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Mas tome cuidado, até que esse tempo acabe, haverá dor. Quando você se 
reprova pelo que fez, seus olhos escurecem. Você sentirá suas ações como se fossem 
inúteis, desajeitadas, medíocres, culpadas, imperdoáveis, atos vergonhosos, e o que 
for bom parecerá feio para você simplesmente porque vocês não se amam como são.

- O que vai causar isso? A Incompreensão diante de um de seus atos de vida: seu 
comportamento e o comportamento dos outros.

«Um dia, uma menina perdeu o pulso. Incapaz de encontrá-la, ela foi procurar a 
mãe para contar a causa do seu balanço: 'Mãe, estou procurando minha boneca, mas 
não consigo encontrar. Estou com medo por ela. Como ela deve ser miserável sem 
mim! '

Sua mãe, muito surpresa com sua linguagem, disse-lhe: 'Uma boneca não pode 
ter sentimento, por que você diz isso?'

A menina não entendia como sua mãe podia ignorar essas coisas: 'Mas, mãe, 
você não sabe que eu a carrego no coração todas as tardes para adormecê-la?'

A mãe dá de ombros, ela não consegue responder à filha: 'Vá e pare de falar 
besteira. É sua culpa, você deixa tudo fora do lugar. '

A menina ficou calada: 'Ô, mamãe, quanto eu te amo! Não se preocupe com isso, 
eu vou arrumar e encontrá-la em segurança. '"

- Quando alguém julga seu comportamento como estúpido e você pensa que talvez 
essa pessoa esteja certa, seu comportamento se voltará contra você, por quê? 
Atos de vida alimentam atos de vida que eles vão alimentar atos de vida.

- Entre esses dois atos da vida, qual você vai escolher, já que cada ato da vida vai 
alimentar a sua vida?

• Se o seu ato de vida é incerto, ele não estará mais em harmonia com seus atos de 
vida amorosa. Os maus atos de vida do seu próximo desestabilizarão o seu ato de 
vida, porque você não saberá confiar em si mesmo, e como não saberá se o que 
está fazendo é certo, Satanás aproveitará para afetá-lo. Você é quem será a causa 
do seu comportamento: não ter confiança no que Deus permite que você faça.

• Mas se você mantiver a paz diante desse julgamento, sua confiança se manifestará 
e você passará seu amor à pessoa que o julga. Você não vai sancionar isso e não 
vai sancionar a si mesmo. Este ato que está em você permanecerá em sua força e 
vocês são aqueles que, sem fazê-lo, permanecerão como são por fora, porque 
carregarão em você a graça do amor que sairá de você. Por meio do amor, no 
movimento da vida, seu ato de vida alimentará os atos de vida de seu próximo 
que precisava de sua força de amor.

- A menina permaneceu ela mesma nesta história? Suas palavras saíram com seu 
coração: eles eram o que ele era. Sua força era o amor. Apesar da preocupação com 
sua busca, ela mostrou que o amor estava unido ao amor para formar uma barreira 
ao julgamento. Você deve ser bom para aqueles que não vão entendê-lo.
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• Eles lhe disseram que Deus os ama do jeito que são?

• Eles lhe disseram que quando uma pessoa o repreende por algo, é bom oferecê-lo a Deus?

• Eles lhe disseram que se guardarem para si esse julgamento, será ótimo novamente, tão grande 
que eles vão duvidar que Deus os ama?

• Eles lhe contaram como é difícil amar uns aos outros como são quando se autointegram?

• Disseram-lhes que cada um estava em cada um e que todos foram criados para 
viver juntos na terra, e quando um deles é atormentado por algo, isso alimenta o 
sofrimento do outro?

• Disseram a você que o sofrimento, quando o oprime, pode agir até que você se torne 
insensível ao amor que Deus lhe dá e que sua vida vai esperar?

• O que você espera? o amor.

O mesmo acontecerá com você, porque você foi escolhido para ajudar aqueles que não 
me oferecem seus sofrimentos. Os ataques de Satanás não diminuirão. Ele sabe o que Deus 
está pedindo de você e fará de tudo para impedi-lo. Repito: usem seus direitos como filhos de 
Deus.

• Recuse as tentações.
• Ofereça tudo a Deus.
• Agradeça a Jesus por enviar demônios aos pés de sua cruz.

• Agradeça a Jesus que liberta seus atos de prisioneiros do mal.
• Agradeça a Jesus por descobrir que seus atos de vida recuperam sua força.

• Compreenda que eles estão presentes no movimento da vida.

• Peça graças à Mãe de Deus que unirá seus atos de amor condicional com seu Ato 
de vida incondicional para trazer seu Filho para você.

• Dê graças a Jesus que cura as feridas com seu poder de amor.
• Agradeça a Jesus por fazer você viver a purificação realizada.
• Agradeça a Deus por mostrar seu Espírito de amor.
• E seja grato por amar como Deus ama.

Meus filhos, se vocês pudessem perceber os efeitos da graça em vocês ao usarem 
seus direitos como filhos de Deus, não hesitariam um momento em cumpri-los. Quanto 
àquela filha da história: pressiono-te ao meu Coração para que o teu coração se derreta 
no meu, e uma vez que sou fundada no meu Pai, e o meu Pai funde-se em mim, e nós nos 
fundimos no Espírito Santo, o vosso coração é fundido em Deus:

• O amor escuta,
• O amor leva,
• O amor cumpre,
• O amor liberta,

• O amor remove o veneno do mal
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• O amor fortalece,

• O amor faz o amor circular em seu movimento de amor,

• O amor cura,

• E a Colmada de todas as graças te enche de graças: é amor.

• O movimento da vida é o amor: você está em mim, o Movimento.

• Eu sou Amor: isso dependerá unicamente de você e daqueles que foram criados 
para que seus atos de vida estivessem em sua potência absoluta de amor no 
movimento da vida.

• Quanto você vai fazer pelo meu trabalho já está realizado em mim, o Movimento da Vida: 
não se preocupe e realizado.

• O que você lê está no Movimento da Vida: se o que você lê constitui para você 
luzes, Deus é quem as dá para que você reaja.

• Os filhos deste mundo morrem sem fé em Deus: é preciso empenhar-se por amor 
a todos.

• O amor não é egoísta, passa tudo pela frente para se dar melhor: o amor acolhe, 
agradece, sorri e volta a convidar.

• O amor é como o perfume de uma rosa que sai para atrair quem o acha bonito: o 
amor quer agradar, cuidar de você.

• No movimento da vida, o amor quer cuidar de cada um para que cada um ame 
cada um: o amor não negligencia ninguém.

Abençoados meus filhos, Deus os convida a se unirem para o amor incondicional. 
Cabe a você decidir, só a você penetrar no meu Ato de Vida, praticando atos de vida 
por amor a mim que lhe dei a minha Vida. Não vou te pedir para morrer na areia, 
mas para morrer em mim por amor. Este momento é muito importante. Confie nos 
seus atos de vida que purifiquei pelo meu Ato de Vida: meu Ato de amor salvou todos 
os pecadores.

Não esqueça:

• Sua alma recebe graças e as dá à sua vida interior;

• por sua vez, por meio do amor, a vida acolhe esse alimento;

• no movimento da vida cada um recebe este alimento do Céu;

• então, cada um dá amor a cada um para que cada vida viva a sua vida na terra 
com o que vem de fora;

• assim, sua vida conhece diariamente a alegria de dar;

• Através deste benefício do amor, você não buscará mais alegria neste mundo: ela 
será cultivada diariamente por seus atos de vida de amor na terra.

Eu sou o Amor que se entrega com ela tudo. Amo vocês. Você me ama

Jesus amor
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SUA PERFEIÇÃO NÃO ESTÁ EM 
EVOLUÇÃO OU EM

A REENCARNAÇÃO
Meus filhos, que todos vocês se rendam a mim. Entregar-se completamente 

significa permitir-me mantê-lo em sua vida eterna com minhas graças. Se você pensa 
que pode viver sozinho, é como se dissesse a si mesmo: 'Eu me mantenho vivo com 
meus próprios meios e, por perto, sei que Jesus está presente'. Quero ser mais que 
um espectador em sua vida, quero viver suas alegrias como quero viver suas tristezas.

Meus filhos, existem deficiências em vocês que os levam a ignorar o que responder 
quando são questionados, e isso os faz sofrer. É minha vez de esclarecer. Apresento duas 
ideias:

• A primeira: 'Visto que a vida na terra existe há milhares e milhares de anos, de 
onde vem o homem hoje?'

• A segunda: 'Tenho direito a muitas vidas na terra?'

- Meus filhos, o corpo que é matéria deriva sua existência de matéria sem vida? Há 
milhões de anos, a vida entrou na matéria para transformar a matéria sem vida 
em matéria viva. Bem, é preciso concluir que a vida é inteligente.

- A vida inteligente daria presença à matéria que não tem vida sem fazer com que 
ela participasse de seu crescimento? A vida tem poder: depender apenas da vida, 
não do que não tem vida. Pois bem, a vida dá o que é importante para que a 
matéria cresça, porque só a vida cresce.

- A matéria é algo eterno? Não, já que a matéria não é vida. Só a vida não pode 
desaparecer. Portanto, a vida que habita a matéria não depende da matéria, pois 
toda matéria sem vida desaparecerá.

- Quando a vida está na matéria, a matéria ganha força? Sim. A vida é mais do que 
matéria, portanto superior à matéria. Visto que há poder na vida, quando a vida 
entra na matéria, ela dá tudo o que há nela. É por isso que a vida não deixa a 
matéria. Enquanto a matéria for capaz de conter a vida, a vida não deixará a 
matéria.

- A vida que a carne tem que sair senta-se em outra carne? Em você existe apenas 
uma vida e existe apenas um corpo criado para você, e tanto a vida quanto o 
corpo foram dados a você pelo Criador. Em Gênesis, está escrito: 'Deus soprou 
vida na carne'. Pois é necessário concluir que a carne recebeu seu fôlego de vida e 
a vida se deu a conhecer à sua carne. Pois a carne foi criada antes, visto que uma 
carne era necessária para receber a vida.

- O que você tem que entender? Que a carne é o templo da vida.

- Se a carne é o templo da vida, de onde vem a carne? Isso vem da matéria? Sim, 
visto que a matéria é necessária para formar a matéria. Bem, é preciso procurar o 
início da questão. Parece que um macaco combina com você, então faz sentido 
pensar em uma evolução.
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- A Terra sempre esteve em movimento no universo? Por hipótese, eles puderam 
deduzir que a Terra existe há milhões de anos e, graças às descobertas, 
encontraram presenças de vida que mostram que a vida apareceu na Terra há 
milhares e milhares de anos. Bem, eles estabeleceram que havia um começo de 
vida na terra a partir de uma matéria viva. Por menor que seja, tinha que ser 
propício à evolução.

- Pode ser compatível com o que foi encontrado na terra, no ar, na água e dentro da 
terra, há milhares de anos? vamos dar uma olhada nisso.

- A atmosfera da Terra: o que forma o ar ao redor da Terra? No começo tudo era 
gasoso, nada previa que esses gases um dia se separassem para obter ar puro 
para que a terra fosse habitável.

- A terra: o que a inventou? Massa contendo minerais que colidiram, criando 
explosões. A partir dessas explosões, a terra conheceu um novo elemento: o gás 
de exaustão subterrâneo, que rachou a matéria, e o aparecimento de um líquido 
na terra permaneceu vários e vários milhares de anos: matéria sólida e matéria 
líquida. Assim, houve mudanças atmosféricas.

- Quais são essas mudanças? Água, ar, frio: condensação, e houve ventos, que ainda 
trouxeram transformações no planeta. É por isso que você o nomeia planeta azul, 
já que seu líquido era volumoso. Quando a terra era mais permissiva, ela se 
deixava moldar: a matéria líquida e a matéria sólida compartilhavam um lugar, o 
que fazia com que o lugar do sólido e o lugar do líquido tomassem seus 
respectivos lugares. Pois bem, desta matéria sólida e desta matéria líquida saiu 
material propício à evolução, pois nestas águas e na terra existia o calor.

- Que novo elemento apareceu no planeta azul? havia a força da luz produzida pelo 
sol, a força do vento produzida pelo calor e frio, a força da água produzida pelas 
águas e a força da terra produzida pelos minerais: essas forças reunidas 
produziram a aparência de vida vegetal. Da vida vegetal, houve presença. A 
decomposição desta matéria viva deu origem a pequenos habitantes. Esses 
pequenos habitantes deram sua presença e entre eles havia fertilidade na terra: 
os vegetais produziam seu próprio alimento, que trazia vida na terra para que a 
vida fosse favorável à evolução.

Por isso, é bom parar por um momento para perguntar o que levou essa massa a 
se tornar propícia a uma evolução de seu ambiente.

- Como explicar que a terra pode carregar componentes vivos? Pensem, meus filhos.

- Existe uma inteligência no universo capaz de criar matérias para unir para que a 
vida esteja no fogo, no ar, na água e dentro da terra? Você tem que pensar nisso 
com sua humildade.

- As espécies que voam, arrastam, correm, nadam, vêm da mesma matéria que teria 
evoluído, enquanto houver um conjunto de matéria na terra? Cada espécie é sua. 
Bem, era necessário um assunto
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Pice para evolução para cada espécie que voa, arrasta, corre no solo e sob o solo 
e para cada espécie que vive na água.

- É necessário parar nesta reflexão? Sim, pois cada espécie de planta produz seu 
próprio alimento, como seus próprios minúsculos habitantes. Se cada árvore, 
arbusto, flor, cereal, etc., se reproduz graças à sua própria matéria, perceba as 
inúmeras espécies de plantas.

Seria falso dizer que existe uma inteligência superior ao que parece advir de uma 
evolução?

Todas as espécies de plantas se reproduzem permanentemente. Como eles puderam 
encontrar sua presença na Terra há milhares de anos, você pode concluir que a 
vegetação era a mesma de hoje. Vamos dar uma olhada nisso.

- Quando os humanos descobriram que o surgimento do homem na terra datava de 
vários milhares de anos, havia matéria para reflexão: O humano vem de uma 
evolução de uma matéria vegetativa ou vertebral dado seu esqueleto?

• Se você acha que a matéria vem de um átomo que ganhou vida nas águas, quem 
fez as águas estarem na terra?

• É a matéria e o gás que, uma vez juntos, se liquefazem?
• De onde veio a missa: terra?
• É de uma explosão produzida durante uma colisão entre massas gigantes neste 

grande universo onde nenhum ser humano ainda explorou todo o seu conteúdo?

• Se isso for verdade, de onde vêm esses enormes materiais que causaram, por sua 
colisão, uma explosão capaz de formar uma energia que, por sua vez, formou 
galáxias cujos elementos favoreceram o surgimento de vários sistemas solares?

• O universo sempre existiu?

Seria falso pensar que acima de toda reflexão humana está a Inteligência não 
criada?

- É preciso acreditar no acaso ou acreditar que existe uma Inteligência que 
conseguiu colocar os sistemas solares onde estão, para que cada sistema solar 
não se prejudique? Tudo se move no universo e ainda tudo é colocado onde cada 
elemento é importante para cada elemento.

- Agora vida. Você pode falar sobre a matéria viva sem falar sobre a vida? Aliás, não.

- De onde vem a vida? era necessário que a vida viesse antes da carne para que a 
carne estivesse onde precisava estar, para que a vida entrasse na carne. Isso é o 
que te leva a não saber se a vida vem primeiro ou a carne.

- Se a carne vem primeiro, em que ponto a vida entrou na sua carne?
- Se a vida vem primeiro, de onde veio a vida que se fez carne?
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Saiba que a vida parece um sopro. Onde a respiração está, ela se espalha por 
toda parte: onde ela aconteceu, é em casa. A vida está na matéria, ela se une à 
matéria, e quando a matéria não pode mais conter a vida, o fôlego da vida sai. A vida 
ao seu redor está em toda parte: a matéria só pode estar viva se houver matéria viva 
que a alimente; então, a matéria só pode estar viva se a vida estiver na matéria.

As massas vivas são materiais que se alimentam de sua matéria: elas produzem 
sua energia. Só pode haver energia se pequenas partículas autônomas se unirem. 
Esses minúsculos materiais fundidos que são observados graças a dispositivos estão 
permanentemente unidos para se alimentar: É a vida na matéria. Quando as massas 
tiverem usado seu conteúdo, não haverá mais vida: alguns desaparecerão, outros 
pegarão um resfriado, outros se pulverizarão e se tornarão apenas pós.

Toda a vegetação da terra é alimentada com o conteúdo da terra, ar, calor e água; 
Pois bem, existe vida na vegetação, pois esta matéria se alimenta de matéria viva. Os 
vegetais de acordo com a espécie, onde se encontram, conhecem sua necessidade: 
alimentar-se de raízes, folhas, espinhos, grãos, galhos, caules, frutas, nozes. Essa 
atividade vem da vida neles. Terminado o tempo de abastecimento, o que lhes 
constituía a presença na terra permanece fiel a eles, e eles se reproduzem para dar 
origem aos rebentos: a vida continua, pois a terra, o ar, o calor e a água estão 
sempre presentes na terra.

Todos os seres que voam, andam, arrastam e nadam fazem parte da matéria viva. 
Suas espécies são tão diversificadas quanto sua necessidade de alimento, liberdade, 
agrupamento e reprodução: são espécies que se unem de acordo com suas próprias 
necessidades. A vida neles demonstra suas necessidades: faz com que vejam e entendam 
que estão instintivamente vivos. Eles não sabem a fonte de sua reprodução por causa de 
seu conhecimento, é através de seu funcionamento interno.

Eles carregam em si essas necessidades: alimentar-se, reproduzir-se.

• Alimentação: instintivamente são ativados para se alimentar. Portanto, cada 
espécie carrega em si uma proteção predominante para se proteger de 
predadores.

• Reproduzir: cada espécie carrega consigo essa necessidade de se multiplicar. O 
quanto haverá ao redor desses seres irá satisfazer suas necessidades, por isso 
cada espécie está em um local adequado para cada uma. Em vários lugares da 
terra é onde eles são reunidos para se alimentar e se reproduzir.

A vida está na matéria, a matéria não é o que é vida. O que está fora e envolve a 
matéria está vivo: o ar contém vida. O que compõe o ar são gases que se juntam. 
Cada gás é impulsionado para dar sua própria força, e somente a vida pode conter 
essa energia. Bem, os átomos que compõem cada gás tornam esse gás vivo, já que 
ele é feito de milhares de minúsculas matérias que são dadas e recebidas, depois 
dadas e recebidas, e assim por diante. Cada gás é dado a cada gás e cada gás recebe 
de cada gás e cada gás é dado e recebido novamente: movimento da vida.
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- Onde estão esses gases? Em atmosferas celestes. Cada planeta está rodeado por 
gás. Portanto, existem gases que circundam o planeta Terra.

- O que rodeia a terra? O que está vivo: sol, lua, planetas. Todos estão em ação no 
universo e estão unidos por uma força de atração que se traduz da seguinte 
forma:

• A terra: um pequeno planeta que se doa a tudo o que tem vida, e tudo o que está 
vivo à sua volta tira partido da sua presença, assim como tira partido da sua 
presença.

• O sol: massa viva que produz calor para a terra.

• A lua: massa viva que também é necessária para a terra.
• Dada a sua composição e localização, essas massas dão à terra a razão dos 

elementos vivos que as compõem.
• Os planetas: massas que se enquadram neste conjunto e aparecem magnetizadas.

• Neste sistema magnetizado, cada massa é dada e recebida, por quê? Porque cada 
um carrega sua força. Sua composição difere uma da outra: matéria, calor ou frio, 
ar, líquido. Suas forças unidas ao poder do amor determinam sua colocação de 
acordo com sua importância. No universo, existem vários sistemas magnetizados.

- Quem deu a conhecer o seu poder de amor para que cada massa da sua força 
fosse para cada massa da força, para que cada sistema do universo se 
equilibrasse harmoniosamente? Inteligência em si: não tem idade, pois não é 
começo e não é fim, pois é eterna.

- A vida na matéria humana vem da massa, do ar, do calor ou da água?
• A vida não é massiva;
• a vida não é massiva e gasosa;
• a vida não é massiva, gasosa e quente;

• a vida não é maciça, gasosa, quente e líquida.
• A vida presente rende-se a quem a possui, visto que eles não a controlam.

• A vida carrega sua força e dá.
• A vida não recebe energia para ser, ela é completa.

• A vida não tem idade, está no passado, no presente e no futuro.
• A matéria passa, a vida não passa, não desaparece, não se estraga e não se 

esgota: só a matéria tem começo e fim.

O humano carrega sua inteligência por sua presença na vida eterna, não pelas questões 
que lhe são inferiores:

• Os pássaros que voam têm asas, não humanos;
• animais vertebrados ambulantes têm quatro patas, não humanos;
• animais vertebrados rastejantes carregam um corpo sem membros, não humanos;
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• Animais invertebrados carregam corpos moles, não humanos.

Vida vegetal: cada espécie não desaparece graças à sua matéria. Cada espécie de 
planta tem que morrer para viver novamente. A vida na matéria vegetal é verdadeira 
consigo mesma, sua composição não engana, pois há uma forma de inteligência 
neste ciclo de vida.

Cada humano recebeu uma inteligência que prova toda condescendência, o que 
explica que controla tudo. Sua inteligência não vem de si mesmo, mas da vida nele. 
Ele não é o autor de sua vida, foi dado a ele pela Inteligência Eterna. A Vida Eterna dá 
vida a tudo que vem dela. Nada é igual a Inteligência Eterna.

• Toda a criação vem da inteligência de Deus: Deus é Força, Tempo e Conhecimento.

• Os humanos na terra não veem Deus: Deus os vê.

• Os humanos na terra não sabem a origem do que Deus é: Deus sabe tudo.

• Os humanos não podem saber o início da criação: Deus o criou.

• Os humanos não são vida: Deus é Vida Eterna.

• Os humanos levam uma vida única: é espiritual.

• O ser humano não vê sua vida, ele a vive: a vida atua em cada ser humano para 
que seu corpo esteja em ação.

- O que significa viver em um corpo?

• Significa abrir: conhecer o porquê de aprender e fazer;

• meios para consentir: estar no presente e querer;

• meios para analisar: olhar e compreender para expressar;

• meios para agir: começar a terminar uma obra;

• significa ser: fora e dentro, o corpo está sempre em ação;

• meios para ativar: o dia, suas ações fazem o ser que você é;

• significa descansar: à noite, o que dorme não está morto.

- O que ativa seu pensamento? Seu estado psíquico. O pensamento é um ato vital 
em seu corpo: é o presente interior.

• Sua consciência é perceptível: a ação é vista e ouvida.

• Seu inconsciente é imperceptível: a atividade está em você, mas não é vista nem 
ouvida, parece uma fonte que flui nas veias subterrâneas.

• Sua consciência: o que lembro e o que não lembro; o que acho que posso fazer e o 
que não acho que posso fazer; Estou ciente de minha fraqueza, não estou ciente 
de minha fraqueza.

Seus atos de vida: pensar, ouvir, olhar, falar, agir, sentir.

• Estão vivos: são feitos com a vida que é você.
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• Você não pode praticar um ato e alegar que ele não lhe trará o resultado: você 
sempre colherá o que plantou.

• Suas ações são boas: você conhecerá as consequências agradáveis.

• Suas ações são ruins, você conhecerá as consequências desagradáveis.

• Suas consequências não têm nada a ver com sorte ou azar: sorte e azar não têm 
poder sobre a vida. A vida não é aleatória, meus filhos, vocês são aqueles que 
vivem o que escolheram viver.

Seu espírito e seu corpo.

• Seu espírito é o conjunto do que você pensa que pode fazer: carrega consigo a 
possibilidade de se colocar em função.

• O espírito não realiza a ação de comer: está disposto de forma que todo o seu 
corpo contribua para a ação de comer.

• Seu corpo tira proveito do que seu espírito representa para ele: espírito sereno ou 
espírito perturbado.

Os estados físicos e afetivos do seu corpo dependem do estado do seu espírito, 
uma vez que o espírito habita o corpo.

• O corpo e o espírito formam um todo.
• Se o espírito está calmo, o corpo sente os efeitos disso: você experimenta o bem-
estar.
• Se o espírito está agitado, o corpo sente os efeitos disso: você sente desconforto.

Por exemplo, se você está confuso entre pensar que está tudo bem se sentir 
amado ou incapaz de aceitar ser amado, é porque seu corpo está perturbado por 
causa do seu espírito que, ele, está perturbado por causa da amargura que ele 
alimenta. Saber que você é imortal na terra o torna fraco diante da doença e você 
desenvolve o medo de morrer.

Aqueles que têm fé desenvolvem a esperança de conhecer a vida eterna ao contrário 
daqueles que são ateus. Ninguém sabe o que acontecerá após a morte terrena. É por isso 
que você precisa ter fé em Jesus. Eu morri e ressuscitei. Meu Ato de Vida abriu o caminho 
que leva você à vida eterna. Acreditar em mim significa reconhecer que você acredita na 
sua vida eterna.

Quem acredita na reencarnação se fecha e seu espírito se abre para algo falso. 
Eles próprios são os que optam por viver algo conceitual: seu espírito os leva a sentir 
atração por um futuro onde tudo é apenas ficcional, e seu corpo não aproveita o 
momento em que tem que cumprir suas obras para a eternidade. A vida no ser 
humano vem da Vida Eterna. Deus é Vida Eterna e cada ser criado recebeu vida, e sua 
vida só pode ser extinta se o ser criado a rejeitar.

Mas o ser criado, ele, nunca se extinguirá, visto que recebeu uma alma eterna e 
uma matéria que habita na alma. A vida eterna está na alma e a alma dá à matéria
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a vida que está nele, pois eles estão juntos para sempre. Embora a alma seja separada 
por um tempo durante a morte terrena, quando o dia do grande julgamento chegar, o 
corpo ressuscitado se unirá a sua alma e juntos estarão para sempre no Reino de Deus ou 
no inferno. Apenas o ser criado escolherá seu lugar na eternidade.

- A matéria que forma o corpo da criatura é única? Sim, vem de Perfect Matter. Deus 
é Espírito, Ele é invisível aos olhos dos humanos. Deus é Matéria, ele se deixa ver 
aos olhos dos humanos. Eu, Deus Filho, quando vim à terra, não tomei a matéria 
da Santíssima Virgem sem passar pela minha Matéria: o meu Corpo é eterno. 
Apresentei o mesmo Corpo a todos os anjos durante a prova: eles viram minha 
Carne não criada. No ventre da pura Maria, tomei forma com a minha Matéria. A 
Virgem das Virgens foi criada; portanto, sua carne criada não poderia formar 
minha Carne não criada, pois minha Carne teria sido uma Carne criada. Deus 
soprou Sua Vida em seu corpo criado e seu corpo vem de meu Corpo não criado. 
Nada vem dos humanos, tudo vem de Deus. Existe apenas uma matéria não 
criada, existe apenas uma matéria criada:

- A alma no homem é uma luz que perdeu sua luminosidade perfeita por causa de 
seu mau comportamento? A alma vem de Deus, e Deus não é luz. Do esplendor 
de Deus emerge uma luz que lhe pertence, e sua alma brilha porque nela se 
reflete a luz de Deus. No corpo de cada ser humano, há apenas uma alma: ela é 
invisível, imortal, espiritual, esplendor, perfeita, não matéria, mortal, má, austera. 
Sua presença no corpo é o lugar caro à Inteligência Eterna. Alimente o corpo com 
as graças que o Eterno lhe dá. É por meio da alma que a matéria, que é o corpo, 
recebe seu alimento espiritual. A alma pertence ao corpo como o corpo pertence 
à alma, e esse vínculo é indelével na memória da alma e na memória do corpo. A 
alma irá atrás da morte terrena antes do primeiro julgamento e o corpo voltará a 
ser pó; somente após o julgamento final eles serão reunidos para comparecer 
perante o Eterno.

Eles não querem acreditar no Espírito Eterno, ao passo que querem acreditar no 
humano que, por sua inteligência, avança o conhecimento: muitos humanos depositam 
sua fé nisso.

• De onde vem a inteligência humana?

• Ele vem de um átomo em evolução, enquanto levaria milhões de anos para um 
átomo estar na terra, e desse átomo uma evolução começou para a formação de 
um homem ou mulher cuja inteligência continua a evoluir?

• O humano é composto de vários milhares de átomos, então sua evolução teria lhe 
trazido inteligência suficiente para ter conhecimento sobre si mesmo?

• Como não pensar nessas condições que o ser humano não depende de si mesmo, 
mas da evolução em si mesmo?

• Se os átomos do universo evoluíram de milhões e milhões de anos sem a 
inteligência humana estar relacionada, por que uma vez
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Será que esses átomos em evolução que constituem o ser humano parariam de 
evoluir?

• Será que, graças à inteligência humana, os átomos pararam de evoluir e o ser 
humano passou a ser capaz de se encarregar, por seus próprios meios, de sua 
inteligência em evolução?

• Agora que você é capaz de pensar, você pode causar danos à sua evolução ou sua 
inteligência continuará a evoluir sem que você precise adicionar seu próprio 
conhecimento a ela, uma vez que você não carregava conhecimento no início?

• Neste mundo moderno, a inteligência humana evoluiu o suficiente para lhe dar o 
impulso necessário que o levaria a pensar que sua vida depende apenas de suas 
decisões, ou não evoluiu o suficiente para permitir que ele percebesse que pode 
assumir o comando a vida dele?

• Se você acha que vem de um átomo evolucionário, a evolução irá parar no dia em que 
tudo atingir sua perfeição?

• Existe uma inteligência em evolução que mostrará ao ser humano e àqueles ao 
seu redor que a perfeição foi alcançada?

• Nessas condições, é falso pensar que alguém que pensa vir de um átomo em evolução 
acredita em um poder? O humano que pensa que vem de um átomo em evolução e 
dirá a si mesmo: 'Um dia, o homem será perfeito' está delirando, porque nunca 
alcançará a perfeição, pois acredita em algo que vem de um poder em permanente 
evolução.

• Bem, a evolução carrega poder segundo ele, mas para quem? Não por ele, mas pelo 
que ele é. Quando um humano acredita neste poder por causa do que ele produziu, 
ele acredita em um poder que mostra apenas a aparência de algo em seu curso de 
evolução.

Aqueles que acreditam que a origem do homem começou com um átomo, devem 
se perguntar sobre o início da vida.

- De que é feito o átomo e de onde vem essa composição, já que nada existia no 
início?

- O universo sempre esteve presente no espaço do tempo?

- A vida começou no universo?

- De onde vem a vida no universo? A vida não vem da matéria, mas da própria Vida. 
Se a vida tivesse começado no universo, isso significaria que a vida começou; 
Bem, toda a vida um dia desapareceria. A propósito, houve um começo para a 
vida desde que o universo existe. No entanto, as questões existenciais não trazem 
respostas, mas confirmam que só pode haver vida para a Vida. Portanto, uma vez 
que a vida procede da Vida, há vida eterna.

- Pode a matéria, por sua presença no universo, ser eterna? A matéria é um local em 
que pode haver vida.

- É falso dizer que existe matéria que não carrega vida? Uma matéria que não se 
confunde com a existência não pode indicar a presença de vida, é sem vida.
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Bem, a matéria não é fundamental, pois da vida é como se houvesse matéria, 
então a matéria está em todos os lugares onde o universo se estende.

- É insignificante dizer que onde há vida, há o absoluto? Não, já que a vida leva você 
a esperar pela eternidade. Bem, acreditar que existe vida eterna além do que 
você pode imaginar é totalmente realista.

- Mas, se alguns pensam que isso não é realista, de onde vem esse pensamento: da 
vida ou da matéria que só os torna seres visíveis? Da vida, visto que neles há vida, 
e a vida carrega em si inteligência, não importa que só seja eterna pela vida, pois 
sem vida eterna é apenas um simples invólucro.

- Os humanos são mais espertos do que os animais? Sim, pois a inteligência humana 
age de tal maneira que concorda em se analisar.

• O humano é livre para usar sua inteligência para afirmar que há milhões de anos a 
matéria carregava energia.

• O humano é capaz de entender que esta energia foi capaz de formar um átomo.

• O humano é capaz de pensar que desse átomo em evolução apareceu o macaco, 
como resultado de vários milhares e milhares de anos de evolução.

• O humano também é livre para pensar que depois de vários milhares de anos o 
macaco evoluiu para formar o que é chamado de macaco hominiano, e assim por 
diante, até fingir que o homem pertence a essa espécie.

• Ao pensar, o homem possui, graças à sua evolução, uma vantagem que o macaco 
hominiano não possuía: uma inteligência superior à sua ancestralidade.

- Por hipótese, o humano deve pensar que um dia sua espécie dará origem a uma 
espécie mais evoluída de si mesmo? A ideia de acreditar que o humano, como é 
agora, vem do que foi por causa de sua presença não faz justiça à sua aparência 
ou inteligência. Bem, aqueles que pensam: 'Um dia só no museu verão as alturas 
dos homens e das mulheres', não acreditam no que são: humanos que carregam 
a vida eterna e a inteligência para viver a sua vida na terra como seres de amor 
assim como eles foram criados: um corpo para cada alma que o habita.

- Se alguns humanos acreditam que são mais evoluídos, então mais inteligentes do que 
esses supostos antecessores, como explicar que eles falam de evolução sem perceber 
o que homens e mulheres assim como seus filhos aceitaram: um corpo para sua vida? 
Aquelas pessoas caminharam na terra antes delas, reconhecendo-se como uma 
família e não se separando daqueles que amavam e que formavam o núcleo da 
família. Eles experimentaram fome, sede, frio, calor, trabalho e descanso. Eles 
confiavam um no outro. Eles fizeram esforços para manter a paz. Eles procuraram 
alegria. Eles fizeram sua família crescer dando amor um ao outro.

- O amor precisou evoluir para estar em sua força ou sempre foi em sua força? 
Quem conhece o amor genuíno sabe que o amor é o mesmo: está presente 
diariamente.
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• Durante milhares de anos, enquanto homens, mulheres e crianças se deram amor, 
aprenderam a superar suas dificuldades sem saber de seu desaparecimento.

• Houve guerras e, por amor aos humanos, eles desenvolveram harmonia.

• A harmonia se deu a conhecer a partir do amor e tudo o que eles produziram, eles a 
compartilharam para formar um só mundo no qual a evolução teve seu lugar: um 
mundo no qual todos deveriam contribuir para manter o equilíbrio terreno para 
formar apenas um mundo de amor.

- Onde estão essas crianças deste mundo que afirmam vir de uma evolução? Em 
seus papéis onde tudo é apenas superficial. Eles se esquecem de quem são. Não 
querem se reconhecer como são: filhos do amor onde o amor está acima de tudo 
que possam imaginar. Sim, o mundo no qual eles querem evoluir é pensativo, 
analítico, modernista e cheio de si. Essas crianças acreditam que são superiores 
àqueles que nasceram antes de seu mundo.

- O que esses homens e mulheres guardam do passado? Eles só guardam o que lhes 
agrada e rejeitam os valores do amor para dar mais espaço ao que não tem vida 
fundamental.

- O que causou a fundação das famílias? O amor que é entregue.

- O que fez as famílias fundadas crescerem e se manterem? O amor que você recebe.

- Por que é impossível extinguir o valor da família? O amor que é eterno.

Só o amor resistirá a uma evolução em que homens, mulheres e crianças se 
destruam ao se reconhecerem evoluídos. Nada é mais deplorável do que ver os seres 
vivos perderem o valor do amor genuíno. Os animais não conhecem o amor como os 
humanos, porque o amor está em Deus e os homens e mulheres de todas as idades 
foram criados à imagem de Deus.

O que os animais inferiores aos humanos carregam consigo é o instinto de viver. 
Cada espécie selvagem está em pares ou em colônia para procriar, comer e se 
proteger. Os animais selvagens não precisam de homens, enquanto os animais 
domésticos precisam de homens para serem alimentados. Esses animais familiares 
aos humanos amam instintivamente aqueles que cuidam deles, pois sentem que 
estão protegidos contra humanos que não apreciam sua companhia. Os humanos 
que apreciam os animais cuidam para que nenhuma espécie seja extinta: selvagem 
ou doméstica.

Os humanos são amor, apesar das diferentes raças, religiões, línguas. Todos 
podem e se amam com o mesmo amor. Os animais são caracterizados desde o 
nascimento, não se comportam de maneira amigável com cada espécie, não 
carregam amor, possuem um instinto de sobrevivência para se protegerem dos 
predadores.

Vocês, humanos, não são inferiores ao que está vivo. Você foi criado para controlar 
todas as espécies criadas porque você foi criado à imagem de Deus, mas você não é
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criado para controlar os humanos. Nesse caso, você seria controlado por seus 
próprios filhos.

O ser humano foi criado para experimentar o amor, ele carrega essa força nele. O 
que o faz entrar na vida é a força do amor. Ele é capaz de superar decepções sem 
destruir sua vida e a vida de outras pessoas. Mas quem não se controla e deixa que a 
raiva o controle, carece de amor a si mesmo e ao próximo, e mais tarde é quando 
sente pena: não se sente feliz por ter batido no próximo. Quem não tenta se 
controlar e quer destruir os outros, destrói-se a si mesmo, porque aceita ser um ser 
sem amor a si mesmo.

A evolução é muito diferente. É um movimento que avança sem saber para que 
avança e por que avança, é a razão de se acreditar que o que se manifesta um dia 
desaparecerá. A evolução está no início: avançar para desenvolver e alcançar para 
continuar. Já que só há transformação na evolução, a evolução não é a Vida que cria, 
não é o Amor que dá e recebe, é parte do que evolui.

Cada passo leva as pessoas a saber o que está à sua frente. Ele só volta para 
verificar seu passado, e sua vida se alonga a cada dia, porque traz os rastros de seus 
passos. O quanto ela faz é demonstrado pelos seus atos de vida, que a levam a nada 
saber senão o que é chamada a viver: a sua própria existência na terra.

- Por que essas pessoas querem saber a origem do planeta? Por causa de seu 
próprio conhecimento. Demorou vários anos para esperar antes de chegar onde 
está hoje: ser capaz de argumentar sobre a existência do planeta Terra em um 
universo desconhecido por causa de sua profundidade. Quanto mais as pessoas 
tiveram que esperar para perceber que o que sabiam sobre sua origem os levaria 
a reconhecer quem ele é, de onde vem e de quem recebeu a vida.

- O que acontece quando eles estão duvidando? Eles se voltam para o tangível em busca 
de uma resposta, sem realmente parar no que é a verdade.

- Mas, para eles, qual dessas duas verdades é a verdade? Ninguém pode realmente 
reivindicar quem é o dono da verdade. Os que trarão tantos elementos quanto 
possível são os que estarão mais próximos da verdade.

- É assim que os humanos na Terra podem saber sua origem? Se as coisas forem 
assim, eles serão pobres em conhecimento. O que eles vão descobrir são as 
idéias de um mundo sem fé que não poderia resistir a um mundo onde o amor 
genuíno não ocupava o primeiro lugar. Desde a evolução preferida mais forte, 
eles consideraram aqueles que priorizaram o amor como seres fracos. Estes se 
deixaram controlar e hoje querem destruir a fé dando provas tangíveis da 
existência de vida na terra graças à evolução.

- Eles descobriram que existiam seres humanos fortes que sabiam controlar os 
fracos milhares de anos antes dos seres humanos; São os descendentes desses 
seres humanos fortes que acreditam estar na terra graças a um átomo em 
evolução? O que está no homem é amor e no amor é a força de Deus.
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- Esses seres fortes experimentaram uma evolução do amor? Houve um tempo em 
que isso se manifestou a eles, e eles passaram anos tentando apenas se 
controlar: fortes contra fracos; ainda hoje, os fortes controlam os fracos. Isso 
mostra que esses seres distantes não conheceram o amor que se dá, se recebe, 
se compartilha, acolhe, ajuda, conhece as necessidades dos fracos, o amor que 
não rouba, não força: o amor que todos os humanos carregam em si.

- É por causa desses seres fortes que alguns humanos que se dizem evoluídos se 
comportam com violência uns com os outros? Aqueles que não querem se render, 
aqueles que querem destruir e controlar não são amor, parecem a esses seres na 
caverna que se mantiveram juntos para se aquecer, mas não trouxeram o amor que 
dá para compartilhar seu fogo com aqueles que o foram. frio.

- Esses seres fortes que não carregavam um amor genuíno neles, de onde eles 
vieram? Onde sua evolução começou? Por um átomo ou por mutação? Quem 
pode responder exatamente que sua existência veio da evolução? Pela fé, 
ninguém pode responder; Em conclusão, ninguém pode provar isso; Por 
dedução, ninguém pode entender que alguns animais seriam acasalados por 
necessidade, para formar uma raça que não existia, mas que apareceria há vários 
milhares de anos.

Essas perguntas são feitas a cada um dos filhos de Deus, pois somente os filhos 
de Deus saberão a resposta. Façam-se seres autênticos, filhos de Deus e venham 
todos a mim, Eu sou a Verdade. Sou Eu quem te dou o meu Corpo e o meu Sangue 
para comer, para que a tua vida seja eterna, Eu sou a Vida.

Jesus amor

TUDO ESTÁ EM VOCÊ
PARA GANHAR

Para vos fazer avançar para a minha luz que aquece os vossos corações, preparei 
para vós este pequeno escrito de amor. Isso o ajudará a compreender que é 
essencial que você forme um grupo único de crianças na Igreja, para ajudar aqueles 
que acreditam que o que acontece na Igreja não é problema deles de forma alguma. 
Para que possam entender melhor o que Deus espera de cada um de vocês, vou 
explicar-lhes o papel de cada um na Igreja.

A Igreja está em toda parte da terra. Pois a terra é o lugar onde os filhos de Deus 
se encontram: um terreno em que cada criança desempenha o seu papel como 
participante. Todos os filhos de Deus, onde quer que estejam neste vasto terreno, 
estão unidos e formam uma equipe.

- Por que falar de uma equipe? Visto que vocês são filhos severos consigo mesmos 
quando cometem um erro, e como muitos de vocês são incompreensíveis com 
aqueles que se desviam do caminho certo, todos vocês precisam de luz. Bem, vou 
explicar como são os atos de sua vida a partir de um esporte coletivo, como o 
futebol.
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Neste esporte, cada jogador tem que usar os pés, não as mãos, para colocar a 
bola no gol do adversário. Bem, existem duas equipes e ambas têm de aplicar 
regulamentos. Para chegar à meta e somar um ponto, o capitão de cada equipe fará 
com que sua equipe aplique o regulamento, e cada uma leva um nome. A equipe de 
Deus é chamada de equipe da Luz, e todos os filhos de Deus, assim como seus anjos, 
fazem parte dela. O time adversário é chamado de time Blackness, e todos os 
espíritos imundos são os jogadores. Muitos de vocês perceberam que Satanás é o 
capitão do time negro.

É aqui que o jogo começa:

Saiba que você faz parte da equipe desde a sua concepção no ventre de sua mãe. 
Bem, o jogo começou para cada um de vocês e terminará no dia de sua morte 
terrena. Eu sou o capitão, seu chefe, e é a cada momento que desejo sua atenção.

Meus jogadores, tenho absoluta confiança em vocês. Eu, Deus, escolhi você como 
escolhi aqueles que estavam na terra antes de você e aqueles que virão depois de 
você. Cada um de vocês é importante para mim, não só para mim, mas também para 
cada um de vocês que faz parte da equipe. Do menor ao mais velho, faço uso de seus 
atos da vida e continuarei a usar todos os seus atos da vida. Quanto aos recém-
chegados, é fundamental que lhes fale sobre a equipa a que pertencem. E você se 
acostumou, fique ligado, pois ainda precisa saber o que fez de você uma equipe 
vencedora.

• Primeiro: é importante que cada jogador tenha uma forte vontade de ganhar, não 
de perder.

• Segundo: para que cada jogador tenha força para vencer, cada um tem que ter um 
espírito de equipe.

• Terceiro: seus pensamentos devem alimentar o pensamento de cada jogador, seus 
olhares devem observar os comportamentos fracos de cada jogador para ajudá-
los, seus ouvintes devem estar atentos para descobrir as necessidades de cada 
jogador, suas palavras devem encorajar, esclarecer e ajudar cada jogador, suas 
ações têm que estar associadas às ações de cada jogador para ajudar aquele que 
tem que cruzar a linha de chegada e seus sentimentos têm que ser amor, porque 
livre, paciente, amigável, respeitoso, generoso ... para cada jogador.

• Quarto: cada jogador tem que ser forte em campo para enfrentar cada espírito 
impuro que também deseja marcar pontos.

Observe que os jogadores de Blackness não carregam espírito de equipe. Cada 
espírito impuro quer mostrar que é o mais poderoso de sua equipe, o que é uma 
vantagem para nossa equipe.

- Todos os jogadores perguntam: 'Por que, chefe?'
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Porque a força está no sindicato. Quando um jogador do nosso time precisa de 
ajuda, ele tem que contar com cada um de vocês. Sim, você tem que saber que pode 
contar comigo e com cada jogador. Você tem que apoiar um ao outro; Isso significa 
que você deve ter a mesma esperança que ele: marcar gols a todo custo. Seu esforço 
é o que você precisa em campo para que a equipe seja uma equipe capaz de fazer 
gols. Nenhum esforço será considerado inútil, pois cada um de vocês usará os 
esforços uns dos outros. Sua ajuda é importante, não só para quem luta no chão, 
mas também para quem sente preguiça e a alimenta.

Filhos meus, não nasci ontem, sou o Eterno e conheço vocês. Também falo por 
vocês que ficaram para trás. Eu te amo, é a razão das minhas palavras. Sou eu quem 
lhe atribuo a sua importância na equipa e continuarei a atribuí-la enquanto estiver na 
minha equipa. Grave essas palavras em seu espírito para não esquecê-las.

Se apenas uma pessoa entre vocês tem problemas, peço a cada um dos meus 
jogadores que o ajude. Não conte seus dias, meses e anos. Enquanto você estiver no 
terreno, saiba que sempre haverá alguém que precisará de ajuda. Conto com cada 
um de vocês para ajudá-lo. Está claro? No entanto, você precisará de mim para 
lembrá-lo porque os jogadores adversários não vão deixar você nenhum descanso.

Perceba imediatamente que eles são tenazes, visto que são espíritos impuros. 
Sua malícia os fez o que são: seres infames que querem destruir. Você entende que o 
engano será a arma favorita deles contra todos vocês? Não pense em se associar a 
eles, eles te odeiam, então não tenha a mesma opinião que eles.

Mas quanto àqueles que não acreditam em mim, se por acaso vocês se sentiram 
tentados a ir até eles e depois o sentiram, não se preocupem, eu os levarei de volta 
ao time porque o meu amor por cada um de vocês é infinito. Isso também, grave em 
seu espírito.

Aliás, você me ouviu dizer que não é o primeiro do time e tem razão. Outros antes 
de você formaram a primeira equipe. A equipe foi chamada de Promise. O Criador do 
time escolheu um jogador chamado Abraham, um capanga como capitão do time 
Promise. Isaac e Jacó, seus filhos, o sucederam. Mas o time ficou afastado por um 
tempo devido à falta de confiança no capitão. Então havia Moisés, mas neste caso 
também havia tempo limite. Após essa interrupção do jogo, o Filho do Criador foi 
quem reconstruiu o time. O Filho deu a sua Vida pela equipa que hoje se chama 
equipa da Luz, e sou eu, o Espírito Santo, quem vos relembra o porquê da vossa 
presença aqui neste terreno.

Quero toda a sua atenção para que possa ouvir esta história que será uma força 
para você. Cada um de vocês precisa para lutar contra esses espíritos do engano que 
gostam de enganar vocês sobre a criação do seu time. Aqui estão as palavras que 
faço brotar de dentro de você:

“Na terra vagaram os filhos de Deus que no passado formavam a equipe da 
Promessa. O tempo estava do lado deles, como criador da equipe
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ouviu seu lamento. Ele sabia que era hora de enviar Al que tinha que purificar suas 
ações para que eles pudessem entender:

• que equipe significa estar junto;
• que equipe significa apoiar os fracos;
• que uma equipe significa usar o amor para vencer, não usar o ódio para esmagar.

«O Criador diz ao seu Filho:« Meu filho, eu criei estes filhos, pertencem ao nosso 
amor. Agora, vá e testemunhe nosso amor, levando em sua Carne todos os atos bons e 
impuros da vida dessas crianças obstinadas. Você experimentará seus sofrimentos em 
sua Carne, e eles serão preciosos para mim, pois serão seus sofrimentos.

«Minha Amada, te amo muito e te amo incondicionalmente. Faça este sacrifício de amor 
para que eles saibam que eu os amo. Você é o Amor do meu Ser. Você, meu Tudo, está em 
mim e EU SOU está em você, e somos UM com o Espírito Santo. O Espírito virá sobre você e 
direi a eles que você é meu Filho e que eles devem ouvi-lo.

«Vá, meu filho amado, na terra, eles precisam de um chefe inabalável à frente da 
equipe. Você vai andar com eles, vai encorajar os miseráveis, vai curar os coxos, vai 
apoiar os fracos, vai encorajar os desesperados, vai curar os enfermos, vai comer 
com os infiéis, vai ressuscitar os aleijados, você libertará os possuídos, dormirá com 
seu inimigo, jejuará Com seus discípulos, falará à multidão, ressuscitará os mortos, 
aceitará a tortura da cruz, sua morte abrirá as portas do inferno, você irá procurar os 
vivos, e eles saberão que a morte foi vencida. "

Cada jogador deve reconhecer que o amor do Criador da equipe é incondicional. 
Seu amor é uma ajuda preciosa para cada um de vocês. Meus filhos, qual é a meta 
que todos vocês devem alcançar?

- Todos os jogadores respondem: 'Vida eterna.'

Você está certo. A vida eterna é a meta que você deve alcançar. Assim que a bola 
entrou na rede, marcamos um gol. Qual é o valor dessa meta?

- Todos os jogadores respondem: 'Um jogador que chegará ao fim do seu tempo no 
campo entrará no Reino do Criador.'

Bravo, meus filhos. Todos vocês entenderam que é preciso ter espírito de equipe 
para que cada jogador em campo ajude cada jogador, pois cada um deve ter o 
mesmo objetivo: ajudar aquele que avança em direção ao objetivo a marcar um 
ponto. Você notou que há quem resolva sair de campo antes do tempo acabar?

- Alguns jogadores respondem: 'Sim, chefe. É sobre aqueles que não te ouviram. ' É 

um motivo para não ajudá-los?

- Alguns jogadores dizem: 'Não, chefe, nem sempre ouvimos também. O time 
adversário sempre trapaceia, não respeita o regulamento. É através de muitos 
passes ilegais que eles conseguiram nos obrigar a errar em campo, e os goleiros 
não viram nada. Apesar do nosso bem
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vão, eles conseguem interceptar nossos passes, e alguns jogadores do nosso 
time desanimam, então vários jogadores do time preto os controlam. Chefe, 
achamos que não estamos à altura da tarefa: somos superados por suas táticas 
ilegais.

Os fatos estão aí, por isso é necessário atingir o máximo de suas capacidades, e 
só sendo amor um pelo outro é que suas forças serão maximizadas. Não se esqueça 
de que Satanás é o seu capitão. Ele sabe como usar os seus jogadores, porque os 
conhece bem, e eles conhecem os seus pontos fracos, e com isso até tecem a sua 
rede.

- Todos os jogadores perguntam: 'Chefe, como você faz, temos a impressão de que 
você é mais forte do que nós?'

Uma equipe vencedora não trapaceia, lembre-se disso.

- Todos os jogadores respondem: 'Sim, chefe.'

Mas não se esqueça de que seu capitão pensa o contrário. Aqui estão seus pedidos:

• Alimente-os com o mal que eles aceitaram.

• Não pare de tentá-los usando o mal que provaram.
• Confunda-os para que cometam os mesmos erros novamente.

• Faça vários planos de ataque para que eles não percebam o quão ruim é praticar 
tais atos.

• Manter a escuridão em quem não tem fé, eles vão lutar contra quem acredita no 
chefe da equipe.

• Disposto de forma que os subordinados também percam a confiança em seu 
superior.
• Enfraquecer suas ajudas, afetando sua respeitabilidade.

• Criar confusão na equipe, isso enfraquecerá sua defesa.
• Semeie a discórdia, a desconfiança crescerá entre eles e repita quantas vezes 

forem necessárias.
• Apresente a dúvida sobre suas habilidades, e eles duvidarão das habilidades dos 
outros.
• Destrua a confiança da equipe.
• Faça um esforço para fazê-los acreditar que são mais fortes, para que possam avançar por conta própria sem passar 

passes.

• Faça com que eles bloqueiem sua própria escalada.

• Incentive os jogadores a fazerem bloqueios proibidos.
• Mostre aos feridos que os outros são indiferentes ao seu sofrimento.
• Fortalecer o desempenho de alguns para que se sintam superiores a outros.

• Destruir o respeito que eles têm por si mesmos para que não se sintam à altura de 
sua posição.
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• Sussurre boatos para diminuir o espírito de equipe.
• Viagem para evitar que eles se dirijam aos necessitados.
• Impeça-os de ver nossas armadilhas, e eles se acostumarão a voltar para eles.

• Subornar subordinados para desobedecer ao chefe da equipe.
• Faça com que seus auxiliares violem as regras do jogo, eles irão forçar os 

jogadores a se comportarem como eles.
• Chame sua atenção para que se esqueçam do que devem fazer.
• Use astúcia para que a confusão reine entre eles; assim, os verdadeiros valores 

parecerão obsoletos para eles.
• Machucar os árbitros, eles serão substituídos por outros fracos que terão aceito o 

nosso espírito de equipe.

• Incentive os planos para ver o que há de novo.
• Seja sutil, eles desenvolverão astúcia para obter bens inúteis.
• Aumentando suas falsas necessidades, eles perceberão rapidamente que o que é belo 

é a verdadeira felicidade.

• Ensine-os a enganar os mais pequenos, não verão que continuam na pobreza por 
falta de amor.

• Semeie falsas crenças, elas idolatrarão sua pessoa.
• Multiplique as religiões, haverá rivalidade.

• Aumente os prazeres dos sentidos, eles serão escravos de suas descobertas, e os 
abusos serão preservados.

• Facilitar as comunicações, eles se abrirão ao ridículo.

• Divida as sociedades, isso criará discórdia.
• Minar seu moral, eles se destruirão.
• Aumente suas necessidades, eles terão inveja uns dos outros.

• Faça o lucro do dinheiro brilhar, isso irá desenvolver a ganância.
• Despertar inveja entre os fracos, eles caluniarão os que fazem o bem.
• Engane-os a contornar os regulamentos, eles irão facilmente julgar uns aos outros.

• Destrua a harmonia em todo o campo, principalmente entre jogadores da mesma 
família.
• Faça-os acreditar que o descanso é enfadonho, eles não saberão distinguir o 

descanso do tédio.
• Maltratar os casais para que não sejam fiéis aos seus compromissos.

• Humilhe-os, a monotonia será diária, e isso vai quebrar a união.
• Dê a eles uma consciência pesada, eles acharão difícil aplicar as leis.

• Serviços de parceiros disfuncionais para quebrar os jovens de forma que eles não 
acreditem mais na harmonia de longo prazo.
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• Alimente seus sentidos com o proibido para que sofram quando são privados dele.

• Acentue modismos ousados, a impureza será preservada.
• Seduzi-los por meio de bens materiais, eles esquecerão aqueles que amam.

• Chame sua atenção para o mal que os outros praticam, eles não verão o mal que os 
atormenta.

• Amplie o desprezo pela saúde, as doenças vão aumentar.
• Desenvolvam a crítica para que a usem, não pensem que só as boas ações são 

aquelas que sustentam quem tem problemas.
• Maltrate-os para se machucar, especialmente aqueles que correm mais rápido para 

impedi-los de assumir o controle.

• Mantenha as comparações, será mais fácil fazê-los acreditar que são capazes de 
ajudar os outros usando o engano.

• Desencoraje aqueles que se esforçam, fazendo-os acreditar que isso é inútil.

• Se continuarem, abale a fé, mostrando-lhes que o mal está ganhando terreno em 
comparação com o bem que não se vê.

• Use todos os meios proibidos para fazê-los adoecer de orgulho, vaidade, preguiça, 
ganância, gula, raiva, luxúria: esses pecados carregam outros.

• Apoie seu desânimo, desconforto, humilhação, calúnia, violência, zombaria, 
angústia, fobias, insultos, preocupações, prazeres, indolências, infidelidades, 
solidão, tristezas, depressões, doenças, decepções, magia, descrença, obstinação, 
feminização, masculinizações, ilegalidades , confrontos, rebeliões, sequestros, 
sexualidade.

• Criar situações amargas, eles sentirão o poder dos outros sobre eles e as guerras se 
desenvolverão e se multiplicarão.

• Providencie para que o terreno seja infestado pela peste de nossos ataques, e as 
feridas arbitrárias, causadas por elas mesmas, destruam o espírito de equipe.

• Acertar onde causa dano, é necessário que todos na equipe estejam sem amor a si 
mesmos; assim, o amor não será um obstáculo para nós.

Vocês, meus jogadores, lembrem-se de que o dano que ele fez a cada um de 
vocês fez o que vocês são: fracos diante de seus ataques. Não seja desencorajado. O 
que eles fizeram não os tornaram perdedores, pelo contrário! Quem venceu o gol 
decisivo que garantiu a você seu lugar em campo? Um silêncio se manifesta.

- Então, todos os jogadores respondem: 'Chefe, é a equipe Jesus, o Filho do Criador 
da Promessa, e seu Pai é quem o enviou a nós.'

E quem fez isso perto de você?

- Todos os jogadores respondem: 'Jesus ainda e o Grande Chefe, seu Pai.'
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Você respondeu com o seu coração. Eles próprios são aqueles que me enviaram a 
você para que minha luz pudesse instruí-lo. Você confia em mim?

- Todos os jogadores respondem: 'Sim, chefe, você é a alma da equipe.'

Meus filhos, a equipe da Luz tem que desenvolver a alegria de viver na terra 
tendo amor um pelo outro, para criar um vínculo tão forte que a equipe adversária 
não seja capaz de romper essas presas de amor. Cada jogador tem que amar a si 
mesmo como é, e seu amor fará sua força reagir, e cada um de vocês será forte 
apesar dos obstáculos, de seus erros, de seu passado, forte em suas táticas e forte 
porque não se sentirá sozinho.

Para mim, o seu 'sim' faz de cada um de vocês um jogador determinado a 
avançar. Se um de vocês cair no chão:

• porque ele não passou em um bom passe,

• porque ele não deu o esforço solicitado,

• porque ele ouviu seu enorme 'eu' em vez de mim,

• porque ele rejeitou o amor da equipe,

• porque ele deu a si mesmo ares de grandeza,

• porque os regulamentos não se aplicam mais,

• porque carrega todos os pecados capitais,

Mesmo que ele tenha ficado triste, rancoroso, crítico, injusto, desajeitado, faça o 
que você tem que fazer, isso lhe dará forças para que ele possa se levantar. Não 
importa se cai de novo, é preciso recomeçar, porque quando um de vocês é 
persistente, isso permite que cada um avance mais no chão. Repito: quem dá o 
melhor de si encoraja os que estão exaustos e dá esperança aos que ficam para trás.

Todos vocês fazem parte de uma equipe única, como aqueles que já fizeram parte 
dela. Esses jogadores são os que lhe deram sua experiência e hoje você deve se 
orgulhar de ser o revezamento deles. Vocês que fazem parte do revezamento, 
tenham certeza de que são vencedores. Você forma a equipe da Luz, então não se 
esqueça que o chefe da equipe é o Salvador. O Cristo é aquele que carrega em seu 
Ser a força de que cada um de vocês precisa. É por causa dele que estais unidos aos 
vossos antecessores: estão sempre ligados pelo amor a cada um de vós, que sois 
uma equipa vencedora de amanhã.

Todos os dias, os atos da vida de cada um de vocês se unem aos atos da vida dos 
seus antecessores, pois os atos da vida deles não se apagam da sua memória, e isso 
permite que você avance em direção à meta que traçou: um futuro . eterno. Quem de 
vocês não quer ser imortal e qual desses jogadores preguiçosos não quer conhecer a 
felicidade eterna?

- Um jogador faz uma pergunta: 'Chefe, queremos conhecer a felicidade para 
sempre. Meninos e meninas certos? Do bebê ao centenário, todos nós queremos 
estar no céu juntos. É realista? '
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Quando você tenta ganhar pontos para ganhar, é porque carrega essa 
necessidade dentro de você. Como todos concordam nesse ponto, é preciso fazer 
gols. Cada ação no terreno tem que ser feita aplicando regulamentos, e quem pode 
me informar sobre isso?

- Eles respondem: 'Os jogadores têm que amar o Criador, o Filho do Criador e você, 
Chefe, com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu espírito e 
com toda a sua alma, para formar um único coração, força, espírito , porque a alma 
da equipe precisa de amor.

Temos que respeitar a Palavra do Criador, o Filho do Criador e você, chefe, com 
amor, para respeitar aqueles que brincam com cada um de nós.

Todos os dias, temos o dever de ensinar a cada um de nós que só Deus, que é o 
Criador, o Filho do Criador e você, chefe, é digno de louvor, principalmente no 
domingo. Por isso, é preciso descansar, mesmo quando estamos no chão. Chefe, 
podemos jogar sem criar novos passes.

Também temos que respeitar nossos idosos, eles nasceram no chão antes de nós; 
eles podem nos ensinar coisas. Aliás, eles têm que nos respeitar também, se 
quiserem ser modelos.

Cada passe deve ser dado sabendo que todos na equipe se beneficiarão com isso. 
Por isso é importante passar com amor para que reine o espírito de equipa.

Você recomendou que não trapaceasse, não demorássemos, que tivéssemos 
confiança em nós mesmos para ajudar aqueles que não confiavam neles, que não 
confiássemos apenas em nós mesmos, que não mostrássemos desconsideração 
durante os passes para aqueles que carecem de sutileza no terreno, não 
invejaríamos o lugar dos outros jogadores, não aproveitaríamos suas fraquezas para 
tirar o que lhes pertence. '

Todos vocês entenderam que espero bom comportamento de cada um de vocês. Se você 
não fizer cumprir os regulamentos, quem entre vocês não será capaz de dizer a si mesmo: 'É 
minha culpa se não marcarmos um gol?' Vocês são todos da equipe, bons ou maus, Deus 
escolheu todos vocês, e todos foram resgatados com o Sangue do Filho do Criador da equipe. 
Cada um tem que querer a mesma coisa: dar bons passes para fazer um gol. Apenas aplicando 
regulamentos é que você pode dar bons passes.

- Um jogador pergunta: 'Chefe, se vários de nós aplicarmos o regulamento e outros 
não, o que acontece com a equipe?'

Você acabou de fazer uma equipe. É por isso que é fundamental ajudá-los. E 
permanecer fiel a si mesmo é como você se repreenderá. Eu, o Espírito Santo, 
conheço você e sei quando você é culpado, e também sei como você se comportará 
diante de suas consequências. É por isso que digo que confiem em mim. Sou eu 
quem lhes darei a força de que precisarão para viver o que terão de viver quando se 
repreenderem.
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- 'Chefe, quando um jogador deixa o campo para se apresentar ao Filho do Criador, 
ele se depara com seus erros. Se ele não teve tempo de se repreender, o time 
negro marca um gol? '

Todos os jogadores que morrem e consentem em assistir e oferecer seus atos de 
vida bons ou ruins ao Chefe da equipe, isso significa que disseram 'sim' ao Criador 
Eterno. Então, acabamos de ganhar uma meta e eles recebem sua recompensa 
eterna, e cada recompensa recai sobre você. Como a chuva, ela molha você e lhe dá 
luz; assim você pode ver o que o time negro esconde de você: suas armadilhas.

Essa recompensa que o espera no Céu, é ver seu nome escrito em letras 
douradas no Céu, é uma fortuna que nunca vai acabar, ou é sobre entrar em um 
castelo cujas paredes são revestidas de pedras preciosas e camurça? - são eles 
fizeram com o ouro mais puro?

- Todos os jogadores respondem: 'Chefe, o que você descreve parecem falsas 
promessas de nossos oponentes. Certamente não é um deles. '

Você ainda está certo. A popularidade é apenas um valor falso pago com a vida. O 
dinheiro só serve para comprar o que destrói a vida. Bens materiais são apenas 
moedas mascaradas que alguns obtêm com o custo de suas vidas.

A recompensa será vivida para sempre, pois eles próprios são a recompensa. Os 
jogadores sentem no Céu, a cada momento, paz, alegria e amor incondicional, que 
não pode ser medido enquanto for infinitamente perfeito. Seu ser não conhece fome 
nem sede, pois está sempre saciado. Seus atos de vida perfeitos são feitos em sua 
semelhança perfeita, como Deus é perfeito. A sua beleza faz a alegria de quem a 
olha, porque nela vêem a sua perfeição. A presença do Criador da equipe, de seu 
Filho, que é o chefe da equipe, e minha presença, que está com você na terra como 
eu estou com eles no céu, traz a você uma felicidade sem fim. Só quem está no Reino 
de Deus pode viver e sentir isso, por isso é indescritível para você que ainda está na 
terra.

- Os jogadores da equipe perguntam: 'Chefe, por que o time mudou de nome?'

Só Deus escolheu cada um dos jogadores da equipa Promise and Light, pois é o 
Criador de uma equipa única. No início, ele fez uma promessa: dar a eles um campo 
onde a equipe seria infalível se eles aplicassem suas regras. Mas o mau 
comportamento da maioria dos jogadores do time da Promessa fez que eles não os 
aplicassem; portanto, o Grande Chefe da equipe desfez sua promessa.

Digo-te «no início, o Criador fez uma promessa a Abraão, o primeiro líder da 
equipa:« Vou dar-te um vasto campo onde tu e os teus recrutas vão jogar sem 
conhecer a rivalidade entre vocês. Você será uma equipe forte e os recrutas de seus 
recrutas farão parte da equipe Promise. Antes de entrar neste amplo campo, toda a 
equipe terá que passar nos testes que farão cada
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um dos jogadores antes dos ataques da equipe adversária; assim, cada jogador da equipe 
será o amor. Concluo este pacto com você e seus recrutas, bem como com seu filho e os 
recrutas dele, e assim por diante. Eu deixo para você, que será o primeiro chefe do meu time, 
e para todos os jogadores um pedaço de terra para a grandeza da terra.

«Eles conheceram as dificuldades, mas jogaram apesar das suas fraquezas, que 
eram numerosas. O tempo foi passando, suas fraquezas tomaram conta, já que o 
time negro marcou vários gols. Já no final deste tempo de fracasso, que durou 
quatrocentos anos, o Criador da equipa escolheu entre eles um jogador de coração 
puro. A Vontade do Criador foi manifestada à equipe pelo bom comportamento 
desse jogador que se chamava Moisés, e eles conseguiram sair dessa estagnação. 
Eles se encontraram em um terreno árido onde tiveram que aprender novamente a 
confiar no Criador.

“Às vezes, eles memorizavam a promessa e isso os encorajava. Moisés os ensinou 
como desenvolver sua confiança no Criador da equipe e como fazer bons passes. Eles 
aprenderam a usar novas táticas para fazer os jogadores do time adversário 
falharem. Mas havia discórdia, pois alguns eram rebeldes contra seu chefe. Moisés 
fez o possível para convencê-los de que apenas as palavras do Criador da equipe 
tinham valor.

“Eles queriam impor à equipe um regulamento antigo que ofuscava a equipe do 
Criador da Promessa, e Moisés se opôs violentamente, até que deixou cair as pedras 
nas quais as palavras do Grande Criador foram escritas. Vários jogadores choraram 
com este gesto, porque ninguém além de Deus havia sido capaz de dar-lhes essas 
leis do amor. O Criador teve misericórdia deles e Moisés os recebeu de volta.

«A sua carga tornou-se laboriosa. Assim, esse chefe conseguiu ajuda entre os 
jogadores, e eles voltaram a ser seus subordinados de confiança. O número de 
pessoas que tiveram que trazer essa ajuda para ele foi doze. Com estes doze árbitros, 
havia árbitros assistentes, eles foram escolhidos entre aqueles que caminharam sem 
criticar as decisões de Moisés, e isto desde a sua saída. Estes árbitros e árbitros 
assistentes estiveram ao serviço de todos os jogadores, experientes ou não, ou seja, 
iniciantes.

“Cada um dos jogadores assumiu o seu lugar no campo e foi adaptado às suas 
capacidades. Aos olhos do Criador da equipe, cada jogador era tão importante 
quanto o líder da equipe, pois todos tinham o mesmo objetivo a alcançar: fazer bons 
passes para vencer.

“Por causa de seu passado com graves consequências, as leis foram impostas a 
eles. Eles descreveram o comportamento de maus jogadores e as consequências de 
suas faltas. Eles sabiam de tudo isso. Demorou vários anos para que a equipe 
sentisse sua força para continuar sua carreira no campo.

“Só depois da morte de Moisés é que os mais jovens avançaram em terreno 
amplo. Por vários anos, a equipe da Promise se lembrou das palavras de Moisés: 
'Você deve respeitar a sua promessa feita ao Criador do
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equipe e honrará sua promessa: "Todos os que avançarem neste vasto terreno 
ficarão felizes em jogar nele, e por pontos, e Deus estará com eles."

Mas eles não cumpriram sua promessa. Eles se deixaram corromper por falsas 
alegrias vindas de jogadores do time adversário. Esses jogadores de espírito perverso 
usaram os jogadores mais fracos do time Promise para ensiná-los que era bom jogar 
sem regulamento e eles não se preocupavam com as armadilhas do time negro. Visto 
que a maioria dos jogadores não obedecia aos regulamentos escritos à mão pelo 
Criador da equipe Promessa, Aquele que é o Criador os deixou por sua própria conta: 
sem patrão.

Durante esse tempo, a equipe negra foi destruindo o espírito de equipe, até que 
o coração do árbitro endureceu. As leis do amor gravadas no coração da equipe 
foram mal interpretadas. Eles começaram a separar os fracos dos fortes. Espalharam 
para a equipa que o motivo desta divisão era justificável: 'Não é necessário destruir a 
confiança que os fortes têm no Criador da equipa. A reclusão deles deve trazer luzes, 
não apenas para eles, mas para cada um de nós. '

“Cada um teve que entender a importância de jogar bem em campo. Aqueles que 
não podiam mais passar por causa de sua falta de jeito devido à sua carne doente 
eram considerados impuros: eles separavam esses jogadores culpados dos bons 
jogadores, já que seus maus comportamentos deveriam mostrar aos outros que só a 
obediência às leis é recompensada. Esse tempo de reclusão fez os fracos sofrerem. 
Cada jogador tinha o dever de prestar uma homenagem aos árbitros da equipa, para 
que as suas ofensas ficassem menos pesadas sobre os ombros. Se um jogador 
desobedeceu, ele sofreu uma séria consequência: uma desistência permanente 
devido à recusa em se comportar bem antes das leis prescritas.

“Para não destruir o espírito de equipe, todos precisavam lembrar que esses 
jogadores rebeldes faziam parte da equipe. Por isso, o Criador da equipa protegeu os 
rebeldes e o resto da equipa, para que não destruíssem o dia em que todos se 
encontrariam: onde o seu fim não era eterno, porque a esperança tinha que estar 
neste lugar. Por meio de jogadores fiéis, o time do Criador da Promessa usou sua 
esperança para manter a esperança nos jogadores infiéis que ainda carregavam a 
vida eterna, para que a morte não pudesse mantê-los.

“Em campo, a maioria dos jogadores da equipe Promise sofreu. Alguns 
mantiveram em seus corações que um dia um chefe superior a todos os antigos 
chefes viria para reconstruir o time. Entre esses jogadores, alguns se acostumaram a 
se reunir para orar ao time do Criador da Promessa para ter misericórdia deles e 
enviar aquele que tinha que reviver o time.

“A súplica permanente deles deu frutos, pois o Criador enviou seu próprio Filho a 
eles, recomendando que o escutassem. Bem, todos os jogadores tiveram que 
reconhecer que Aquele que teve que reviver a equipe foi o Escolhido do Criador, 
portanto, a única Cabeça na Cabeça da equipe renovada. Cada um dos jogadores 
teve que aceitar suas palavras sem suprimir nada. Quando se manifestou para
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todos eles disseram 'sim' ao Filho do Criador, e o Filho deu a seu Pai esta nova Equipe 
que era mais uma vez a Equipe de Luz.

“Satanás, o chefe da equipe adversária e seus jogadores ficaram de lado, 
perguntando-se se esse Homem valia mais do que os antigos chefes de equipe. 
Como esses espíritos impuros conseguiram manter alguns veteranos do time 
Promise sob o poder do orgulho, eles aumentaram seus ataques contra eles para 
que colocassem este Homem à prova para conhecer sua força.

E esses ex-subordinados, que não suportaram o favor do Criador, recusaram-se a 
ver a Vontade do Criador nAquele que falava com autoridade. Apesar de 
reconhecerem que suas palavras eram cheias de encorajamento, amor e fé, eles 
tramaram sua morte. Estes orgulhosos árbitros tinham medo dele, pois as suas 
palavras começavam a ganhar a preferência de muitos jogadores da antiga equipa, e 
alguns árbitros e árbitros assistentes já o tinham apaixonado, comprometendo a sua 
posição perante os adeptos da antiga equipa. Quanto mais o time do Blackness 
semeava inveja nesses subordinados e mais eles não apreciavam as boas ações 
desse Homem para com os jogadores.

“Satanás e seus jogadores o temiam, porque não importava o quanto eles multiplicavam 
seus ataques para fazê-lo falhar, eles não estavam tendo sucesso. A raiva deles era alimentada 
por sua raiva contra ele, eles temiam que ele conseguisse destruir suas armadilhas. Eles, que 
tiveram sucesso em subornar esses adversários subordinados ensinando-os a enriquecer às 
custas de seus próprios jogadores, sabiam que se esses subchefes perdessem o controle 
sobre seus jogadores, isso comprometeria seu plano: manter a divisão neste time para que o 
espírito do equipamento não é suportado.

“Como esses espíritos impuros se lembravam de ter dificuldades com a fidelidade 
dos dirigentes da equipe Promessa, para pôr fim aos atos de encorajamento, amor e 
fé dessa suposta equipe do Filho do Criador da Promessa, subornaram um jogador 
de sua equipe. equipe. Mas Jesus sabia e continuou reconstruindo a equipe para 
torná-la sólida. Dar a eles modelos de amor é como ele conseguiu transformar seu 
coração de pedra em um coração de amor pelos fracos, o que deixou os adversários 
loucos de raiva.

“Quando Jesus falou de sua equipe, ele a chamou de Igreja, e muitos aprenderam 
a chamá-la assim. Em três anos, conseguiu formar um time forte: o time Luz. Suas 
palavras ficaram gravadas no coração de cada jogador que o seguia, pois quando 
falava todos eram subjugados por uma força que vinha dele. As palavras que saíram 
dele eram inexplicáveis, isso era algo nunca visto.

«Disse-lhes como é importante amar-se para amar os outros:

• Amam-se e aos que se recusam a ser seus amigos: quem ama compreende quem 
precisa de amor.

• Uma equipe é forte pelo amor que exala: seja um como eu sou um com meu pai.

• Se um de vocês carece de amor, deixe-o vir a mim, eu lhe darei o que há em mim: 
amor.
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• Se alguém não se sente valorizado por seus companheiros de equipe, deixe-o fazer o 
que tem de fazer sem causar danos à equipe.

• Se uma única pessoa de vocês se sente chamada a avançar por terra, apesar da 
indiferença dos demais, deixe-a avançar; Um dia, os outros compreenderão que o 
amor é o que dá origem à força de que cada um necessita para seguir em frente 
apesar das dificuldades.

• Não se separe dos outros, o partido não depende só de você: nada é mais 
poderoso do que a união em um grupo.

«Quanto mais falava em ajudar-se por amor e mais a equipa se construía graças 
às suas palavras. Foi a Palavra que fez da equipe a futura equipe vencedora. Outros 
que ouviram dizer que a equipe estava se reformando graças Àquele que falava de 
amor, quiseram fazer parte dela. Mas quanto mais a equipe crescia e mais a inveja, 
na maioria de seus subordinados, aumentava. Quando o dia permitido pelo Criador 
da equipe chegou, eles usaram aquele próximo a ele para trazê-lo perante uma 
assembléia para feri-lo e fazê-lo morrer.

“Porém, o Filho teve que pagar com a vida a contribuição de que você precisava 
para que cada jogador pudesse fazer parte da equipe vencedora. Quem pronunciasse 
'sim' ao Amor era admitido a ingressar na equipe, para jogar em campo. E desde sua 
morte na Cruz, esta nova equipe construída com o Sangue do Filho do Criador é 
chamada de equipe de Luz. ”

- Alguns jogadores do time perguntam: 'Por que, chefe, você escolheu este nome 
em vez de time de Jesus?'

É sensato fazer esta pergunta. Deus não é quem te controla, tu mesmo és quem 
tens que tomar as tuas decisões, e visto que és fraco perante os ataques dos 
demónios, o Criador da equipa deu-te o seu Filho, e o seu Filho é a Luz que ensina 
você o caminho que continua. Ele é aquele que cumpre a vontade do pai. Todos os 
anjos o adoram, e todos os filhos criados têm que adorá-lo e apenas segui-lo.

Quando ele estava no chão, ele o guiou. Ainda hoje ele o orienta e eu, o Espírito 
Santo, continuo lembrando você de suas palavras. Saiba que ele é o chefe da equipe 
e fez de vocês vencedores. Sim, o emblema da equipe é a Cruz, e na Cruz o Corpo do 
Filho está pendurado. Isso te lembra que ele ofereceu sua Vida ao Pai, o Criador do 
time, como prova de seu amor por cada jogador.

Se cada um de vocês carrega o mesmo amor por seu Pai, se cada um de vocês 
carrega os mesmos impulsos de amor por cada jogador, então cada um de vocês 
mostra seu próprio comprometimento ao ter orgulho de pertencer à equipe da Light. 
A Igreja não se separa, como uma gota d'água não se separa. Todas as gotas de água 
se misturam para formar um oceano, à medida que todos os jogadores se unem para 
formar um grupo único de jogadores na Igreja.

Quando um de vocês pratica um ato da vida, cada um de vocês tem que estar 
disposto a apoiar esse jogador que dá um passe bom ou ruim, pois isso trará a cada 
um o que precisa para avançar sem destruir o espírito de
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equipe. Passes bons ou ruins trazem suas consequências, porque ninguém escapa da 
relação de causa e efeito.

Você faz parte de uma equipe. Não há outros e você é um grupo único de 
jogadores. Quer sejam jovens principiantes, principiantes, especialistas ou veteranos, 
têm tudo para jogar pela equipa vencedora. Sejam vocês da elite ou não, habilidosos 
ou não, corredores de sprint ou corredores de resistência, passes longos ou curtos, 
cada um de vocês tem que usar seus talentos. Todos os seus talentos, grandes ou 
pequenos, fazem o que você é: jogadores que correm em campo dando passes.

Seja você quem for, onde quer que esteja, você faz parte da equipe, e cada passe 
dado por um jogador em campo faz parte do jogo de futebol disputado no campo. 
Não é porque um jogador está perto da meta e outro longe da meta que isso é 
diferente para esse e aquele outro: cada um de vocês é importante porque faz parte 
da equipe. O futebol é um esporte coletivo, é jogado com cada jogador e o resultado 
da partida diz respeito a cada um dos jogadores.

Todas as decisões vêm juntas para levá-lo a ser quem? Jogadores obedientes ao 
Criador ou desobedientes ao Criador. Pois bem, as tuas decisões e as decisões dos 
outros trarão para cada um o resultado de cada decisão, visto que isso é feito no 
terreno. Portanto, nenhum de vocês pode dizer a si mesmo: 'Se um jogador escolhe 
jogar bem ou mal ou não fazer nada, isso não é problema meu', sem que a equipe 
seja afetada por isso. Não se deixe enganar pelos jogadores da equipa adversária, 
são eles que lhe dão um passe ilegal e são vocês que aceitam achando que o árbitro 
não viu nada. Não são permitidos passes vindos da equipe adversária e aceitos por 
você, pois são ilegais. Lembre-se do que eu disse sobre o comportamento de seu 
chefe: "Satanás fica lembrando seus jogadores de maltratá-lo",

Cada jogador em campo contribui para ajudar cada jogador. Todos vocês tomam 
decisões com quem são e, onde quer que estejam, cada decisão diz respeito a cada 
jogador da equipe. Se correr para receber um passe, quando tiver a bola, você 
correrá e fará esforços para que os adversários não a recuperem, e utilizará os seus 
talentos para que não interceptem o seu passe.

Aquele que te deu o passe correu com você no chão, fosse magnífico ou difícil, 
sua intenção era receber este passe; Isso é porque você estava no terreno, e o que 
acontece no terreno diz respeito a você. O importante para você é somar pontos, e 
para isso é necessário que a bola esteja no seu campo e não no adversário. Portanto, 
joguem juntos contra os jogadores do time negro, não contra os jogadores do seu 
time.

Cada decisão tomada por um de vocês é uma decisão da equipe. Seja bom, 
medíocre ou ruim, essa decisão se torna uma motivação. Se você parar para analisá-
lo, os jogadores adversários irão interceptar seu passe, e farão manobras ilegais para 
influenciar você a fazer também manobras ilegais, o que irá causar danos a toda a 
equipe.
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Jogar para vencer, não é esse o motivo do seu lugar em campo? As más decisões 
de alguns têm que ser causa de esforços para os jogadores da Luz assim como as 
boas decisões, porque cada decisão tem que te trazer força, não desânimo. Boas ou 
más, suas decisões o fazem andar pelo campo; Portanto, não se esqueça que você 
está jogando contra o time Blackness, não contra suas companheiras que estão no 
chão por causa das viagens que ela fez. O que eles querem é deixar você exausto. 
Seus ataques dissimulados são numerosos. Esses são espíritos imundos e uma de 
suas táticas é usá-lo contra seus próprios jogadores.

Não se deixe cegar pela astúcia deles, avance em direção à meta a alcançar 
sabendo que faz parte de uma equipe: Você não está sozinho. Lembre-se de que 
todos jogam em campo com o que são, então bons ou maus passes, boas defesas ou 
más defesas, boas decisões ou más decisões, bons aumentos ou maus aumentos, 
houve e ainda haverá: Cada jogador tem que se manter mente a ideia de ganhar, não 
perder.

Quando dois times de futebol se enfrentam, o que cada time tem em mente é 
marcar mais gols, e para isso os jogadores do time Light têm que ser mais 
engenhosos do que o time preto. É fundamental saber que para vencer a equipa 
adversária tem de aceitar os jogadores da sua equipa como são; assim, toda a equipe 
deve saber que pode contar com todos os jogadores. Não importa o físico de cada 
um, a cor da pele de cada um, a crença de cada um, se há amor em cada um de 
vocês, cada jogador recebe de vocês tudo o que precisa para ter confiança no que é. 
Tenha confiança, o que você fizer valerá a pena e eu, o chefe, cuidarei do resto.

No campo, quando alguém da equipe carrega a bola, há uma subida em direção 
ao gol, junto é como se correm no campo. Haverá muitos passes entre vocês para 
cobrir o máximo de metros possível até o passe decisivo destinado ao mais próximo 
do gol. Até o final é assim que você vai manter o entusiasmo, para estar sempre 
pronto para interceptar a bola caso o adversário consiga roubá-la.

Não se esqueça de que eles são ferozes. Procurarão por todos os meios ilegais 
tirar a bola de quem tem que fazer um gol, e é nesse momento que você tem que dar 
todos os esforços para fazer o gol dele. Corra com ele, dê bons passes, é ele que 
carrega a bola, e terá que cruzar o ponto de chegada. Então, não tenha medo e faça 
o que tem que fazer, isso o ajudará a se posicionar. Pois bem, toda vez que você usa 
seu amor pela equipe, você se torna hábil de novo, e os bons passes se multiplicam, o 
que lhe dá força e se esforça para aumentar seu desempenho. Assim, ele conseguirá 
acertar a bola além da linha de gol para fazer um gol, e isso apesar dos ataques dos 
adversários.

Saiba que suas decisões, que você toma sozinho, têm um impacto em seu 
comportamento. Sejam boas ou más, cada decisão tem um efeito em você, que se 
manifesta na equipe. Aqueles que se esforçam para tomar boas decisões mantêm o 
espírito de equipe. Através do seu
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aplicado ao jogo, você nutre perseverança naqueles que se esforçam para se 
comportar bem diante daqueles que tendem a ficar desanimados. Sim, muitos ficam 
desanimados porque não percebem os bons resultados de seus esforços. Isso 
retarda os esforços de alguns de vocês que se encontram em becos sem saída, 
perniciosos em sua maior parte.

Mesmo quando há jogadores que tomam decisões erradas, isso não o impede; 
em vez disso, use-o para aumentar seus próprios esforços, isso fortalecerá o espírito 
de equipe. Todo erro tem que servir, para que você desenvolva táticas de 
fortalecimento que superem o adversário, pois aqueles que se espera que fiquem 
desanimados ficarão perplexos com o seu encorajamento.

Saiba que suas decisões vão ajudar quem corre com o objetivo de ajudar quem 
precisa de apoio para fazer bons passes. E aqueles que são hábeis na defesa 
apoiarão aqueles que estão cansados   de passes ruins vindos dos mais fracos. E 
aqueles que se posicionam para cobrir tanto espaço quanto possível não pouparão 
esforços onde quer que estejam no solo. E quem está perto da meta se beneficiará 
de suas boas decisões, passes e esforços, que ajudarão a aumentar seus esforços. E 
aquele que percorrer o último metro, seu pé acertará a bola voadora que entrará no 
gol, e isso graças a toda a equipe.

É por isso que você deve saber que toda decisão boa ou ruim, toda passagem 
fácil ou difícil, todo pequeno ou grande esforço traz consequências; portanto, você 
tem que se analisar: 'Eu quero ser um jogador estimulado ou desinteressado?' Você 
vai parar de avançar porque vê um de seus companheiros se envolver na rede por 
causa de seu passe ruim? Se baixar os braços, também se encontrará na rede: aquela 
que os seus adversários vão colocar à sua frente. Pois eles terão visto que você 
parou, e não terão nenhum problema em deixá-lo surpreso.

Você sempre precisa estar pronto para qualquer eventualidade. Não importa as 
dificuldades, a situação, é preciso ir até o fim. E para que isso seja possível, é 
importante saber por que é preciso se esforçar tanto.

- Os iniciantes muito jovens perguntam: 'Chefe, nossos parentes nos ensinam a 
jogar futebol, às vezes não é divertido. O que significa dar muito esforço, 
gostamos de jogar para nos divertir e ganhar? '

Se você vir um ou um de vocês no chão porque eles o tropeçaram, e este jogador 
está sofrendo porque sua perna quebrou, o que você fará?

- Alguns respondem: 'Chefe, o time precisa de nós, então correremos em direção a 
quem precisa de nós e juntos jogaremos para vencer.'

- Outros respondem: 'Chefe, vamos parar para ver o que acontece com ele, e como 
este jogador não está em perigo sério, correremos para nos juntar aos outros, e 
ele aguardará ajuda.'

- Outros respondem: 'Chefe, alguns de nós vão em busca de quem cura os feridos 
no chão, e depois eles vão se juntar aos outros.'
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Deixe-me contar uma história “Um dia, um casal de melros estava construindo 
seu ninho e, pouco tempo depois, a fêmea botou três ovos. Enquanto estava 
incubando seus ovos, o pai saiu em busca de comida para a mãe. Quando os 
nascituros conseguiram quebrar sua casca, eles deixaram sua casinha sob o olhar de 
seus pais.

“Cada um aproveitou a comida do pai que, fielmente, alimentou a mãe. Agora que 
saíram da casca, a mãe também saiu em busca de comida, e do bico é onde os 
filhotes podiam tirar a comida muito bem preparada para eles. Quando sua 
penugem assumiu o aspecto de uma bela plumagem, eles começaram a se 
familiarizar com suas pequenas asas. Quando suas asas começaram a se abrir, eles 
puderam sentir a força do vento.

A mãe e o pai gostavam de ensiná-los a voar e eles gostavam de aprender 
observando os pais. Quando abrem as asas para aproveitar o vento para subir, subir 
e descer novamente em sua direção, os pintinhos sentem que carregam consigo essa 
necessidade: abrir as asas e se lançar no vazio. À medida que essa necessidade se 
tornava cada vez mais forte, eles não podiam se conter: os três deixaram o ninho sob 
o olhar de seus pais. Sim, todos os três sabiam voar agora. Era hora dessa linda 
família ir para um lugar mais quente.

“Ao longo do caminho, eles encontraram outras espécies de pássaros, e cada espécie 
compartilhou os mesmos lugares onde podiam encontrar comida. Todos os mais 
pequenos reconheceram que era muito prático voar juntos para aproveitar os mais 
fortes, pois sempre havia um pássaro que assumia o comando. Sim, cada um tinha força 
dentro de si, e cada um poderia ocupar o lugar de quem deu a sua força, para que não se 
esgote. Eles ficaram orgulhosos do pai quando chegou a vez deles. Ver seu pai liderando 
esse grande vôo de pássaros deu-lhes força.

“Quando chegaram a um lugar onde precisavam descansar, cada família 
encontrou o seu lugar, e cada uma trabalhou para encontrar comida para recuperar 
as forças. Quando chegou a hora de partir para um novo horizonte, cada família se 
reuniu. Mas, um dia, a mãe dos três filhotes estava procurando um deles. Ela ia e 
voltava sem seu filho. Cada minuto sem ele aumentava seus esforços de busca. Por 
mais que ele voasse sobre os longos campos, ele não conseguia ver. De repente, ele 
ouviu e viu em uma cerca de arame. Ele se lançou para ela e sabia por que estava 
ausente: ele tinha uma asa presa entre dois espetos de arame.

"Eu estava tentando libertá-lo, mas não consegui. Rapidamente, ele foi procurar 
ajuda. Quando chegou a onde todos se preparavam para sair, ele voou sobre eles e 
seus gritos chamaram sua atenção: eles sabiam que ele precisava deles. Ela se virou 
para seu filhote e vários a seguiram. Quando chegaram perto do local, viram um gato 
se aproximando da cerca; Sem esperar, o pai foi até o gato para recuperar a 
concentração nele, outros fizeram o mesmo. Enquanto isso, a mãe voou perto do 
filho para que ele não tivesse medo. Como o perigo era grande, outros se voltaram 
para aqueles que não haviam deixado os locais de descanso para pedir seu apoio.
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“Vimos toda a companhia de pássaros chegar e eles voaram habilmente ao redor 
do predador para mantê-lo longe do filhote. Apesar das batidas de seu coração, ele 
ficou feliz em ver que não estava sozinho. Com muita astúcia e determinação, a mãe 
com outras mães tentava soltar a asa do filho, enquanto outras voavam em volta 
deles para animá-los. Depois de muitos esforços, eles conseguiram liberar a asa. 
Quando ele percebeu sua libertação, ele subiu alto no céu, e todos os pássaros 
voaram em sua direção. Todos unidos, eles fizeram um vôo de alegria: eles subiam e 
desciam, subiam e desciam novamente. Como uma fita que ondula com o vento, seu 
vôo significava que eles estavam unidos para o bem e para o pior. "

Você está claro, jovem?

- Todos responderam: 'Sim, chefe, é amor. Quando eu estava contando essa história, 
olhávamos um para o outro e víamos nos nossos olhos que todos carregamos a 
mesma necessidade: desejar a felicidade um do outro. Bem, quando suas palavras 
descreveram o amor, nós o sentimos. É verdade, chefe, isso nos deu asas! Ou seja, dê 
muito esforço! Está claro, agora!

'Significa ajudar os outros e quando ajudamos os outros, caminhamos em direção 
ao objetivo que cada um carrega consigo: a felicidade. Marque um ponto 
imediatamente: não cabe a nós decidir sobre isso, cabe a quem deve marcar um 
ponto, mas somos nós que devemos tomar a decisão de ajudar quem marca o gol. O 
que importa é o amor, e esse amor está em nós e entre nós; está presente a cada 
momento, como o vento que está sempre presente. Temos que dar os esforços 
necessários para abrir nossas asas, para dar o melhor de nós, e o melhor de nós 
ajudará alguém.

'Um dia seremos como aqueles pássaros, voaremos juntos para a felicidade que 
está no céu, e só o amor nos levará até lá. Nunca deixaremos alguém sozinho, chefe; 
agora é claro. Mas também sabemos que a equipe adversária nos tropeçará e nos 
fará cair. Corremos o risco de ter as pernas quebradas, como aquela garota com a 
asa bloqueada. Chefe, você está aqui e contamos com você, pois é você que vai nos 
lembrar das palavras do Salvador, e o Criador do time vai se orgulhar de nós, certo, 
Chefe? '

Sim, Deus está ciente do valor de suas decisões e passa. Agora, você entende que 
nenhum de vocês precisa avançar deixando um jogador para trás. Se te falta amor, 
todos sabem que precisam de ajuda, não culpe, não julgue, não odeie, não se vingue. 
Você tem que dar a ele o que você carrega em você: amor, e graças ao seu amor, ele 
encontrará o incentivo de que precisa para se empenhar. Os esforços deles não serão 
seus, não se esqueça disso.

- Todos respondem: 'Sim, chefe. Mas o que teremos de fazer se houver jogadores 
que não querem o nosso amor? '

A ajuda que você trará para aqueles que aceitarem o seu amor os alimentará, porque 
quanto mais numerosos vocês serão para ajudar uns aos outros com amor e mais amor 
haverá no ar. Eu falei: ar, sabe por quê?
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- Todos respondem: 'Não, chefe.'

Porque o ar não é visto, mas isso é sentido. Coloque a mão na frente da boca e do 
nariz e você perceberá rapidamente que o ar é importante. Não saberão de onde 
vem esse amor que perceberão, mas isso acalmará sua indolência que os impede de 
se esforçarem para que aprendam a se amar e a ser amados por você.

Você percebeu que os espíritos imundos querem destruir o espírito de equipe. 
Eles sabem que quando alguém está sozinho, podem facilmente afetá-lo, pois esse 
jogador, uma vez desanimado, pode afetar a atenção de vários jogadores da equipe. 
Lembre-se, o pai do filhote desviou a atenção do gato para que ele não pensasse 
mais em atacar seu filhinho, e outros vieram ajudá-lo. Os espíritos impuros agem da 
mesma forma para diminuir o entusiasmo de cada jogador; há muitos que ficam para 
trás com aquele que está desanimado.

Perceba as consequências que isso traz para a equipe: um jogador desanimado 
pode influenciar outro jogador por seu comportamento e esse outro jogador 
também pode influenciar outro jogador. E isso continua: outros jogadores podem ser 
influenciados por esses jogadores desencorajados, assim como outros. Essa 
desordem na equipe vem do desânimo, e foi preciso um jogador para criar essa 
desordem. Cada jogador desanimado transmite sua falta de incentivo aos outros 
jogadores; portanto, a equipe se encontra com menos apoio vindo dos jogadores. Os 
jogadores que não torcem pelos outros ficam longe deles.

Todos os jogadores sem amor precisam de incentivo. Se você faz parte dos 
jogadores que não os apoiam, sua decisão de não apoiá-los é sua, e essa má decisão 
o leva a experimentar uma consequência. Pois bem, há consequências que terão de 
ser vividas por cada jogador da equipa que não foi amor para quem precisava de 
amor. Se o número daqueles que tomaram decisões erradas for maior do que o 
número daqueles que tomaram decisões acertadas, todos os jogadores sofrerão em 
campo. Não desanime ao perceber que há um relaxamento em toda a equipe.

Lembre-se de que você forma um grupo único e deve ajudar uns aos outros. Se 
não houver ajuda mútua na equipe, você é chamado para sofrer graves 
consequências. Sejam os jogadores bons, medíocres ou ruins, é importante apoiar 
cada jogador, e só o amor pode ajudá-lo a melhorar. Deixe o amor transformá-lo, e 
você é aquele que espalhará a ajuda mútua, o que porá um freio no desacordo que 
se estabeleceu. Saiba que desacordo é causa de sofrimento no terreno. Esse 
sofrimento atingiu cada jogador e não dá para negar, já que o time é um todo.

Esse sofrimento pernicioso, o time adversário é aquele que te faz vivenciar, e seu 
objetivo: levar você a não fazer o que você tem que fazer. Saiba que quando você 
está sofrendo, você está propenso a se defender do que o machuca, certo? Portanto, 
cuidado, o time Blackness vai descontar em você para fazê-lo jogar com o coração 
dolorido. Eles querem que você esteja contra você e a equipe; assim, você não se 
sente apoiado por seus companheiros de equipe. Esses jogadores
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Impuros, eles fazem de tudo para fazer você perder a paz. Eles querem destruir sua 
confiança em mim, seu chefe.

Por não ter mais confiança em mim, vai faltar a confiança que vocês precisam para 
vocês e para a equipe. Silenciosamente, você não mostrará mais interesse no jogo. Você 
descobrirá que não é importante praticar tal ato até que saia de seu lugar e se encontre 
caminhando para trás. Assim, o sofrimento terá feito com que você não se preocupe mais 
com os regulamentos de amor do Criador da equipe.

Se o número dos que sofrem é grande, isso significa que muitos jogadores 
ficaram para trás. Tenha cuidado, já que o número de jogadores fora do seu lugar é 
grande, você que está no seu lugar terá que se esforçar mais para superar o 
desânimo. Sua preguiça não precisa afetá-lo, pois é fácil para o time adversário usar 
o desânimo para fazer você desistir.

Suas táticas nebulosas não são numerosas. Mas eu quero que você saiba uma 
coisa: o Criador, o Filho e eu, o Espírito do Criador, estamos todos cuidando de você. 
Desde a criação deste time, sempre te fizemos viver suas conseqüências com nossas 
graças, e continuaremos até que todos os jogadores possam entender que somente 
o esforço alimentado com nossas graças os levará a viver a vitória do Filho sobre o 
Negro equipe.

A princípio, os jogadores do time Promise não entenderam que o que havia neles 
devastava o espírito de equipe, até que o Filho do Criador veio para sacudi-los, 
lembrando-lhes que é preciso avançar em direção à meta com o melhor e o pior para 
marcar pontos. Silenciosamente, os fortes começaram a ajudar os fracos e juntos 
ajudaram os mais fracos. Quanto mais havia pessoas que ajudavam aqueles que 
viviam as consequências de cada má decisão, mais os jogadores entendiam porque a 
ajuda mútua era necessária na equipe.

Filhos meus, é preciso estar disposto a ajudar aqueles que passam por graves 
consequências, eles precisam de nós: eu com minhas luzes e meu amor, assim como 
vocês com minhas luzes e seu amor. Continue vivendo apesar do sofrimento, use-o para 
lhe dar um impulso para continuar. Você descobrirá uma força, e essa força será uma das 
consequências do amor, e toda a equipe se beneficiará com isso. Você tem que jogar para 
ganhar dando bons passes, esses passes vão ajudar todos os jogadores a viver sua boa 
ou má decisão. O que você é diariamente influencia o que os outros estão no terreno.

Vós, jovens como veteranos e tudo o mais, peçam forças à Mãe do Filho do 
Criador, ela é uma subchefe excepcional, e tende confiança, porque o que ela vos 
dará irá ajudá-los a fazer o que vos peço. Saiba que tudo tem que vir da minha luz, no 
meu poder é onde você vai entender o que é importante fazer diariamente no 
terreno.

Não se diz: 'Vou ser melhor que ontem', todos os dias e todas as noites o jogo é 
disputado em campo. Para os jogadores do time negro, a palavra 'melhor' significa 
vaidade, e eles sabem como usá-la para aumentar sua força cem vezes mais. Mantém o 
teu espírito aberto às ordens do Amor e aos meios de amor que te dou para guardar.
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dê o seu lugar no chão como é no céu. Para quem este escrito fez crescer, seja para 
os seus irmãos um modelo de humildade.

Deus o espirito santo

O INFERNO EXISTE?
Filhos meus, tende confiança nAquele que deu a Sua Vida para que todos os que 

estão inscritos no Livro da Vida possam aproveitar o que vos estou a dar neste momento: 
obrigado pela entrega

Este tempo é rico em graças para vocês que me ouvem e para aqueles que não me 
ouvem. O que você faz neste momento, compartilhe com aqueles que você ama; Um dia, 
eles vão agradecer por seus esforços de amor para com eles e, por sua vez, você vai 
agradecê-los. Não se esqueça de que o que eles fazem contra si próprios o leva a se 
esforçar para ajudá-los.

Sim, meus filhos, o aproveitamento dos seus sofrimentos leva-vos a empenhar-
vos, e isso valoriza os vossos sofrimentos, que lhes dá apoio. Visto que é graças aos 
sofrimentos que desenvolves os teus esforços, daí derivam amor, o que significa que 
os teus esforços se transformam em força e ganham força para suportar os 
sofrimentos causados   pelas suas ofensas contra Deus.

Meu Pai conhece o valor de cada um dos atos da vida de seus filhos, não foram 
eles purificados por mim, seu Filho? É por isso que permite que você viva suas 
decisões, e viver suas decisões de vida significa viver com as graças da Purificação. É 
o que você tem que aceitar para entender e ver o que você tem que fazer para que 
você e aqueles que levam seu nome registrado no Livro da Vida vão para o céu.

Neste tempo, viver unidos por laços de vida é uma graça para todos os filhos de 
Deus, como aconteceu no tempo dos apóstolos. Todos os seus atos de vida se unem 
por amor para trazer a cada um dos filhos de Deus a força para viver nesta terra, 
apesar da divisão que reina em todos os lugares. O tempo não pertence a você, Deus 
é aquele que dá a você para realizar suas boas ações de vida. Cada vez que você 
pratica bons atos de vida, você aproveita o tempo que Deus lhe dá para realizá-los. 
Perceba que você não é o único que se aproveita disso, pois está com todos que 
estão na terra, porque aproveita a força deste tempo. Se você não aproveita para 
praticar boas ações, o seu tempo flui sem a sua força, porque há um vazio que ocupa 
o lugar da força.

Eu explico. Quando você faz o que tem que fazer para agradar a Deus, à pessoa 
que você é e ao seu próximo, esses momentos são para você um tempo de amor, 
pois é preenchido com o que você faz por amor. Os trabalhos que você realiza neste 
momento são feitos com o que você é, então seus trabalhos são o reflexo de você 
mesmo. O olhar de Deus é amor, e com o seu olhar de amor ele vê o seu
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você mesmo: seu ser. Se o seu ser é amor, você trabalha com o seu ser de amor, 
porque o que sai de suas mãos é amor.

O que você pensa, olha, ouve, diz, faz e sente é você. Ele está interessado no que 
vem de você, já que o criou à sua semelhança, porque ele quer se ver através de suas 
obras. Quando você pensa, olha, ouve, fala, faz e sente, seu ser se realiza em um 
espaço de tempo: cada ato da vida produz um trabalho que se realiza no seu 
cotidiano.

Por exemplo, Deus não olha para o seu trabalho que é apenas material, como 
uma mesa; essa coisa é só uma mesa, um bolo é só um bolo, o importante é você e 
seu vizinho. Faça a si mesmo estas perguntas:

- Por que você fez isso?

- Por quem você fez isso?

- Como você fez isso?

- Com o que você fez isso?

- Quem você ouviu?

- De quem veio a ideia?

- Com o que você começou?

- Em quem você confiou?

- Em quem você confiou?

Tudo isso foi feito em um momento e, nesse momento, estava você e os outros; 
portanto, você deu seu tempo aos filhos de Deus, e eles deram a você o tempo deles. 
Neste espaço de tempo, cada um aproveitou o amor de cada um para tomar suas 
decisões de vida e cumprir suas ações de vida.

Quanto você decide cumprir: pensar, ouvir, olhar, falar, fazer e sentir, você 
cumpre porque se ama: sua força é o que se manifesta no presente. Sim, você ama o 
ser que é porque você é você mesmo, e ama os seres que são porque são o que você 
é: filhos criados para viverem juntos; Pois bem, filhos de Deus que se amam antes do 
trabalho que é só imaginação, som, só para os olhos, só matéria e só para os 
sentidos.

Quando vocês se amam como são, reservam um tempo para fazer o que tem a 
ver com o amor que há em vocês. Como você é amor, por amor, você está unido aos 
outros; portanto, seus atos de vida são praticados diante de Deus, em Deus e para 
Deus. O momento em que vocês estavam satisfeitos os encheram de alegria, porque 
vocês deram amor um ao outro. Este espaço de tempo foi preenchido com amor 
porque cada um de vocês apreciou viver este momento. Este tempo, que foi usado 
por vocês, trouxe-lhes graças, e Deus é quem lhes deu este tempo.

Quando você se realiza por amor, o que se realiza é uma obra de amor. Fazer comida 
para aqueles que você ama é amor que se vê; Assim, você aproveita o presente para 
realizar o que gosta de fazer por quem ama. Este tempo foi usado por você para aqueles 
que você ama, assim, o amor que está em você o alimentou e nutriu.
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Ele menciona aqueles que estão com você na terra, não apenas seus parentes. Deus 
dá tempo para te cumprir com o que colocou em ti e com o que te deu: o seu amor e 
o que ele criou.

Seu passado, presente e futuro representam seu tempo na terra: é sua presença 
no presente de Deus.

• Eu sou o Alfa e o Ômega: você não pode viver fora do tempo de Deus e afirmar 
que se sente feliz, sou eu que te dou este tempo e sou eu que te dei o amor que 
está em ti.

• Eu sou o Todo-Poderoso: toda a criação está em mim.

• Eu sou o Criador: quando te amei, todos vocês foram criados e coloquei tudo em vocês.

• Eu sou a Vontade: tudo que criei para ser invisível e visível fez parte integralmente do 
seu tudo, porque não me afasto do meu tudo e não te privo da minha Vontade.

• Eu sou o Onipresente: o tempo é meu, porque sou eu que escolhi o momento em 
que você teve que tomar forma no seio de sua mãe terrena.

• A tua presença na terra: é a tua vida no teu tempo de amor que é eterna.

• Você foi criado à imagem e semelhança de Deus: você foi criado para a eternidade.

• Seu tempo na terra: dei a você para realizar obras de amor.

Esta história é para ti: «Um dia, algumas crianças reunidas à volta de uma 
professora perguntaram-lhe: 'Senhora, porque é que temos sempre que nos 
levantar, preparar, comer, trabalhar, divertir-nos, descansar e dormir? Todos os dias 
é sempre a mesma coisa que se repete. Sim, é verdade, temos a impressão de que 
não sabemos fazer outra coisa senão refazer, refazer e refazer as mesmas ações, 
uma vez maior, acontece a mesma coisa, só que leva mais tempo para fazer tudo. '

“A professora disse-lhes: 'Há muito tempo, seus bisavós nasceram no mundo, e 
antes deles muitos outros nasceram no mundo. Todos eles usaram seu tempo na 
Terra fazendo o que tinham que fazer para ser um bom exemplo para você. Eles se 
levantaram, se prepararam, comeram, trabalharam, se divertiram, descansaram e 
dormiram. Cada dia, eles colheram o que fizeram nos dias anteriores.

“Fazer o que tinha que ser feito: alguns acharam isso importante, alguns acharam 
normal e outros chato. Os atos da vida daqueles que foram realizados colocando 
todo o seu coração pareciam mais fáceis de realizar do que aqueles que não se 
importaram em realizá-los com amor. O que era importante para o primeiro grupo 
não era importante para o segundo grupo, pois eles praticavam seus atos de vida 
com pouco ou sem amor, o que significava que seus dias não eram fáceis, nem 
difíceis, nem muito difíceis. Os do terceiro grupo achavam monótono e árduo fazer o 
que tinha de ser feito todos os dias: seus dias eram apenas dias que se arrastavam.
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«Um dia, alguns viajantes aproximaram-se deles. Eles falaram de novidades, 
facilidades, prazeres, surpresas. Todos ouviram sua palestra sem provas.

“Aqueles que eram pacientes, amorosos e bondosos diziam a si mesmos: 'Temos mais 
do que isso. Estamos juntos e compartilhamos nosso trabalho; nossos bens e juntos 
nossos entretenimentos são agradáveis; produzimos o essencial para cada um de nós; 
vivemos com serenidade e o nosso descanso, encontramos nas nossas casas, à tarde. Por 
que procurar em outro lugar o que temos? '

“Aqueles que não se preocuparam em dar o seu melhor não sabiam o que pensar 
sobre tudo isso. Eles disseram a si mesmos: 'Isso parece interessante, mas é sensato 
largar tudo e ir para o desconhecido? Apesar de tudo, estamos bem como estamos, 
embora às vezes pareça muito esperar pelo dia seguinte. Sim, é bom estarmos juntos 
para fazer o que temos que fazer, mas é claro que às vezes fazer sempre a mesma 
coisa é entediante. Também é verdade que não há nada de divertido em fazer a 
mesma coisa todos os dias, mas às vezes é conveniente. '

“Aqueles que não apreciavam o seu dia-a-dia diziam a si próprios: 'Finalmente, algo 
para nos tirar desta monotonia. Saberemos o que significa se sentir bem? Sem se 
preocupar em como, por que, para quem, com quem. Não quebraremos mais nossas 
cabeças para saber o que é bom para nós. Realmente, a novidade vai fortalecer nossa 
vida, até trabalhar vai ser divertido; Teremos apenas que apertar botões, e os aparelhos 
farão o trabalho por nós, e tudo nos será apresentado: sem a necessidade de um esforço 
desperdiçado. Ah sim, vai ser vida verdadeira!

«O primeiro grupo ficou onde estava. O segundo grupo não sabia mais o que fazer: 
eles queriam ir embora, mas duvidaram. O terceiro grupo foi para horizontes 
desconhecidos. Os anos se passaram e cada ato da vida sofreu uma transformação.

• O que era divertido tornou-se sem alegria.

• O que era sábio tornou-se arriscado.

• O que era simples tornou-se complicado.

• O que era bonito tornou-se feio.

• O que era para a família passou a ser para ele.

• O que era uma causa de união tornou-se uma causa de divisões.

• O que foi dado foi vendido agora.

• O que foi compartilhado, agora foi guardado com zelo.

• O que servia como necessidade, agora isso era motivo de inveja.

• O que criava harmonia agora não existia mais.

• O que foi manifestado alimentou todos os atos da vida, por quê?

«O primeiro grupo sofria de tantos distúrbios. O segundo grupo sofreu por não 
ser mais compreendido. O terceiro grupo sofreu por não se entender mais. Com o 
passar do tempo, as pessoas de cada grupo usaram seu tempo para se preocupar, 
para não se envolver e não querer se envolver. Seu tempo era usado para praticar 
atos de vida sem a força do amor.
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«As crianças do primeiro grupo tiveram que aprender de novo a amar-se para 
amar, porque o que fizeram não foi justo quanto à sua missão na terra. As crianças 
do segundo grupo tiveram que fazer um esforço para fugir de seu comportamento 
indeciso, pois seus sofrimentos se tornaram muito difíceis de suportar. E os filhos do 
terceiro grupo tinham que aprender tudo, e somente o amor nos filhos do primeiro 
grupo, unidos aos filhos do segundo grupo por meio do amor, poderia realizar essa 
transformação.

«E o tempo para que isso se cumpra vai surgindo ao longo da vida. Meus filhos, 
hoje aproveitamos este momento para entender que quem somos é importante, 
para fazer o que temos que fazer para experimentar a felicidade. '

“Um filho levantou a mão: 'Mas, professor, em que consiste a felicidade?' Ele olhou 
para todos eles e disse: 'Significa praticar atos de amor para que todos possam se 
beneficiar na terra.' E ele olhou para aquele que fez a pergunta: 'Isso significa seu 
próximo e você diante de Deus para sempre, e sempre significa eterno.' Ele disse: 'Mesmo 
depois da morte!' Ele sorriu para ela: 'Hoje é sempre, sempre, sempre.'

Esta história deve conduzi-los por caminhos traçados que hoje não vemos, mas 
que estão diante de vocês. Todos os dias, seus atos de vida se alimentam do bem ou 
do mal. É a sua vez de reagir para dar aos seus atos da vida o que eles precisam: 
amor, e suas manhãs o levarão aonde você quer ir. Todos os seus atos de vida são 
feitos em um tempo: aquele que Deus quis para você.

Como essas palavras que foram escritas, elas foram faladas para você que as está 
lendo hoje. O que você fez nos dias anteriores o levou a descobrir o que terá que 
fazer para avançar no seu caminho de vida eterna, o que lhe permite entender o que 
está vivendo hoje.

O tempo deve ser usado para praticar seus atos de vida.

• Se você é amor, sentirá em você a força para viver o que lhe será apresentado.

• Se forem mornos, isto é, você terá medo de não ter forças para superar o que lhe 
será apresentado.

• Se você está sem amor, não se absterá de fazer o mal que será apresentado a você.

Todas as suas ações lhe trarão sua recompensa.

• Amor: boas consequências feitas à semelhança de sua perseverança, doçura, 
paciência, bondade, sabedoria, encorajamento, generosidade ...: alimento para 
seus bons atos de vida.

• Morno: consequências inúteis feitas como suas incertezas, dúvidas, hesitações, 
preguiça, confusão, preocupações, medos ...: alimento para seus atos inúteis da 
vida.

Traduzido do Espanhol para o Português - www.onlinedoctranslator.com
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• Sem amor: más consequências feitas como sua raiva, ressentimento, arrogância, 
ódio, abuso, calúnia, engano, injustiça, ganância ...: alimento para seus maus atos 
da vida.

Sua força está com você, sua fraqueza está contra você. Faça um esforço para se 
comportar bem, isso lhe trará sua recompensa de amor. Todos os dias, você usará 
seus trabalhos concluídos para praticar outros. Nada se perde, mesmo os atos 
mornos e maus da vida são úteis para ajudá-lo a se esforçar para se realizar melhor.

Deixe minhas palavras entrarem em você, elas lhe darão esperança. Você é precioso 
aos olhos de Deus, seja precioso para você e para o seu próximo.

- Se você não aproveitar esse momento em que está lendo estas palavras, quando 
vai aproveitar a sua vida amorosa? É na terra que é bom viver no presente.

- Se você não está na presença do tempo de amor que Deus lhe dá, onde está você? 
No seu tempo perdido, e neste tempo não vai dar o que é bom para vocês.

- Por que eu pronunciei: seu tempo perdido? Como seu tempo na terra foi dado a 
você por Deus, ele pertence a você apenas se você o usar. Se você não usar, você 
perde momentos preciosos em que sua vida está mergulhada. Satanás, assim 
como seus agentes, são aqueles que roubam esses momentos preciosos para 
usar seu tempo a fim de forçá-lo a praticar atos contra você.

Antes de tudo existir, eu era. Deus é o Todo-Poderoso: o que criei, criei por amor. Eu 
apenas tinha que amar, e criei você à minha Imagem e Semelhança. Meus atos de vida 
eterna são apenas amor eterno; Queria a minha criação, só tinha que amá-la e tudo 
estava diante de mim: todo o meu poder de amor está em você.

- Você que é criado na minha Semelhança, eu o criei colocando em você o poder de 
criar a partir do que coloquei em você, e o que coloquei em você? Minha criação. 
Assim, você foi criado para usar minha criação.

Saiba que existe uma ordem de amor na criação: o universo e seu conteúdo, e 
seu corpo é criado para respeitar toda ordem de amor: você primeiro, para entender 
e ver o amor que está ao seu redor. Para que o seu ser se abra para o amor e possa 
ver o amor que se apresenta a você, você deve descobrir quem você é: um ser criado 
para se realizar.

- Para que servem os seus atos de vida se você os pratica apenas para si mesmo? Eles 
têm que ser praticados para mostrar a Deus que você aprecia usar o que ele lhe deu: 
o que ele lhe deu é poderoso, pois eu sou o poder.

- Quanta parte do seu ser foi amada por mim, posso separar a minha Vontade de 
vocês? Minha Vontade fez a sua vontade, mas quando você usa a sua vontade 
para praticar atos da vida sem amor, a sua vontade te serve, e como você é fraco 
sem a minha Vontade, Satanás que fez todo o possível usa a sua vontade: sua 
vida está aberta ao mal. o
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O mal entra em você, e tudo o que você fizer neste espaço de tempo é precioso 
para ele, porque será servido contra você durante o seu julgamento.

Eu sou o Alfa e o Ômega, porque existe a Ordem do Tempo em mim. Meu plano de 
amor é divino, nada é falível para mim. já que te criei por amor, tudo o que criei, criei por 
amor a você; Bem, tudo foi realizado em uma ordem de tempo feita de amor.

Por amor, toda vida carrega uma ordem em minha Vida Eterna: toda matéria viva 
que é cada filho de Deus em mim, o universo e tudo no universo. O plano de Deus é 
maior do que o universo, porque o universo é parte do plano de Deus.

O número de meus filhos criados é o número de estrelas que coloquei no universo. E 
o que eu criei, eu dei a você. É por isso que você e todos aqueles que criei formam um 
todo: você neles, eles em você e você tudo em mim. Você não pode se separar de cada 
ser vivo, pois eles estão em vida e a vida está em você.

Tudo o que existe só pode estar vivo se houver uma força de ligação produzida 
pela vida. Pense em todas essas estrelas que existem no universo. Todas essas 
estrelas formam apenas um conjunto. O universo é o seu lugar de existência onde 
tudo é filtrado, o que significa que há ordem. Muitas estrelas formam um conjunto, e 
esse conjunto de estrelas é múltiplo, e cada tudo tem seu lugar específico no 
universo. São vários os lugares ocupados por essas estrelas que compõem um 
conjunto. O número de estrelas é inumerável e o conjunto dessas estrelas é 
inumerável ao mesmo tempo: o que enche o universo.

Agora, todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus carrega consigo 
uma ordem de amor, como o universo. Em seu corpo, existem bilhões de átomos; um 
único átomo carrega sua própria força produtora de energia. Por menor que seja, ele 
desempenha seu papel diante daqueles que, como ele, fazem o que devem fazer. Por 
exemplo, quando um ser humano se vê enchendo um copo de água, ele não vê o 
trabalho que está sendo feito nele; No entanto, todo o seu corpo funciona: há bilhões 
de átomos que se juntam para dar ao corpo o que ele precisa para fazer isso.

Este ato de vida é possível porque o ser humano carrega vida nele. Uma força foi 
criada porque há união: tudo no corpo foi unido pelo amor e o que é amor foi 
realizado. Se o cérebro não responde à sensibilidade da epiderme, os átomos não 
cumprirão suas funções vitais: sem resposta, sem simetria, sem energia; Bem, toda a 
força que o corpo carrega não foi usada. Já que o cérebro não cumpriu seu trabalho, 
quem sofre com isso? O corpo inteiro. Porque? Porque existe uma ordem nas funções 
do corpo, e isso não foi respeitado. O corpo formado por bilhões de átomos não 
poderia usar todos eles para cumprir sua obra: portanto, não aproveitou este 
momento de amor.

Você vive cada fração de segundo, então tem que usar o tempo para praticar as 
boas ações da vida que demonstram seu valor humano. Como seu corpo, tudo o que 
o compõe está harmoniosamente bem equilibrado. Se um único órgão não realiza 
seu trabalho, todo o sistema o sente, e o corpo não produz o que deveria lhe dar: a 
ordem do amor foi mudada.
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Se você usa o tempo que Deus lhe dá para praticar atos ruins da vida, você não 
produz o que teria para dar: amor; portanto, você usa esse tempo para fazer o mal 
com o corpo que ele lhe deu. O que acontece com você é o que você escolheu 
cumprir, e você não responde ao amor que o compõe: você não pratica boas ações 
para si mesmo, e aqueles que estão com você na ordem do amor de cada ser criado 
sofrem dele, porque seus atos maus alimentam os atos maus, e uma sinergia é 
criada, e o mal está em todos os atos da vida.

Aquele que diz: 'Desta vez, eu o uso para fazer o que eu quiser' muda o curso de 
sua vida na terra.

O tempo é como uma presença:

• Você não vê o presente, enquanto ele o mantém no espaço do tempo;

• você não vê a dimensão do tempo, enquanto ele está ao seu redor;

• você não vê o trabalho do tempo, enquanto ele constrói para você o que você precisa.

O tempo faz o seu trabalho, penetra em você, envolve você, dá-lhe:

• com o tempo é como você entende;

• Com o tempo, é como você desenvolve a paciência;

• com o tempo é como você cura,

• ao longo do tempo é como você vê os resultados;

• Com o tempo, é como você colhe amor.

O momento está em sua vida, dentro de sua vida, para sua vida:

• Quando você mora, está em toda parte na vida;

• quando você se realiza, ele está presente em seu dia a dia para prepará-lo para viver 
suas consequências;

• quando se amam, está presente para elaborar o seu sim ao ritmo da doçura do 
amor, para que aceite o que não pode mudar.

- Oh! Meus filhos, é mais do que isso, mas como fazer com que vejam e entendam, 
sendo tão pequenos e cegos para si mesmos por causa da imaginação que os 
engana? Saiba que o tempo é para você, não contra você. Ele dá a você o que é 
fazer você ver o amor de Deus, entrar no amor de Deus e definir o amor infinito 
de Deus. O tempo está em Deus, está presente em toda a sua criação. Quem ama 
a Deus está no tempo de Deus, mas quem não ama a Deus não está no tempo de 
Deus, ele está no vácuo.

O tempo faz parte da vida. Os atos da vida passados, presentes e futuros estão no 
tempo, porque existe vida no tempo. Mas quando há um filho de Deus que não 
pratica as boas ações da vida, a vida nele não aproveita o presente; assim, não há 
boas obras em que se acredite neste espaço de tempo; Bem, esse tempo não é 
usado, e como o filho vive, há um vazio em seu tempo eterno.

• O filho é criado para amar a Deus que tudo deu;
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• o filho é criado para amar quem ele é, a fim de amar aqueles que fazem parte de sua 
vida eterna;

• o filho é criado para criar obras com o que carrega nele: a criação de Deus.

O Ladrão usa sua vida para alimentá-lo com seu mal, e faz com ele o que é mau aos 
olhos de Deus; Assim, o filho se destrói e se isola de todos os que estão com ele, 
enquanto eles carregam a vida eterna nele. Deus, que é o Presente, apóia seus filhos 
rebeldes. Enquanto neles houver amor, o tempo espera: é querer estar presente para 
eles para que se vejam vivos em Deus.

- Quantas crianças vivem sem estar presentes no tempo que lhes é caro? Quantos 
vivem em emoções contraditórias diante de seu amor por si mesmos. Portanto, 
meus filhos, quem se vê neste momento preocupado está em paz, porque aceita 
o que é seu. Mas aqueles que não conseguem se ver como são no presente não 
estão em paz, porque os maus atos de vida por eles praticados os desequilibram 
perante o próximo.

- Como eles podem se ver como são? Essas crianças vivem nas sombras do pecado, 
e seus fantasmas sustentados pelo medo os prendem em sua imaginação por um 
futuro sem amor e sem fundamento.

- As crianças cheias de força graças aos seus bons atos de vida vivem no seu tempo 
presente, mas aqueles que não praticam os bons atos da vida, onde estão os seus 
atos de vida? Seus atos de vida que provam o mal penetram na escuridão onde 
não há tempo, vida; Bem, essas crianças são manipuladas pelo mal que está no 
nada. Seus atos são sem vida, pois não produzem nada; então, esses filhos não 
vivem seu presente: estão no passado com as sombras de seus pecados que não 
existem mais e sua vida saboreia o futuro que pertence à morte, pois nada se 
cumpre.

O tempo está vivo, está em mim, o Presente. O quanto você faz e todas as 
consequências de cada ato da vida estão no tempo da sua vida, e desta vez, você vive 
em Cristo. Você está em um espaço de tempo em sua eternidade onde seus atos de 
vida são cumpridos, e quando você entrar no Reino de meu Pai, tudo que é 
preenchido com amor permanecerá em você.

Saiba que o que é vida está em um tempo eterno e o que é morte está em um 
nada eterno. Ser criado à imagem de Deus faz de vocês seres eternos. Nenhuma 
pessoa criada pode desaparecer e nenhum espírito criado pode desaparecer, pois a 
Vida Eterna é o que os criou. Todos os seres invisíveis e visíveis nunca desaparecerão, 
pois Deus é o Alfa e o Ômega: o Presente Eterno. Onde você está, na terra e onde 
você estará, a eternidade está presente.

- Por que você está na terra? Para mostrar a Deus que você o ama, realizando obras 
de amor que darão bons frutos, e suas obras o seguirão eternamente; tal é a sua 
recompensa.

- Como definir este tempo que Deus concede a cada filho criado? No plano divino de 
Deus, cada um de vocês deve escolher o seu lugar: perto de Deus ou longe de 
Deus. Na sua eternidade, ele concedeu-lhe um tempo terreno: este começa
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desde a sua chegada à terra até a sua morte terrena, e neste espaço de tempo é 
onde cada um de vocês deve viver a sua vida terrena. Sua vida é conhecida por 
Deus; Então o que você faz é o que eu fiz por você.

- O que eu, o Filho de Deus, fiz por todos vocês? Realizei todos os atos da vida de 
todos os filhos de meu Pai como se fosse eu quem os praticasse todos.

A Vida Eterna sou eu, e vocês que carregam a vida eterna estavam em mim, como 
aqueles que estiveram na Terra antes de você e aqueles que estarão na Terra depois de 
você. Você não poderia estar fora do tempo de Deus, apenas Ele escolheu o momento do 
seu nascimento neste mundo, pois todos vocês foram criados com a minha Matéria 
Eterna; Bem, sua carne é eterna por causa de minha Carne Eterna.

Tudo está em Deus. Deus é a Vontade: você carrega a vontade, e ela procede da 
minha Vontade. Eu sou Amor, e o amor é gratuito: você carrega o amor em você, o que 
torna seus filhos livres para praticar os bons atos da vida, já que nenhuma criança, antes 
da mancha original, não experimentou o mal.

Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus pode fazer tudo; então, ele estava ciente de 
sua desobediência diante de você e das consequências de sua não obediência ao 
amor incondicional dele. Perceba que Deus é aquele que soprou a vida eterna em seu 
corpo criado; portanto, você entrou no tempo eterno.

- Então, era possível que ele não soubesse o quanto seria realizado em sua eternidade? 
Não, Deus é onipotente, onisciente e onipresente, porque ele sabia quais atos seriam 
bons ou maus. Sim, Deus Pai olhou para seus atos de vida, viu os bons atos da vida e 
teve misericórdia de você, porque Ele conhecia a malícia dos espíritos impuros que 
deveriam ser a causa de seus maus atos de vida. Deus o ama incondicionalmente, e 
seu amor me enviou para salvá-lo da morte eterna que o esperava. É a razão pela 
qual, quando eu estava na terra, aceitei carregar em mim todos os atos da vida 
passados, presentes e futuros, e pelo meu Ato de Redenção tudo foi purificado. Bem, 
lavagem de todas as manchas.

- Sofri a tortura da Cruz por amor a ti e continuo a dar-te o meu Corpo e o meu 
Sangue sob as Santas Espécies, para que a tua vida esteja sob o meu poder de 
amor; E você, está disposto a fazer de seus atos de vida atos de amor? Você sabe 
agora que todos os seus atos bons da vida alimentam todos os atos da vida pelo 
meu poder de amor.

- Você é daqueles que não têm fé? Fé, eu te dou, mas é a tua vez de te render para 
que te transforme.

- Como posso transformá-lo enquanto você não faz a Vontade de meu Pai? 
Passando por crianças que confiam no meu Ato de Vida que purificou todos os 
atos ruins da vida. Outros antes de você receberam esta graça e, porque se 
deixaram nutrir pela fé, o alimento de seus atos de vida alimentou seus atos, e 
você recebeu curas, e por sua vez você fez o mesmo, que o transformou para o 
que você tinha para fazer. para obter.
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Há muito o que fazer, meus filhos. Dêem amor um ao outro, e seu ato de vida 
será uma força no movimento da vida. Minha Mãe unirá suas forças com outros que 
concordam em se dar amor. É ela quem os traz a mim, para que a minha força de 
amor cure as feridas: são tão numerosas! Filhos meus, o número dos perdidos 
supera os que se deixam salvar. Muitos escolhem a morte eterna e vão para o 
inferno, de onde ninguém volta.

- Quem na terra pode imaginar o que sofrem as almas mortas? Ninguém. Para onde 
vão é o vazio mais completo, porque só existe o nada. O tempo não existe mais, é 
a morte. Na terra, você está unido pelo amor, no inferno as almas estão 
separadas pelo ódio, porque o amor não existe mais. Onde eles estão, eles vagam 
na escuridão, pois o inferno não é um lugar. Não há contato, eles estão 
separados um do outro para sempre, é a morte: o que quer que sejam está 
eternamente morto. Seu corpo está se decompondo na terra para se tornar pó 
novamente, mas sua alma agoniza a cada fração de uma fração de segundo, pois 
tudo é sem esperança. Eles estão eternamente mortos, mas nunca irão 
desaparecer: a morte eterna os manterá nela para fazê-los sofrer.

- Quem pode conhecer todos os seus atos de vida que se realizam na terra neste 
espaço de tempo que Deus lhe concede? Ninguém. Deus Pai te ama 
incondicionalmente, ele me pediu para ir à terra para resgatar todos os seus atos 
ruins da vida. Eu concordei em carregar tudo em mim, então tenha confiança em 
mim.

Meus filhos, eu salvei todos vocês, mas muitos filhos de Deus rejeitam sua 
redenção. Hoje é preciso se realizar para ajudar essas crianças perdidas. Não espere 
pelo amanhã, por causa da sua preguiça muitos não têm apoio. Eu que os vejo 
praticar atos ruins da vida, não posso parar o tempo, porque vocês estão todos neste 
tempo: cada um tem que viver suas decisões.

Você que aceita parar para ouvir a minha Voz que grita em você, você tem que 
ajudá-los, porque a cada dia as más ações aumentam na terra. Seu tempo querido de 
meu Pai passa, e todos os seus atos de vida purificados por mim, você os está 
vivendo.

Purifiquei seus atos de vida e purifiquei seus atos de vida. O que Deus o faz fazer 
neste momento abençoado é o seu compromisso com o meu Ato de Vida. Durante os 
três dias no inferno, você respondeu 'sim' ao Amor; sua presença em mim e sua 
presença na terra agora é a mesma. Quanto você teve que viver, você vive agora, 
porque o seu tempo estava na minha eternidade: meu nome é EU SOU, e você, aceita 
o seu nome: a Filha / Filho do 'Sim' ao Amor?

O tempo em que você está é importante para você, é cumprido, porque faz parte 
da sua vida eterna. Sede seres autênticos e sereis fielmente no presente cumprindo a 
vossa missão de amor: o vosso 'sim' a Jesus. Em cada momento você colherá um 
tesouro, e esse tesouro você levará consigo no dia em que voltará para meu Pai, seu 
Pai que está nos céus.

Bom ou ruim, todos vocês estão unidos pelo amor. Não se olhem com seus olhos 
impuros, mas com aqueles que purifiquei. Você tem que viver seus atos de vida com o
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graças à Purificação, que cumpri. Não perca seus segundos para reviver o que foi 
enviado para a morte eterna. Entenda, o mal permitiu que você saboreasse suas más 
ações da vida perdoadas: essas ações nada mais são do que a sombra de seus 
pecados. Tenha cuidado, a morte o quer nela; Ele não pode vir atrás de você, mas 
Satanás, o autor da morte, faz de tudo para trazê-lo até ele, e isso faz com que você 
reviva as consequências ruins dos seus pecados.

Todos os atos da vida devem ser úteis para você e todos os filhos de Deus, 
porque todas as consequências de seus bons atos de vida após a morte terrena 
permanecem na terra, mas não se esqueça que as más consequências permanecem 
também na terra. Você sabe que quando seus atos de vida são impuros, esse mal que 
você concordou em fazer permanece em sua vida, até o dia em que as 
consequências, que são o resultado desses atos malignos, desapareçam.

- Suas consequências desaparecem completamente após uma confissão? Todo o 
mal faz seu trabalho; Isso significa que seus atos que continham o mal 
alimentaram todos os seus atos de vida, que o envenenaram e envenenaram a 
vida do seu próximo. Mesmo que você tenha pedido perdão pelo erro que fez, 
você permaneceu fraco por causa das consequências de suas ofensas. Purifiquei 
seus atos de vida e mandei seus pecados para a morte, mas seu ser se lembra do 
mal, porque a dor da ofensa permanece em você.

- Por que permanece em você? Porque você não está em paz. Eu sou Amor e dou 
minha Vida por amor a você e ao seu próximo, mas seu ser não ama 
completamente a criança que você é; vocês se reprovam por seus atos 
perdoados: o que vocês são é contra vocês.

- Como você pode explicar que está contra si mesmo? Suas más consequências 
devido às suas ofensas circulam na vida. Saibam que as suas más ações foram 
contra o seu próximo e contra vocês, porque o alimento das suas ações, que é o 
mal, envenenou os atos da vida do seu próximo que não estava em sua paz, e 
isso volta para vocês quando vocês mesmos não estão. tu estás na tua paz: isto é 
estar sob o jugo das tuas ofensas: tudo volta para ti.

- Por que o mal voltaria para você já que o movimento está em Deus? Porque o mal 
que você aceitou com a sua liberdade circula no movimento da vida, que mudou 
o rumo do seu tempo na terra, porque neste tempo existe o vazio, e isso é inútil 
para a sua vida eterna. Neste espaço vazio, que faz parte da sua vida terrena, 
onde Satanás te incita a praticar atos sem amor.

- Isso significa que esse espírito diabólico tem mais poder do que você? Não, uma 
vez que não carrega o poder da vida; o que é, é um espírito caído, sem poder. 
Mas quando você está neste vazio, aproveite sua separação de todos os filhos de 
Deus para incitar você a dizer 'sim' às tentações. Assim, pode roubar mais tempo 
de você, ou seja, forçá-lo a praticar outras práticas ruins
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atos de vida que ainda irão produzir espaços vazios em seu tempo de vida na 
terra. Perceba que quanto mais vazio haverá no tempo que Deus lhe deu, mais 
você perderá tempo: o tempo que você precisa para praticar boas obras que 
dêem bons frutos será menor. Assim, haverá, depois de sua vida terrena, menos 
boas consequências que permanecerão na terra para aqueles que estarão lá e 
para aqueles que lá chegarão.

- Qual será o impacto disso? Visto que haveria menos boas consequências, aqueles 
que desejassem fazer boas obras na terra não seriam capazes de tirar proveito da 
força vital. Isso significa que fazer boas obras durante sua vida na Terra seria 
mais árduo. Satanás sabe que quando vários filhos de Deus usam suas vidas para 
fazer boas obras, um poder é criado graças à vida em cada filho que dá amor uns 
aos outros por suas boas obras. Suas boas consequências vêm da vida, pois sua 
vida é o que acolhe o bem que circula no movimento da vida.

- Você entende por que Satanás e seus agentes fazem de tudo para que haja menos 
crianças que pratiquem as boas ações da vida? Há força no amor e o amor está na 
vida, mas quando no movimento da vida há menos bem nos atos da vida que 
circulam, a força da vida se enfraquece; assim, há menos atos de vida que se 
unem graças ao amor incondicional de Maria e levados a Jesus que cura.

- A força vital é devida ao amor que você carrega por si mesmo? Sem o amor que 
vocês têm por si mesmos, vocês não poderiam fazer boas obras; Por isso é 
preciso amar-se primeiro, e a vida em você mostra isso pela sua presença: quanto 
mais você se ama, mais você carrega o gosto de demonstrá-lo fazendo boas 
obras, porque o que vem tu te enche de alegria: esta é a consequência das tuas 
obras, e quanto mais boas consequências, mais a força do amor de Jesus cura as 
feridas, causadas pelos espíritos impuros, em ti e no teu próximo. Pois há um 
impacto profundo na ordem do amor: cada um está em seu lugar na terra como 
no céu para ajudar a ir para o céu.

- Você entende por que espíritos impuros sob as ordens de Satanás insistem em 
pressioná-lo a praticar atos sem amor para roubar seu tempo de vida? Satanás 
usa seu tempo para atacar todos os filhos de Deus a fim de afetá-lo melhor; 
então, perceba a importância do poder da vida que Deus colocou em você. Se 
Satanás tenta enganá-lo para que tire vida de você para controlar toda a vida, é 
porque há força em você e essa força está em sua vida, e ele, assim como seus 
demônios, sabe disso. Cuidado, vocês são aqueles que levam a vida, que 
concordam em praticar más ações da vida no tempo que Deus lhes deu, e a vida 
que Deus lhes deu não é mais usada para realizar obras que dão bons frutos, mas 
obras que dão frutos ruins, e isso envenena a vida dos filhos de Deus e a sua.

- Você acredita no que você é? Sua resposta depende em quem você confia. Se você 
colocar em mim, sua confiança é real, pois eu sou Aquele que purificou todos os seus 
atos ruins da vida; mas se você colocá-lo em seu imenso 'eu', sua confiança não é real, 
porque você não pode ter confiança em si mesmo, uma vez que você
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você se separa dAquele que lhe dá a Sua Vida para que sua vida seja ativa no 
amor. Sem mim, sua vida está nas mãos daqueles que a manipulam.

- Vocês percebem, meus filhos, que é importante passar a força do amor antes de 
vocês? Sozinho, você não é nada, porque seu amor perde força. Esta força 
consiste em estar unido com todas as vidas, e neste momento é quando meu 
amor incondicional envolve suas forças que se transformam em uma força de 
amor. Não se deixe enganar pelo seu 'eu', pois ele se encontrará no vazio e os 
espíritos impuros o controlarão.

- Você sabe o número de vazios que se formaram no seu tempo eterno? Oh! Meus 
filhos, sem mim, o Salvador do mundo, seu tempo seria apenas um abismo. Sois 
vós que permitis que isto acontecesse e fui eu quem vos procurei no fundo das 
vossas dores: O que fiz vos fortaleceu.

A Purificação é realizada em seu tempo. É a sua vez, com as graças da Purificação, 
de se realizarem. Satanás faz de tudo para evitar que você aproveite minhas graças 
purificadoras. Meus filhos, saiam de sua letargia e vivam a purificação. Repito: 
“Aproveita as graças do meu Ato de Vida para viver intensamente a tua purificação, 
Eu sou o Vitorioso”.

Agora você sabe o que seus atos de vida fazem em sua vida e na de seu próximo; 
então, tome consciência de que, quando você é bom para si mesmo, seus atos de 
vida são bons para o próximo. Você tem que viver seus atos de vida a cada momento 
com sua força de amor; Assim, o vosso tempo é utilizado para o bem de todos, o que 
os ajuda a viver, também eles, a cada momento, a sua vida de amor: a razão da sua 
presença convosco na terra.

Cada momento é importante na vida, mesmo os momentos mais difíceis.

• Se um de vocês usa o seu tempo presente para viver a sua purificação, o seu 
tempo atesta a sua boa vontade: o querer aproveitar as graças da Purificação, e o 
favor das graças transforma todas as suas más consequências em consequências 
do amor na terra; Assim, todos os seus atos de vida farão sua felicidade no Reino 
de Deus para sempre.

• Mas se um de vocês usa seu tempo presente para fazer o mal, o tempo dá 
testemunho de sua recusa em viver sua purificação, e o favor das graças da 
Purificação não atua nele, e sem as graças ele vive suas consequências em seu 
tempo querido a Deus.

• Se um de vocês morrer antes de ter terminado a sua purificação, durante a sua 
provação, se ele decidir continuar com a sua purificação, seu tempo não lhe será 
tirado: ele continuará a viver a sua purificação com as graças da Purificação, no 
Purgatório.

No tempo que Deus lhe deu para se realizar na terra, cada um é livre para 
escolher o que deseja cumprir. Deus viu todos os seus atos bons e maus: deu-lhe o 
tempo presente na medida dos seus atos de vida para que você tivesse tempo para 
realizá-los. Cada um escolhe o que quer fazer, e neste espaço de
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O tempo é onde você usa a sua liberdade para fazer o que tem que fazer.Ele não te 
deu um tempo muito curto ou longo, você tem o direito de se realizar neste tempo. 
Saiba que este direito mostra a confiança que Deus tem em você, e que todo direito 
deve ser justificável; assim, durante o seu julgamento, tudo estará diante de você.

- Você viverá dois julgamentos, um no final de sua vida terrena e outro durante o grande 
julgamento final? Existe apenas um julgamento. Da sua morte terrena, você viverá o 
seu julgamento, e durante o grande julgamento final todos os vivos viverão o seu 
julgamento e os cadáveres serão unidos à sua alma: é a ressurreição da carne, Deus 
separará as ovelhas do cabras.

- Você já passou antes do seu julgamento? Não, apenas pessoas cuja alma foi 
separada de seu corpo passaram o julgamento. Todos aqueles que morreram 
antes que meu Ato de Vida fosse cumprido tiveram que esperar, porque eu, o 
Filho de Deus, tive que purificar cada ato da vida para que cada filho criado 
pudesse enfrentar seus atos de vida perdoados. Um filho é um ser que carrega 
uma alma da Vida Eterna e um corpo da Matéria Eterna; pois, perante a justiça de 
Deus, cada criança tem que viver seus atos de vida, e é somente depois de seu 
tempo na terra que ele vê seus bons atos de vida e seus maus atos de vida 
purificados, para fazer um julgamento sobre sua vida decisões.

- O seu julgamento são os três dias de purificação? Não, durante estes dias de tripla 
cadência, vocês se verão como são: sejam filhos de Deus que aceitam as graças da 
Purificação, sejam filhos que rejeitem as graças da Purificação; Bem, este grupo de 
crianças se recusará a se ver como filhos de Deus. Este momento, conhecido apenas 
por Deus, será feito de acordo com a justiça de Deus: ninguém na terra escapará do 
que está por vir, pois eu, o Filho de Deus, terei avisado todos os filhos de Deus, e a ira 
de Deus o fará esteja sobre aqueles que dirão "não" a Deus.

- Você conhece todo julgamento, Deus, o Eterno? Sim, porque o seu presente está no 
Presente. Eu sou o Onipresente e você está em mim; já que você está na Vida Eterna, 
tudo está cumprido.

- O que acontece durante o julgamento? Quando alguém morre na terra, sua alma 
deixa a terra. O tempo na terra e o tempo antes de seu julgamento formam 
apenas um tempo, é o mesmo, então eterno: sua vida está presente em seu 
tempo eterno. Embora sua carne não carregue mais a vida carnal, a vida eterna 
da carne está no tempo eterno, pois pertence à vida do filho de Deus. Quando a 
alma deixa a carne, a alma em sua vida é o que representa o julgamento, e o filho 
é quem toma sua decisão. É por isso que se diz que cada um dos filhos de Deus é 
aquele que escolherá a vida eterna ou a morte eterna.

- Quem é o dono da vida? A quem Deus deu vida. Todos os filhos de Deus foram 
criados à imagem de Deus, porque corpo e alma são imagem e semelhança de 
Deus, e a vida que receberam vem de Deus; pois, pelo sopro de Deus, o corpo e a 
alma durante sua criação eram um só. Deus não separa a carne da alma, pois sua 
Vida é o que dá à carne e à alma sua potência de vida eterna.
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Embora a carne esteja em um tempo de descanso na terra, ela está unida à alma pela 
vida; assim, o filho de Deus está presente em sua vida eterna para o seu julgamento. 
Cada momento de sua vida estará diante dele, e porque ele viveu seus atos de vida e seus 
atos de vida alimentaram todos os atos de vida de quem estava presente em seu 
presente, ele viverá este momento em sua presença. Embora não estejam fisicamente 
presentes, estarão através da minha Presença, pois estão na minha Vida e este filho antes 
do seu julgamento está na minha Vida: ele viverá o tempo da minha justiça.

Filhos meus, já que em seu pensamento Deus os desejava, todos vocês foram criados 
em mim: não faltou nenhum. Quando o universo e seu conteúdo foram criados, para que 
você pudesse nascer na terra a fim de demonstrar seu amor por ele, este tempo na terra 
tornou-se um tempo de vida para cada um, e cada um, é você diante de Deus. E cada 
criança que leva a vida. O filho antes de seus atos de vida tem que demonstrar a Deus 
que ama a Deus, ama e ama aqueles que foram criados como ele foi criado, e isso 
acontece diante de Deus e de você que está em mim, o Filho de Deus.

Depois de seu tempo de provação na terra, esta prova de amor continua antes de sua 
vida. Isso significa que todos os seus atos de vida, que são suas obras, e todas as suas 
consequências, que são os frutos de suas obras que fazem parte de sua vida, estão diante 
dele agora: a justiça de Deus lhe ensina todas as suas obras e quanto isso trouxe para a 
sua vida e para a vida de cada um. O conhecimento do bem vem de Deus, então o bem 
que ele fez será como uma presença que lhe trará força, apoio, misericórdia, bondade, 
alegria, gratidão, paz, amor, perseverança, encorajamento, habilidade, ajuda, etc. : todo o 
bem que alimentou seus atos de vida se fará sentir nele, e eu, que sou o Bem, estarei 
presente para ele, não contra ele.

É preciso entender porque é importante praticar as boas ações da vida. Cada bom 
ato da vida será para ele uma força de amor que deverá durar até o final da prova; 
Bem, seus bons atos de vida estarão neste poder. Ele experimentará a presença do 
bem em todas as boas ações da vida, e isso será um bem precioso para ele. Visto que 
suas boas ações de vida alimentaram suas ações de vida, o alimento de suas boas 
ações retornará a ele para que ele seja forte contra os ataques de espíritos impuros 
que usarão suas más ações de vida contra ele.

Portanto, meus filhos, usem o tempo dado por Deus para praticar atos de amor; 
não deixe Satanás destruir o amor que é dado e recebido, reaja de agora em diante. 
Este anjo caído não está mais no tempo da vida, mas ele soube roubar seu tempo 
para usá-lo, pois cada ato maligno da vida cavou um buraco, e esses buracos 
permanecem, mesmo quando você assume o controle de sua vida novamente. 
Quanto mais espaços vazios e mais diminui o poder do tempo a seu favor. Você sabe 
agora, por ter lido as páginas anteriores, que Satanás usa seus principados do mal 
contra você, pois o que ele roubou de você foi substituído pelo mal.

Aqueles que pensam que podem terminar a prova do amor sem esforço, pensam 
por um momento no poder de Satanás. Quando Deus quis que seus primeiros pais, 
Adão e Eva, estivessem na terra, Ele não teve poder sobre eles. Foi preciso 
desobediência para lançar seus planos contra todas as crianças
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de Deus, e dessa desobediência, ele faz uso de todas as desobediências que foram 
feitas. Foi preciso uma desobediência para alimentar todas as desobediências para 
que todas as desobediências se alimentassem umas às outras. O que começou há 
centenas e centenas de anos está no seu tempo.

Isso ajudará você a entender. “Mais de dois mil anos atrás, Satanás queria afetar 
um Homem forte. Seus ataques a ele falharam. Este Homem cheio da força de Deus 
afirmava ser o Filho de Deus, então ele concebeu um plano para destruir todos os 
seus atos de amor. Pois ele decidiu aproveitar a vida de um filho de Deus, 
empurrando-o para saborear o mal da traição.

«Este filho de Deus chamava-se Judas Iscariotes. Ele estava sendo pago por si 
mesmo. Este anjo caído conhecia suas fraquezas: ele era fácil de usar. Satanás odeia 
todos os humanos, ele é aquele que semeou o ódio na vida daqueles que não sabiam 
amar apesar da dor; Bem, isso o fez sentir o ódio que nutria contra os estrangeiros 
que controlavam a ordem em seu país, o que aumentou o orgulho de Judas. Seu 
pecado o fez sentir desproporcionalmente seus talentos, pois o mestre do mal queria 
que todo o crédito fosse recebido, e esse filho prontamente aceitou o mau 
comportamento. Por estar sob seu domínio, ele injetou nele o veneno da ambição, e 
esse filho orgulhoso precisava experimentar a glória da conquista. Quanto mais 
Satanás o fazia conhecer seu veneno e mais Judas se destruía por dentro. O que eu 
queria era poder: Para realizar o que o tornaria um ser livre em detrimento dos 
outros. Tudo isso parecia conveniente para ele, pois ele aprendeu a esconder a 
verdade. O Enganador fez dele um ser orgulhoso, mentiroso, hipócrita, invejoso, 
egoísta, que não ama a si mesmo, mas adora aquele que converteu.

“Um dia, ele viu as pessoas ao redor de um Homem; ele congelou ao ouvir o que 
ele estava dizendo. Suas palavras cativaram com sua força a multidão que o ouvia 
com atenção. O Maligno ensinou-lhe o seu plano: 'Vai ter com ele, a tua causa 
servirá', e Judas quis estar ao lado daquele que muitos seguiram, porque o viu a 
servir a sua causa com a sua força. Ao se tornar um dos doze apóstolos, Satanás 
aumentou sua astúcia para que Judas permanecesse ao lado de Jesus, mas 
alimentando seus atos perversos da vida; assim, ele continuou a manipulá-lo. 
Quando chegou o momento, ele injetou o veneno da traição neste apóstolo: Judas 
percebeu que o poder das palavras de Jesus só servia para tornar conhecido o amor, 
por isso voltou o olhar para outro poder.

«Os grandes homens sob o poder de Satanás apreciaram o seu prestígio, e o mal 
que os destruiu conseguiu fazê-los crer que o seu conhecimento estava ameaçado 
por este Jesus. Resolveram matar Aquele que falava do amor de Deus Pai, do amor ao 
próximo que praticava a cura dos enfermos em nome da misericórdia de Deus. Eles 
estavam procurando por alguém que entregaria Jesus a eles. Quando Judas foi até 
eles para libertá-lo, deram-lhe trinta moedas: o plano de Satanás atingiu seu objetivo.

“Mas Satanás queria matar a alma deste apóstolo, como ele queria matar todas 
as almas. Pois isso fez Judas sentir o gosto amargo. Quando percebeu o que havia 
feito, sentiu-se preso ao mal: raiva, vergonha misturada a ele. Ele foi procurar quem 
o pagou e ele se retratou diante deles, porque este
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moeda queimou suas mãos; mas Satanás estava fazendo sua obra, e eles zombaram 
de seu sentimento. A bandeira do mal o cobria, pois ele era incapaz de enfrentar a 
verdade: ele havia traído o Escolhido e preferia enforcar-se a viver suas 
conseqüências. Satanás venceu a batalha: Jesus foi condenado à tortura da Cruz e um 
filho de Deus foi torturado até o último golpe por ele, o Enganador.

«Desde que a sua alma deixou a terra, encontrou-se no inferno, este lugar sem 
chão onde todas as almas aguardavam a sua libertação. Ninguém poderia ir a Deus 
Pai, pois o Céu estava fechado para crianças que perderam seu amor incondicional 
por Deus.

«Quando desci para o inferno:

- Quão grande foi a alegria da alma dos santos filhos de Deus! Esses filhos, cuja 
alma carregava apenas a mancha original, são os que nutriram a esperança 
apesar desta escuridão sombria.

- Aqueles que carregavam uma alma pura louvavam a Deus Pai por ter dado seu Filho.

- Aqueles que carregavam uma alma arrependida cantavam para Deus.

- Aqueles que carregavam uma alma sofredora duvidavam de seu arrependimento.

- Aqueles que carregavam uma alma miserável choraram por sua falta de esperança.

- Quem tinha alma descontente resmungou por causa desse tempo de espera.

- Os de alma arrogante falavam em tom polêmico.

- Aqueles que carregavam uma alma decepcionada permaneceram em silêncio.

- Aqueles que carregavam uma alma vulgar gritavam seu descontentamento.

- Aqueles que carregavam uma alma orgulhosa insultavam os outros.

«Muitos, muitos sofreram, porque os espíritos impuros usaram os seus atos 
perversos da vida contra eles próprios, estes filhos de Deus. Esses demônios que os 
mantinham no sofrimento desmoronaram sua esperança para que não se sentissem 
dignos do meu perdão, porque não passaram perante o seu julgamento. Os espíritos 
impuros não podiam fazer sofrer a alma de quem praticava os bons atos da vida, porque 
seu amor manifestava toda a sua força; mas aqueles que praticaram poucos atos de boa 
vida, seu amor não poderia dar a medida completa de sua força: a alma de Judas sofreu 
muito.

«Durante estes três dias no inferno foi quando todos viveram o seu julgamento. 
Estes três dias foram para alguns dias de luz, enquanto foram para outros dias de 
trevas, porque rejeitaram o apoio do bem por parte de quem praticava as boas obras 
da vida. Esse era o comportamento de Judas.

Judas era orgulhoso, mentiroso, hipócrita, invejoso, egoísta, ladrão; tal estava na terra, tal 
estava em seu julgamento. Ele viu seu erro quando eles julgaram Jesus injustamente, mas ele 
não conseguiu se perdoar. Em um instante, tudo estava diante dele. e ele, Judas, não 
conseguia levantar o olhar para a Luz, por isso sentiu a dor da vergonha. Vocês
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Disse que o amava, mas não queria nenhum consolo de mim, pois traiu o Amor.

«Satanás se desencadeou nele, valendo-se do mal que concordou em praticar na 
terra; Como uma tempestade, todas as suas más ações o atingem para mantê-lo em seu 
'eu': 'Minhas ações são imperdoáveis'. Seus pensamentos, olhares, ouvir, palavras, ações 
e sentimentos se desdobram diante dele: ele era antes de sua imagem, um ser que não 
merece perdão. Ensinei-lhe minhas feridas que purificaram todos os seus atos de vida, ele 
rejeitou a misericórdia de Deus: 'Não posso aceitar o seu perdão, não o mereço.' Ele 
sofreu por não poder ser quem Deus queria que ele fosse.

"Satanás inverteu o processo; ele ordenou que todos os seus agentes que conseguiram fazê-lo 
sentir o gosto do mal o assediassem, e todo o seu ser foi para suas más ações da vida:

• Seus pensamentos orgulhosos: Eu que imaginei uma vida de glória, minha esperança 
desapareceu.

• Suas palavras mentirosas: Eu que controlei minha vida, de agora em diante 
ninguém pode me ajudar.

• Seus ouvintes indiferentes: Eu que sabia o que queria, minha vida é apenas um 
fracasso.

• Seus olhares calculistas: eu que me via vencedor, o que eu tinha não serve mais 
para nada.

• Seus sentimentos egocêntricos: eu que queria me agradar, falhei.
• Sua ação fatal: ele se enforcou.

«Diante de todos os seus atos de vida que se desenvolveram sob seus olhos:

• Ele se recusou a ser sustentado pelas graças da Purificação, ele rejeitou a misericórdia 
de Deus, ele rejeitou o meu amor.

• Quanto mais ele rejeitou meu amor, mais seu amor perdeu força em face de suas boas 
ações de vida.

• Quanto mais seu amor perdia poder, mais sua força diminuía diante de seus atos ruins 
da vida.

• Quanto mais sua força diminuía em face de seus atos de vida ruins, mais seus atos de 
vida ruins preenchiam seus espaços vazios de tempo.

• Quanto mais seus atos de vida ruins preenchiam seus slots vazios, mais o intervalo 
de tempo para seus atos de vida bons diminuía.

• Quanto mais o período de tempo para suas boas ações diminuía, mais suas más 
ações se tornavam importantes para ele.

• Quanto mais as más ações da vida se tornavam importantes para ele, mais o 
tempo de julgamento desaparecia.

«Seus maus atos de vida alimentaram seus maus atos de vida:

• Eu experimentei o mal e fiz o que me tentava.

• Fui em direção ao proibido e apreciei o proibido.
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• Eu me diverti e não precisava sentir isso.

• Eles me causaram mal e eu paguei o mal com o mal.

• Eu olhei para o meu vizinho e o julguei.

• Eu roubei e não me arrependo.
• Eu menti e tinha falsos amigos.

• Eu trapaceei e recomecei.
• Eu vadiei e abusei dos outros.
• Eu me achava bonita e me sentia superior aos outros.
• Tive inveja e consegui o que queria.

• Gostei do dinheiro e entreguei um homem que afirmava ser o Filho de Deus.
• Aceitei o dinheiro, mas não experimentei o poder.

• Eu, que só sonhava com a glória, me enforquei.
• Por que ir a Deus que não me daria o que eu mais queria do que tudo? »

Meus filhos, a vontade pertence a vocês, então tomem consciência de seu poder 
de amor para rejeitar o que é contra sua vida eterna. Não espere quando você estará 
antes de seu julgamento, seja vigilante; hoje, o que você concorda em saber será a 
seu favor ou contra você. Todos os dias, sua vida eterna está em jogo. Cada um de 
vocês carrega a liberdade de escolher entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, a 
vida eterna e a morte eterna. Sua liberdade vem de Deus; Não foi tirado de você 
durante sua desobediência a Deus, e não será tirado de você durante o seu 
julgamento. Juntos é como vocês viverão esses momentos, mas só vocês que terão 
que viver esse momento decisivo: escolher a vida eterna ou a morte eterna.

Eu morri por amor para que todos os filhos de meu Pai vivessem sua vida eterna 
no Reino de meu Pai. Vocês são filhos de Deus criados à sua imagem, não foram 
criados para viver com pensamentos maliciosos, más feições, escuta maliciosa, 
palavras enganosas, ações desonestas e sentimentos insanos; essas características 
pertencem apenas a Satanás. Você os carrega em você por causa de sua malícia 
contra você, maldade, malícia, engano, desonestidade, maldade contra você: não 
está do seu lado, e nunca estará.

Se você escolher a morte eterna, todo o seu ser conhecerá seu abismo. Seu abismo é seu 
ódio na morte eterna; não tem profundidade e está em todos os lugares ao mesmo tempo: 
onde não há vida. Satanás se faz sentir, porque seu ódio não tem descanso e não tem fim. 
Tudo o que sai dele é impuro, infectado. tão feio que não há medida para descrever a feiura 
de seu 'eu'.

Satanás usa seu poder para conduzi-lo à morte eterna. A partir do momento em 
que uma criança diz 'sim' à morte: a morte convida, e a alma vivente entra, e a fonte 
da vida na alma não mais flui e a vida seca para sempre, e a morte eterna se 
manifesta na alma. A morte eterna é o inferno, esse nada em que a vida se secou,   
onde só a alma experimenta um estado de sofrimento eterno onde tudo é apenas 
escuridão infinita. A alma daqueles que escolheram entrar na morte eterna 
permanece lá eternamente.
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O que há na morte eterna? Inferno onde o mal permanece para sempre.

• No inferno, não existe mais existência, existe apenas um estado no mal.

• No inferno, as almas que rejeitaram o amor de Deus sofrem eternamente, e suas 
más ações são o que as torturam. Já que suas más ações de vida voltaram a ser 
ações de morte, no inferno suas ações de morte alimentam suas ações de morte: 
eles se alimentam permanentemente. Por meio de uma hierarquia diabólica, seus 
atos mais vis de morte exercem seu poder do mal sobre os menos vis que eles, 
depois fazem o mesmo sobre os menos vis que eles, e assim por diante, de modo 
que a alma se odeia extremamente.

• No inferno, não há esperança que extingue a espera; nenhum consolo que 
apazigua a destreza; não a paz que acalma a inquietação; não acalma o que 
apazigua a angústia; nenhuma afeição que apazigua a rejeição; nenhum consolo 
que apazigua a dor; nenhuma diversão que responda ao tédio; nenhuma solução 
que responda ao desconforto; não o suporte que responde à deriva, não a 
compaixão que responde ao sofrimento: o mal penetra e saqueia a alma, pois 
entrou na morte para sempre.

• No inferno, eles não querem a verdade, não há nada de valor; eles não percebem, não há nada para 
parar antes; eles não acreditam, não há nada em que acreditar; eles não esperam, não há nada que 
se abra para a felicidade; eles não amam, nada de vivo existe.

• No inferno tudo fica sem movimento, nada é dado e recebido; Só há seca em toda 
parte, nada mata a sede, só a água vem da vida; O fogo não tem temperatura, 
valor, movimento, sensação, bem-estar, pois não carrega nele a chama que brota, 
alimenta, se consome, porque não carrega vida, porque não nasce, nunca morre, 
é sempre intenso.

• No inferno, não há dia, noite, orvalho, crepúsculo; nenhum zênite, nadir, trabalho, 
descanso: tudo é sem vida. Nada que te faça sorrir, porque a razão para sorrir 
desapareceu quando a vida se extinguiu. Nada se ouve, porque acima das 
montanhas, montanhas, colinas, planícies, vales, oceanos, mares, rios, dragas, 
lagos, riachos, as palavras deixadas quando a vida da criação parou a 
desaparecer. Nada viaja pelo ar, a brisa, o vento, porque nada como isso existe 
desde que a vida silenciou para sempre.

• No inferno, nenhum contato, apenas profunda solidão; Nenhum efeito tira o tédio, 
apenas um desinteresse eterno que se instala, se instala e se instala 
constantemente; nenhuma energia, apenas um cansaço eterno que jaz nas 
profundezas do nada: o nada absoluto, sem desejo, sem querer.

• No inferno, frio, calor, calor não têm grau, tudo é muito baixo ou muito alto, 
porque só o movimento ocorre, enquanto no inferno não ocorre o nada.
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• No inferno tudo fica sem luz, a penumbra não é palpável, é a escuridão mais 
completa; a escuridão é infinita, nada parece: a morte envolve tudo, nada pode 
ser tocado, nada pode ser visto.

• No inferno, o nada é o que é no que é: a profundidade do nada onde o nada não 
nasce, não avança e não morre. A nulidade existe, assim como o nada; estar no 
nada sem ver, sem entender e sem saber onde está a alma: estar no nada sem 
objetivo, sem querer, sem saber, significa estar sofrendo.

• No inferno, não há vida, tempo, é um estado de sofrimento, nada mais do que um 
estado de sofrimento eterno. O sofrimento é eterno, não se mede: tudo é sempre 
demais, nunca menos. Na terra, estar sofrendo significa saber que na vida existe 
dor. Essa dor é medida e, por causa dela, tomamos consciência do tempo. O 
tempo nos permite aceitar o que não podemos mudar: aceitamos viver o 
sofrimento com mais facilidade, porque nele há vida.

• No inferno, o tempo não se mede: é sempre muito longo. O tempo não carrega 
espaço: o passado responde ao mal, o presente está no mal e o futuro pertence 
ao mal, porque o propósito do mal é fazer sofrer a alma pelas faltas cometidas 
contra a Vida Eterna. não há escapatória: a morte está na alma.

• No inferno, tudo é inerte, sem vida: a morte permanece em sua morte. Nada 
pertence à morte e a morte nada pertence. Tudo o que estava vivo englobava a 
vida, isso tudo não está no inferno. A alma que entra no inferno penetra no que 
não é nada para nunca deixar nada. Seu estado de morte eterna é no nada 
eterno. A nulidade, o nada estão na morte eterna, o que significa que o inferno é 
a morte eterna.

- O que acontece com quem escolhe o purgatório? Eles entram no tempo da 
misericórdia, e é aqui que eles continuam a ser cumpridos diante do amor 
incondicional de Deus.

Deus não castiga ninguém, Deus é Misericórdia, perdoou tudo. Cada ser criado 
está diante de seus próprios atos de vida que ele deve olhar:

• Antes de suas boas ações de vida, Deus lhe dá seu poder de amor incondicional 
para que você seja feliz por ter vivido sua purificação com as graças da 
Purificação na terra.

• Diante de seus maus atos de vida, Deus lhe dá a força de seu amor para ajudá-lo a 
pedir perdão a Deus, a se perdoar e a perdoar aqueles que o ofenderam e 
ofenderam, porque conheço sua vontade que não o permitiu conhece a minha 
Vontade: a de aproveitar as minhas graças de Purificação.

Se um filho aceita minha força de amor, porque ele não terminou sua purificação na 
terra, seu tempo de amor em que ela teve que ser cumprida na terra continuará no 
purgatório; assim, você aproveitará todas as graças da Purificação. E a má alimentação de 
seus atos de vida que continuam a alimentar os atos de vida dos filhos de Deus na terra 
deixará de envenenar seus atos de vida quando seus atos tiverem experimentado seu 
perdão, que o levará à sua alegria eterna: seu recompensa.
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para cada ato da vida que dá boa comida aos filhos de Deus que permanecem na 
terra.

Assim, cada filho de Deus que aceita a força de Deus, cada má ação da vida e as 
consequências de cada uma delas, saboreará a minha misericórdia, por mais numerosa que 
seja, porque o meu amor incondicional purificou todas as suas más ações e os seus frutos.

É neste momento que cada um percebe que o purgatório é um lugar de amor 
onde deverá residir, para viver a sua purificação com as graças da Purificação. Deus 
lhe dá toda a sabedoria para entender a importância da purificação.

Este passo do purgatório ao Reino de Deus é um ato de amor, e é no purgatório 
onde seu ato de amor terminará, pois seus atos impuros lhe renderam meu Ato de 
Vida. O purgatório é um lugar, porque onde há vida, há matéria, enquanto o inferno 
é um estado de morte, onde não há nada, bem, não importa.

Agora que você sabe e entende tudo, você pode pedir a Deus por todas as graças 
concedidas pelo meu Ato de Vida para viver no purgatório o que eu fiz: envolver meu Sangue 
em torno de todos os seus atos impuros de vida, para que meu Pai perdoe todos os seus 
pecados .

• Deus não lhe negará as graças da purificação: pertencem a ele desde a minha 
morte na cruz.

• Deus não o privará das boas ações que estão diante dele, Deus o lembra de sua 
promessa: recompensar cada criança cujo trabalho dê bons frutos.

• Você sentirá sua recompensa por cada ato de boa vida, o que o ajudará a viver seu 
tempo de purificação.

Sim, meus filhos, quando uma criança pratica bons atos de vida, todos os filhos 
de Deus que estão em sua paz podem se beneficiar, mesmo quando está no 
purgatório, pois todo bom alimento em seus bons atos de vida continua a alimentar. 
tirando todas as boas ações da vida.

Quando um filho do purgatório sente sua recompensa, é porque há um filho na 
terra que aproveita o alimento de uma de suas boas ações de vida: todas as suas 
boas ações de vida ainda trouxeram boas conseqüências, trazem boas conseqüências 
e eles trará boas consequências. Pense em mães e pais que praticaram bons atos de 
vida, seus bons exemplos ainda estão na memória de seus filhos e netos; Assim, 
aproveitam a boa alimentação contida nos atos de vida de seus pais.

Entenda, no purgatório há lugares onde há mais alegria e outros lugares onde há 
menos alegria. O que a alma do filho vive no purgatório o leva a viver a sua 
recompensa: quanto mais se alegra pelos bons atos da vida dos filhos da terra que 
aproveitam seus frutos, e graças a isso se permitem ser purificado por causa do amor 
que eles sentem por Deus, seus filhos e seu próximo, mais a alma está em um lugar 
onde tudo é luz. A alma percebe o amor que atua nos filhos da terra, que mais uma 
vez se tornam mais amor por si mesmos.
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nós e seu próximo por causa de seus frutos purificados; então seu amor sobe a Deus.

O quanto a alma vive com seu amor é acompanhado pelo amor incondicional de 
Deus, o que significa que o amor do filho a quem a alma pertence pode ser 
transformado pelas graças da Purificação, e minhas graças são o amor incondicional. 
Quando seu amor condicional for totalmente incondicional, a alma entrará no Reino 
de meu Pai, onde o aguardam para celebrar com todas as almas santas.

- Durante o julgamento, todos os filhos de Deus são atacados por espíritos 
malignos, mesmo os puros? Sim, porque todos os filhos de Deus, exceto Maria 
que subiu ao céu sem passar pela morte terrena, desobedeceram a Deus 
escolhendo o amor humano em vez do amor incondicional de Deus.

O filho que, antes de seu julgamento, é julgado impuro sabe que o que carrega 
nele é indigno dele, aquele que é criado à imagem e semelhança de Deus. Por ter 
amor a Deus, sente a força de seu amor, pois reconhece sem dúvida que seu amor 
vem de Deus e rejeita a pressão do mal que os espíritos impuros exercem sobre ele. 
O bem, nele, o incentiva a enfrentar o mal que consentiu em fazer, pois sabe que o 
bem que fez provém do conhecimento do bem que só Deus lhe poderia dar.

Satanás e seus agentes fazem de tudo para fazê-lo ouvir para desencorajá-lo, mas 
ele está na força de seu amor; o que ele quer é fazer uso de sua liberdade e o amor 
que Deus colocou nele é o que o confirma: 'Sou eu, filho de Deus, que tenho a 
liberdade de escolher', e como ele resiste ao mal, ele percebe que o importância de 
ter confiança absoluta em Deus que lhe dá graças para neutralizar o mal que há nele.

Deus ama seu filho, ele lhe ensina os truques de Satanás. Deus lhe ensina que 
Satanás é quem o incita a cometer pecados e os tentadores, sob seu comando, são 
aqueles que estão na origem de suas fraquezas e sofrimentos. Quanto mais entra no 
amor de Deus que cura as feridas, mais entende que os demônios são os únicos 
culpados pelos males que sofreu e fez sofrer ao próximo que ama. Agora ele sabe 
que se ama como é e ama o próximo como ele é.

A sua alegria está no auge, o filho de Deus sente-se livre: a sua decisão está nele: dá o 
seu 'sim' ao Amor, portanto está pronto para tudo por amor a Deus. O amor o envolve 
com seu olhar infinitamente bom: «Dou-te o meu amor para viver este tempo de amor. Vá 
e se realize, o mal não existe mais. Suas consequências devido ao mal deixaram rastros 
em sua carne, agora você experimentará um descanso restaurador. Você, minha alma, 
sua pureza transbordará de luz no dia em que você tiver saboreado todas as graças de 
minha Purificação; portanto, durante a sua estada neste lugar, você continuará a se 
alegrar em amar todo o seu ser, e a sua carne que será renovada fará a sua alegria. 
Minha Mãe virá ver você, ela irá apoiá-lo em sua purificação do amor. EU SOU está no seu 
amor, 'você está' está no meu amor eternamente. »

A alma adora eternamente o Todo-Poderoso, seu Deus, infinitamente ama e ama 
sua carne e ama seu próximo como ele é. A alegria de pensar que deve viver um 
tempo de purificação por amor ao seu Deus, a si mesma e à sua carne
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traz doçura de amor: será uma alegria eterna para a sua carne. Quando Deus 
ordenará que cada alma se reúna com sua carne, a alma trará à sua carne o poder do 
'sim' para sua ressurreição: tudo vem de Deus e tudo brilhará para Deus.

Mas o filho que, em seu julgamento, opta por não resistir aos ataques de espíritos 
impuros:

• Ele é uma vítima de Satanás que lhe permite saborear seu poder: o mal que carrega dentro de si.

• Ele não consegue perceber o que o levou a fazer o que era contra ele: o mal é o seu 
espírito obscurecido.

• Ele não quer saber que o bem estava nele: o mal é a sua teimosia.

• Ele não quer se ver como é: o mal é a sua cegueira.

• Ele não consegue entender por que carregava o ódio dentro de si: o mal é sua desesperança.

• Ele rejeita o amor de Deus, ele se sente enfraquecido pelo amor: o mal é o seu poder.

• Ele não quer se ver como um filho amado por Deus: o mal é seu refúgio.

• Ele vê sua culpa diante de seu próximo: o mal é seu acusador.

• Ele não pode conceber que é o único culpado, e não Deus: o mal é o seu orgulho.

• Ele não acredita na misericórdia de Deus: o mal é a sua amargura.

• Ele rejeita tudo o que diz respeito à existência de um Deus criador: o mal é sua 
reivindicação.

• Está no seu raciocínio, não na evidência: o mal é a sua concepção.
• Ele sabe o que é, e para ele basta: o mal é a sua fatalidade.

• Afasta-se de si mesmo para não sofrer mais: o mal é a sua fuga.

• Não acredita que foi criado à imagem de Deus: o mal é a sua preferência.

• Ele desperdiça suas forças para lutar contra o que o está pilhando: o mal é sua raiva.

• Acusa Deus de tê-lo deixado às suas consequências: o mal é o seu juiz.
• Você se sente preso: o mal é sua prisão.
• Você se depara com sua escolha: vida eterna ou morte eterna.

• O Príncipe das trevas se esforça para mostrar a você que você só é inútil aos olhos 
de todos os vivos: Satanás é seu inimigo.

Durante sua morte terrena, ele vem antes de seu julgamento com o que está nele. No 
momento em que a vida o deixa, ele se encontra diante de sua vida, como no instante 
anterior: ele vai escolher onde quer estar eternamente com o que carrega dentro de si.

Por exemplo, se ele não tem fé, Satanás usa seu poder sobre ele para mantê-lo 
em sua falta de fé, porque na terra e agora antes de seu julgamento, este filho não 
crê na Palavra de Deus. Deus lhe ensina sua vida: ele vê suas boas ações da vida e 
suas más ações da vida. Os bons são brilhantes, os maus são sujos e nauseantes: 
Deus o informa que todos os seus pecados são purificados e perdoados no momento 
de sua morte na Cruz. Deus quer o seu arrependimento, Ele te ama
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tanto que ele mostra sua misericórdia para com ele: uma luz imensa aparece, e, nesta luz, 
é o amor incondicional que Deus tem por ele.

O presente está diante dele: «Hoje, dou-te a força para acreditar em mim. É por amor que 
dei leis para salvaguardar sua vida que é eterna. Minha morte na Cruz é o Ato que purificou 
todos os seus pecados; eles não existem mais, mas você tem que acreditar. Acreditar em mim 
significa acreditar que você é eterno. Você só precisa sentir seus defeitos, e isso o torna um 
filho salvo da morte eterna. Acreditar em mim é uma garantia de amor em sua vida eterna.

«Olha o quanto te amo e o quanto te amam os teus irmãos e irmãs que aceitaram o 
meu acto de amor. Você faz parte da minha Vida, assim como eles fazem parte da minha 
Vida; Por isso os enviei à terra para viverem juntos, por amor, a vida que depositei em 
cada um de vocês. Meu amor é minha lei; Veja por si mesmo, só existe amor nas leis de 
meu Pai: apesar de suas recusas em não aplicar suas leis, ele nunca te deixou sem amor, 
porque o amor estava em sua vida diária. Em todos os lugares, você podia ver o amor 
através de um bom dia, um sorriso, um dia chuvoso ou ensolarado, colheitas abundantes, 
o espírito de uma criança órfã: lembre-se, o amor está em você! Na terra, não te obriguei 
a me ouvir, mas, neste momento, imploro que ouça o amor que é você. Você é meu filho, 
eu sou seu Deus. Reconheça quem você é Mostre a si mesmo o amor por meio de um 
único arrependimento, o resto virá. Acredite na minha misericórdia e você será feliz para 
sempre. "

O perigo enfrentado pelo filho que se recusou a acreditar plenamente em tudo o que 
diz respeito a Deus é grande, porque Satanás não esperará pela sua resposta final: ele o 
perturbará; ele sabe que não tem fé, pois seus ataques são o que o mantêm em sua falta 
de amor a Deus. O filho, pelo seu comportamento perante a graça do perdão, permite 
que se preveja a sua resposta: o amor de Deus por ele o torna frio, porque perante este 
impulso de amor nada sai dele. Por dentro, ele se recusa a ser amor. Sua recusa em 
reconhecer que ele é amor vem do que ele sabe agora: Deus é Amor e o amor está 
apenas em Deus. Satanás lhe ensina que todo aquele que praticou boas ações na vida foi 
manipulado pelo amor: Satanás o incita a sentir que praticou boas obras.

Deus está apaixonado por ele. Em um instante, permite que ele experimente a 
recompensa que terá por cada boa ação da vida que fez na terra, enquanto Satanás 
hipocritamente permite que ele experimente o ódio que sentia por Deus quando se 
sentia sozinho diante de seus sofrimentos e infeliz com seus fracassos.

Deus se inclina para a sua dor, uma presença cálida e doce como uma carícia se 
faz sentir nele. Apesar dessa doçura que experimenta, ele se recusa a se render, 
porque nele o mal o atinge com palavras obscenas contra Deus. Ele entra no abismo 
da desesperança onde se sente aprisionado e permanece em sua rejeição: 'Eu não 
acredito no amor'.

Deus lhe ensina o amor ao próximo: seu perdão, orações, sacrifícios, esforços 
para ajudá-lo. Deus não se esquece de nada para ajudá-lo a perdoar a si mesmo, mas 
como o amor é sempre negado, ele sempre rejeita a misericórdia de Deus.
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Satanás desdobra ferozmente suas armas diabólicas contra ele, e o filho se fecha na 
luz:

• quanto mais se fecha à doçura de Deus, mais rejeita o amor que cura as feridas;

• quanto mais ele permanece em sua falta de amor a Deus, a si mesmo e ao próximo, mais 
ele se afasta de sua vida.

Envolvo-o com o meu amor para que sinta o seu amor: «Meu filho, o meu Ser transborda de 
amor por ti, tu és o filho da minha Vida, a tua carne vem da minha Carne. Eu amo Você. Olhe para a 
sua vida que foi sustentada pela minha Vida »:

• Diante dele, ele vê seus pensamentos nebulosos: "Meu espírito os alimentou de graças para que 
você não se destruísse."

• Ver seus olhares frios: "Meus olhares de misericórdia te apoiaram, apesar da 
malícia dos espíritos impuros que te queriam infeliz."

• Ver a sua escuta indiferente: «A minha escuta de ternura não se encerrou ante a tua 
desgraça, porque ouvi o teu grito e te encorajei».

• Veja suas palavras duras: "Minhas palavras de vida te mantiveram em sua vida eterna, 
porque sem mim Satanás teria levado você a encurtar seu tempo de amor na terra."

• Ver os seus sentimentos injustos: «Os meus impulsos de amor estiveram sempre presentes no 
vosso quotidiano, o que vos ajudou a reconhecer que é necessário seguir em frente apesar do 
sofrimento que reina na terra».

• Veja os seus atos egoístas: «Meu filho, pode um Homem que dá a sua Vida por amor a 
todos os filhos de Deus ser indiferente ao amor que mostra ao próximo? Não, você 
carrega o amor em você, e é o mesmo que está em mim, e por você eu morri na cruz; 
Bem, você pode entender o que significa: render-se pelos outros. Você vê quem você 
é Um filho de Deus. "

• Mas quanto mais você ouve sobre o amor, mais você permanece em sua teimosia;

• quanto mais você não quer se abrir para o amor, mais você se afasta da vida eterna;

• quanto mais você não quer reconhecer a verdade, mais você se afasta da vida eterna;

• quanto mais você entra em seu silêncio, mais você se afasta da vida eterna;

• quanto mais você não quer sentir, mais você se afasta da vida eterna;

• Quanto mais você guarda rancor, mais se afasta da vida eterna.

Peço-lhe que não renuncie à sua vida eterna: «Agarre-se à vida, você precisa dela para 
continuar a ser você mesmo. Não dê as costas para quem você é. Quanto você fez, você 
fez com a sua liberdade, e essa liberdade está na sua vida. Se você desistir de sua vida, 
perderá sua liberdade. Faça um esforço para sair dessa letargia, o mal em você é o que o 
torna fraco diante dos ataques dos demônios. Basta dizer uma palavra a Satanás: 'não', e 
nada poderá contra você que deseja a felicidade eterna ».
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Mas ele não tem mais interesse em viver, porque a escuridão fez seu trabalho: ela o 
envolveu, e o castigo o convida a se aproximar. A vida eterna está sempre nele, mas ele 
perde espaço em seu ser, porque é indiferente à presença de seu amor em sua vida. 
Sente profundamente o vazio que se instaura e nada mais lhe interessa, porque se fechou 
ao chamado de Deus. É o que quer ser: uma rejeição. Ele rejeita o amor, a Purificação, a 
vida eterna, ele odeia a Deus: o filho decidiu.

A vida eterna deixa a alma e a morte eterna leva sua alma. Seus pecados a 
cobrem e a penetram para sempre. Ele entrou no inferno, onde o sofrimento o 
esperava. Neste vazio eterno onde reina o nada, a alma prova os pecados.

- Qual é o gosto do pecado? O nada: o nada o desnuda; vazio: o vazio o apostrofa; 
nada: nada o apanha. O pecado vem de lugar nenhum, não leva a lugar nenhum: 
o pecado tira todo o conhecimento. O pecado não traz nada, não produz nada: o 
pecado mostra sua inutilidade. O pecado não alimenta nada: o pecado excita sua 
fome. O ato do pecado é o que é: aniquilação completa.

O pecado existe porque o mal incita a criança, que tem vida, a fazer com sua vida 
um ato amado pelo mal, não amado pela criança. O filho não carrega consigo a 
necessidade de praticar o mal, visto que foi criado por Deus. O mal entrou no filho no 
momento em que o filho ofendeu a Deus, Aquele que lhe deu a vida eterna, e depois 
desse mal foi quando a morte foi estabelecida na vida do filho.

O pecado leva à morte eterna. Aqueles que desobedeceram a Deus foram 
condenados à morte eterna. O Redentor resgatou todas essas crianças morrendo na 
cruz para trazê-las à vida. Ninguém poderia salvá-los da morte eterna, se a Vida 
Eterna não viesse, ela mesma, os carregasse nela.

As trevas conseguiram fazer sua escuridão penetrar nos filhos de Deus para levá-los a 
praticar atos contra eles. Quando um filho faz o mal, ele entra na escuridão que o cerca e 
o leva a cometer pecados diante da Luz que é Deus. A Luz do mundo veio para libertar os 
filhos de Deus para que fossem livres para viver com o conhecimento do bem. O Cristo se 
entregou por amor. Ele carregou consigo todas as más ações e as purificou, e Deus Pai 
perdoou todos os pecados para que um dia seus filhos sentissem todas as suas ações 
impuras.

O filho de Deus, que não rejeita o mal em sua vida, é tentado pelo mal a continuar 
praticando o mal. Cada vez que o mal consegue levá-lo a praticar atos impuros, o mal 
que está no ato produz seu resultado na vida eterna: o vazio; porque há um vazio na 
vida da criança que se cria: ninguém pode evitar essa consequência.

Meus filhos, lembrem-se que o mal não carrega vida, porque não pode praticar 
um ato de vida, pois só os seres que receberam vida podem praticar atos de vida. Por 
exemplo, o filho que é tentado e concorda em mentir pratica um mau ato da vida, o 
mal nele é o que toma conta de sua palavra, e a palavra falada torna-se engano. O 
ato que é a palavra entra no falso: no que não existe; portanto, essa palavra 
enganosa produz um vazio na vida, pois somente a vida da criança que tem a 
liberdade de fazer ou não fazer um ato pode produzir esse vazio em sua própria vida.
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Quando o filho aceita a tentação, o mal nele é o que sua vida usa, pois o filho não 
pode, por si mesmo, querer fazer o mal, pois foi criado à minha Imagem e 
Semelhança; e uma vez que o mal está no nada, também faz uso do tempo dado à 
criança por Deus, e um espaço vazio é produzido na vida da criança; assim, o mal 
usou a vida do filho para que seu ato de vida fosse sem o poder da vida.

Os resultados de todos os atos ruins da vida são consequências ruins, e é neste 
espaço vazio que os atos da vida vazios produziram consequências ruins. Portanto, o 
mal em atos que deram más consequências manifestou seu poder sobre todos 
aqueles que tocassem nesses frutos: frutos do mal, e, por isso, o mal aumenta seu 
poder do mal sobre todos os filhos de Deus, a começar pelo filho que deu ele seu ato 
de vida e seu tempo. Enquanto o ato: pensar, olhar, ouvir, palavra, ação ou 
sentimento, seja impuro, visto que vazio de vida, esse espaço vazio está sob o poder 
do mal, visto que o ato impuro existe apenas para o mal, não para o bem. O que vem 
do ato vazio da vida pertence ao filho, por isso ele vive a consequência de seu ato.

- Onde está o poder do mal? Em nenhum lugar da vida, pois o poder do mal só 
existe no nada; então, se um filho de Deus dá um ato vazio de vida ao mal, ele o 
preenche com seu ódio contra ele e, uma vez que o filho está em um tempo de 
vida, este tempo torna-se novamente o tempo do mal: dentro deste tempo é 
onde ele exerce seu poder sobre a vida usando a morte. Assim, ele pode 
facilmente tentar o filho com esse poder que o leva graças à vida do filho de 
Deus. Quanto mais ele tenta o filho a praticar atos impuros, mais o mal em cada 
ato impuro produz outro vazio durante a vida do filho; e quanto mais vazios 
ocorrem em sua vida, mais o poder do mal se espalha e o mal causa estragos em 
vários reinos. Ao colocar o vazio na expectativa de vida do filho, ele o empurra a 
praticar atos de vida ruins que são contra ele,

Chegará o dia em que a prova de amor, que é a razão de sua presença na terra, 
terminará. O filho tem que ir até o fim de sua prova de amor, e antes de seus atos de 
vida, durante sua prova, é onde a prova terminará com uma decisão. Com sua 
liberdade, antes de seus atos de vida, ele terá que escolher entre:

• Vida Eterna: o amor incondicional de Deus alimentará sua vida eterna

• ou morte eterna: o ódio de Satanás alimentará sua alma eternamente.

O filho que morre na terra está sempre em sua vida eterna e enquanto houver 
vida em sua alma, haverá amor nele. O filho que deseja a vida eterna, olha para os 
seus bons atos de vida com o seu amor, o que o torna forte perante os seus maus 
atos da vida, porque o amor lhe dá a sua força, e esta força o ajuda a não se julgar 
severamente, mas para sentir o que ele fez contra Deus, ele e seu vizinho. O mal não 
pode destruir o amor, mas tudo faz para que a criança não sinta a força do amor, e 
fazendo-a sofrer, pode impedi-la de usar a sua força do amor.
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Saiba que durante os últimos momentos da prova, o mal ainda está no filho 
porque ele carrega o conhecimento do mal nele. Quando uma criança pratica um ato 
perverso da vida, isso significa que ela saboreia o conhecimento do mal, e esse 
conhecimento fortalece o mal que se alimenta do mal no local. Assim, cada vez que o 
filho percebe que praticou um bom ato de vida, o mal tenta chamar sua atenção para 
ouvir Satanás, e o amor mostra sua força: quanto mais ele praticava boas ações de 
vida, mais sua força é. Grande e menos Satanás tem poder sobre ele.

Mas se seus atos ruins são numerosos, o mal tem mais poder, e usa seu poder 
para que o filho não sinta a força do amor. Se ele tiver sucesso, Satanás usa sua 
malícia para mostrar a ele que o bem que suas boas ações produziram é muito pouco 
comparado ao mal produzido por suas más ações.

O mal quer aniquilá-lo para que não saia em busca da força de que precisa, por 
isso usa seus fantasmas: decepções, angústias, fobias, desânimo, inquietação, 
insatisfação ... quanto guardou nele e que o impediu de usar sua força de amor o mal 
aproveita para fazer o que tem que fazer, pois não quer que a criança saiba que não 
é má e seus erros vêm de sua fraqueza diante da astúcia do mal. Quanto mais o mal 
consegue fazê-lo sofrer, mais o mal usa seus maus atos de vida para fazê-lo sentir 
raiva diante da misericórdia de Deus.

Deus o faz entender que o perdoou por todos os seus pecados e ele espera o 
arrependimento de sua parte, mas o mal se enfurece contra ele. À medida que sua dor 
aumenta, o filho saboreia o medo: a sombra do pecado. Ao ver sua fraqueza diante das 
tentações, você fica envergonhado e sua vergonha se transforma em desânimo. Já que 
não se sente mais capaz de se esforçar, não tem mais confiança no amor, não quer mais 
pensar no bem e o mal o domina com seu sofrimento. Enquanto o filho está em vida, o 
mal o mantém sob o jugo da vergonha que se manifesta pela raiva contra si mesmo, pois 
Satanás nada pode fazer contra a vida que ainda sustenta sua alma.

A vida na criança ainda lhe dá o último suspiro para que possa responder com dignidade ao 
chamado de Deus: «Vem a mim, eu sou a Vida Eterna. Eu soprei vida em você. Ele deu a você 
espírito para entender. Ele te deu um pensamento para que você percebesse que você não é nada 
sem mim. Ele deu a você um olhar para que você estivesse diante da beleza de sua vida. Ele te deu 
escuta para que você pudesse ouvir minha Voz que te chama de 'meu filho'. Ele lhe deu uma 
palavra para me dizer: 'Eu te amo, você que me deu o seu Filho para estar com você em sua casa.' 
Ele deu a você uma ação para cuidar de si mesmo. Ele te deu meu amor para que você amasse sem 
condições. Eu sou seu Pai, seu Salvador, seu Poder. Posso torná-lo perfeito, como você era antes da 
mancha original. Venha até mim e diga que você me ama, vou fazer você sentir o meu perdão. Eu te 
amo. Eu pergunto para você: "Você sente muito por ter me ofendido?" Se você disser 'sim', ficará 
muito orgulhoso de si mesmo, Bem, você terá obtido sucesso no teste do amor. Este teste foi 
necessário para você amar sem condições. Sou eu, seu Deus e é você, meu filho; juntos nos 
amaremos incondicionalmente. Como um filho, você vai se aproximar de mim, eu vou olhar para 
você, e nós trocaremos o nosso 'eu te amo'.
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A vida na criança dá-lhe o seu poder: aquilo que fica na alma da criança espera. 
Satanás se enfurece contra a vida que dá à criança liberdade de escolha. Ele sopra 
palavras vil contra ele, e se o filho se levanta contra o mal, o mal sabe que ele perdeu, 
mas se o filho se volta contra Deus, o mal sabe que ele venceu a batalha, porque 
redobra seu ódio contra ele. O ódio entra no filho que escuta o mal, e sua dor, que é 
apenas raiva, é tão forte que ele me insulta e cospe sua rejeição. A vida na alma 
começa a morrer, a morte a convida, a alma avança e a alma desaparece.

A alma se torna a imagem dos pecados que o filho aceitou em sua vida, e são esses 
pecados que o farão sofrer eternamente. Saiba que quando o sofrimento está na vida, o 
amor na vida do filho é o que lhe ensina que ele é capaz de viver o seu sofrimento sem 
ser dominado por ele. Quando você sente o seu poder de amor, você deseja que o 
sofrimento diminua até que desapareça; mas se ele não desaparece, ele é aquele que 
permanece o mais forte apesar do sofrimento. Ele supera, aceita e controla graças à sua 
paz. Seu amor por Deus, por si mesmo e pelo próximo, e o amor de Deus e do próximo 
por ele o sustentam. Ele sabe que passa antes do sofrimento, então não dá importância; 
aguente até o dia em que será libertado dela, se tal for a Vontade de Deus.

Mas quando o sofrimento está na morte eterna, o sofrimento se torna o dono da 
alma que está no nada, porque o sofrimento deu esforços para levar a alma à morte. 
Vitorioso de paz, ele se manifesta permanentemente. O aborrecimento mergulha a 
alma sofredora: quanto mais sofre, mais sente que é uma alma morta e mais sofre. O 
que produz sofrimento ainda é sofrimento, e o sofrimento se multiplica em 
sofrimento. Não há esperança, nem consolo; nenhum grau, sempre intenso; sempre 
a presença de sofrimento onde está a alma; assim como o sofredor dono da alma 
deseja.

A alma sofre porque se tornou como a fealdade de seus pecados. O filho de Deus 
recebeu uma alma, pelo sopro da vida, mas não quer mais reconhecer que teve uma 
relação com a vida. Ela rejeita tudo o que está relacionado a ela e o que ela é se volta 
contra si mesma: a feiúra é ela mesma, o ódio é ela mesma, a vingança é ela mesma. 
Ela quer destruir tudo o que é semelhante a ela: ela tem horror dos criados, ela quer 
vomitá-los, porque sua rejeição de si mesma é muito asquerosa. O quanto era não 
existe mais, mas a morte quer que ele se lembre do que foi.

Acabou sendo nada em nada. 'Por que sua existência permanece no nada?' Esta 
pergunta será um de seus sofrimentos que a penetrará para sempre. Quanto mais 
esse sofrimento a penetra, mais ela sofrerá; quanto mais vai sofrer, mais vai penetrá-
lo: a morte eterna. Nada é mais mortal do que uma alma que quer morrer para 
morrer novamente.

O apego à vida torna a criança incapaz de conceber a morte objetivamente, visto que 
ela não sabe o que é a morte, uma vez que ela não a conhece; mas, no inferno, a alma se 
reconhece morta por causa do ódio que contra ela se alimenta.

O ódio está em seu próprio ódio, pois não existem dois ódios. O ódio se esvazia em si 
mesmo, mas como o ódio está na morte, ele nunca é preenchido. Odeio não sei
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Ele sacia, o que ele sente é um vazio total: o ódio é penetrado e penetrado novamente: É por 
isso que o ódio na alma é penetrado e penetrado novamente: a alma se odeia e odeia tudo.

- O que é tudo isso? Sua carne vazia.
- Onde está sua carne vazia? Ele está morto, então ele quer se odiar completamente.

- Onde está o seu tudo pelo qual você veio se esvaziar? Seu vazio de vida está na 
terra. É dela, pertence a ele, e ele se enfurece porque quer penetrá-lo: sua carne 
morta, ele quer penetrá-la com seu ódio e se alimentar dele.

A alma é doentiamente rancorosa e dura para sempre.

- Como explicar que a alma está em ódio infinito pelo que é? Deus o criou para ele. 
Uma vez que foi criada para ele e o filho negou Deus, a alma morta não sabe mais 
que a vida estava nela e a vida saiu dela para si: a vida espiritual, e para o corpo: a 
vida corporal. Ele não pode reconhecê-lo, enquanto vagueia no vazio da 
eternidade.

A alma é o que carrega vida para o corpo e para ele, a alma é o que dá ao corpo 
as graças que recebe de Deus: tudo o que pertence a Deus passa pela alma para que 
a carne receba o que Deus deseja. Nada pode ser para a carne se a alma não se 
render a Deus.

É necessário que a alma que carrega a vida se entregue inteiramente a Deus: o 
fôlego da vida é de Deus, se doa e retorna a Deus. Espíritos puros foram criados por 
Deus que é o Espírito Puro: eles são espíritos eternos à imagem do Eterno. Eles 
devem tudo a Deus: Deus lhes dá o que é seu e tudo retorna para ele.

A alma é criada à imagem de Deus e Deus colocou sua Vida nela. Anjos e almas 
são eternos; Eles não são Vida Eterna, Deus é quem colocou sua Vida Eterna nos 
espíritos e nas almas. Na Vida Eterna, há eternidade para todos os criados e, na 
eternidade, há tudo o que é de Deus. A alma tudo recebeu para que a carne fique na 
eternidade.

Quando as almas morrem, elas entram na morte eterna; eles não podem 
desaparecer. Como os anjos caídos, eles não podem desaparecer, mas por causa de sua 
rejeição, eles se tornaram o oposto do que eram na Vida Eterna; É por isso que assumem 
a aparência daquilo que rejeitaram: ser almas eternas à imagem do Eterno, visto que vêm 
a ser à imagem da sua rejeição. A partir do momento em que seu 'eu' é pronunciado, o 
tempo pára e o instante de nada, que é o oposto do tempo, começa; O seu “eu” 
pronunciado desafia Deus, que é o seu Criador, porque o seu “eu” é colocado ao nível de 
Deus: já não se reconhecem como criados para Deus, mas para si próprios.

Deus é Amor, Ele ama a criança que pronuncia o 'Eu'. Deus lhe dá amor para que a palavra 
'rejeição' não seja pronunciada. Deus está tão apaixonado pela sua criatura que até lhe diz: 
«Eu sou o teu Deus, amo-te como tu és, porque te criei à minha imagem. Aproveite esse 
tempo da eternidade para ver quem você é: meu filho. Saiba que se você não quiser de mim, 
seu Deus, você perderá tudo o que pertence a você, porque o que pertence a mim pertence a 
você. "
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O tempo eterno não se mede em um segundo ou um século, é o presente: alfa e 
ômega; Bem, no momento em que Deus quis você, todos vocês estavam no tempo 
eterno, que é infinito. Cada ser criado está na eternidade de Deus, por isso, quando 
se pronuncia a palavra 'rejeição', o que pertence a Deus para o criado não existe 
mais, e uma vez que todos os criados são criados à imagem de Deus, o oposto do a 
imagem de Deus é apresentada para sempre. Isso aconteceu com todos os anjos 
caídos e está acontecendo com todas as almas caídas.

Saiba que a alma é criada para o amor: ame a Deus, ame quem Ele é e a carne 
criada para si, e ame todas as almas e toda a carne criada para as almas. Na morte 
eterna, é o oposto do amor: odeia a Deus e, como odeia a Deus, seja o que for que 
criou, quer destruí-lo. É a morte na alma: ódio contra Deus por si mesma e raiva 
contra todas as almas.

A profundidade de seu ódio é infinita. Como ele estava sedento de experimentar 
a felicidade eterna, ele vomitou felicidade querendo a eternidade para satisfazer seu 
ódio, então ele será contra ela eternamente. A feiúra dela o irrita, porque ela quer ser 
ainda mais feia: ela que recebeu beleza para Deus quer ser cada vez mais feia para 
ensinar a Deus que o que ela criou é feio, por isso odeia sua criação e seu Criador.

A alma está na origem do seu ódio e também quer fazer sofrer a sua odiosa 
carne. Satanás e os demônios atiçam seu ódio para fazê-lo sofrer por causa de seu 
ódio. Os espíritos impuros permanentemente, sob o comando de Satanás, 
atormentam as almas e as almas atormentam permanentemente os espíritos 
impuros porque são incapazes de torná-los mais odiosos. Pois o ódio é obra de 
Satanás que veio para dominá-los: ele está sofrendo. Quanto mais a alma odeia, mais 
seus pecados a tornam odiosa, e ela desafia os autores dos pecados a torná-la mais 
odiosa: ela odeia e quer odiar ainda mais, porque seu ódio é infinito.

Oh, quão grande é o seu ódio pelas almas que habitam a carne na terra! Já que ele 
falha em afetá-los, ele permite que os demônios saibam que eles são incapazes, pois não 
conseguem levá-los todos para o inferno.

As almas celestiais intercedem diante de Deus para que todos os que estão na 
terra se ajudem a praticar atos de amor, enquanto as almas do inferno querem que 
os demônios causem dano a quem carrega uma alma.

Satanás é quem ordena a seus demônios que causem inveja às almas perdidas, 
ensinando-lhes as obras das almas celestiais como filhos da Terra. Quanto mais eles 
conseguem demonstrar às almas mortas que as boas obras realizadas pelos filhos de 
Deus agradam a Deus, mais os demônios os irritam contra Deus, porque ao irritá-los 
contra Deus, o raio do inferno se manifesta na terra.

Os espíritos impuros por causa das tentações e as almas caídas por seu ódio 
desejam que os filhos da Terra façam sua alma sofrer por ofender a Deus. As almas 
no inferno não podem sair do inferno, porque não podem se aproximar dos que 
estão na terra, porque sua carne impura é desmaterializada; mas, para os demônios, 
sua carne pode se tornar uma arma diabólica em suas garras; Então,
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eles podem usar o espírito do morto, pois sua alma é o que está no inferno.

O espírito de um filho na terra que ofende a Deus é volátil: ele acredita e não 
acredita; Ele pensa em toda a equação e não quer pensar que roubar prejudique sua 
vida; você tenta ter uma boa aparência e não cuida de sua saúde; se esforça para 
reprovar e não se preocupa com as consequências; você tem confiança em uma 
pessoa e deseja controlá-la; Bem, seu espírito é para o bem e seu espírito é para o 
mal: ele quer fazer o bem, mas não consegue parar de fazer o mal. O filho na terra 
que alimenta seu espírito com falsidades está em perigo de cair nas armadilhas de 
espíritos impuros que usam o espírito de crianças mortas que disseram 'não' a   Deus.

Quanto mais as almas caídas sabem que seu espírito morto engana o espírito da 
carne viva, mais elas desejam sofrer para que seu espírito seja terrivelmente 
diabólico. Os demônios são maus no estado puro, nada os detém para que o espírito 
dos filhos de Deus seja enganado na terra. Usando dados falsos, os filhos da terra 
acreditam que existem espíritos mortos que podem se comunicar com eles, o que é 
falso; trata-se apenas do espírito do filho falecido que está nos bons ou maus frutos 
de suas obras que permanecem na terra.

Lembre-se de que cada criança que executa obras, o trabalho é feito com o que é; 
portanto, o fruto de seu trabalho que permanece na terra contém a bondade do filho 
ou a malícia do filho. Só depois da morte o seu espírito se manifesta através da sua 
obra, tal como aqueles que criaram, com a criação de Deus, boas obras como: a obra 
de São Vicente de Paulo. Cuidado, meus filhos, a distorção de sua malícia é tão 
infame e tão hipócrita que quem cai em suas armadilhas não sabe mais onde está a 
verdade: esses espíritos malignos também podem usar o bem para fazer o mal.

As almas no inferno são instrumentos de engano e hipocrisia usados   por 
demônios contra os filhos de Deus na terra. Para obter mais ódio deles, ensinam-lhes 
permanentemente o bem feito na terra graças às boas consequências das almas 
eternas, a questionar as suas más consequências. Ao mostrar às almas mortas a 
futilidade de suas más ações, seu ódio as queima como tochas e, como odeiam o 
bem que fizeram na terra, dão aos espíritos impuros o poder de seus frutos para 
serem usados   contra as boas obras; assim, eles usam mais malícia contra os vivos.

Eis uma história que o ajudará a compreender: «Havia dois filhos à beira de um rio. Um 
disse ao outro: 'O que você vê?' O outro respondeu: 'O que vejo são círculos na água'. Aquele 
que fez a pergunta disse: 'Mas eu não vejo círculos.' O outro disse: 'Mas você não pode vê-los, 
porque não acredita no que estou dizendo.' O outro olhou para ele sem entender o que ele 
queria dizer. Aquele que viu círculos disse-lhe novamente: 'Você vê círculos na água?' O outro 
respondeu: 'Ainda não vejo o que você vê.' E o outro disse: 'Você ainda não entende o que está 
acontecendo. Existem círculos quando você acredita no que eu acredito. Quer você veja ou 
não, você tem que acreditar no que eu vejo. É aí que você entra no falso e é mais fácil para 
você penetrar na minha imaginação; Assim, posso levá-lo onde você não pode ir: na minha 
verdade. Você vê o que eu vejo? ' O outro que não viu disse: 'Eu não vejo, mas eu sei o que
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o que você vê é verdade, porque eu vejo o que você vê. Sim, você, você vê, eu vejo '. » Isso é, meus 
filhos, o que significa estar na verdade que vem do nada.

Os demônios querem manter o verdadeiro prisioneiro do falso: porque as boas 
consequências são prisioneiras das más consequências, e as más vêm do mal que 
vem do inferno: o nada; Bem, isso é feito graças às más consequências que as almas 
caídas deixaram na terra: essas consequências estão em seu tempo passado, e suas 
boas consequências podem ser alimentadas pelas más quando os filhos da terra 
acreditam no que está em o qualquer.

Meus filhos, o tempo de sua vida na terra abrange o passado, o presente e o 
futuro. É todo o seu tempo na terra e você não está sozinho na terra: cada filho de 
Deus teve, tem e terá uma vida inteira na terra. Neste espaço de tempo, cada um 
praticou, pratica e praticará seus atos de vida para a realização de obras, e as 
consequências de seus atos de vida são frutos de suas obras que permaneceram, 
permanecerão e permanecerão na terra. O que aconteceu no tempo de vida dos 
filhos que não estão mais na terra faz parte do seu tempo de vida porque o alimento 
de suas ações de vida alimentou as ações de vida de cada um e, ainda hoje, seu 
alimento circula em alguns atos de vida. Por exemplo, bom: as receitas de suas 
bisavós; ruim: coleções de pinturas, carros, que não alimentam a alma,

Agora, saiba que as boas ações da vida ajudam os filhos de Deus a praticar as 
boas ações da vida; Isso os ajuda a se manterem bons consigo mesmos e com seus 
vizinhos. Mas os maus atos da vida permitiam prejudicar os filhos de Deus, e eles não 
podiam praticar os bons atos da vida, o que os tornava incapazes de praticar os bons 
atos da vida pelo próximo sem priorizar o seu imenso 'eu'.

- Quem fez coisas boas na sua vida? Deus é o Criador de todos os anjos e de todas 
as crianças.

- Deus colocou o mal em seus anjos e seus filhos durante a criação? Deus é 
infinitamente bom, ele não pode ter colocado o mal em nenhum de seus filhos 
criados ou em nenhum de seus anjos. O mal apareceu quando o anjo Lúcifer se 
recusou a adorar o Filho de Deus que se manifestou com sua Matéria, e todos 
vocês foram criados bons nele. Mas ele, que devia saber tudo, percebeu que não 
conhecia o valor da Matéria Perfeita, e sua rejeição o transformou no que ele 
descobriu: o anjo perfeito não sabia tudo, porque o orgulho tinha que saber tudo.

- Onde Lúcifer se tornou Satanás? No abismo.

• O abismo: no abismo, não há porta, nem parede, nem céu e nem superfície.

• O abismo é um espaço vazio onde Deus está ausente, mas onde Deus exerce seu 
poder: Deus está em toda parte.

• O universo: no universo existe o tempo, porque o universo teve um começo e terá um 
fim: Deus não tem tempo, ele determina o tempo de sua criação, pois é Alfa e Ômega.
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• Um lugar de vida: o universo é um lugar específico onde há vida: Deus é Vida, a 
vida o deixa para a criação.

• Um tempo de existência: a distância entre uma massa no universo e outra massa pode 
ser calculada no tempo, pois toda massa permanece onde Deus a colocou para a vida 
no universo: Deus não colocou um abismo no universo, porque onde havia é vida, 
Deus está presente.

• Nada: no nada, não há presente, o tempo é vazio e neste vazio não há vida, porque 
nada nasce e nada desaparece.

• Morte: cada ser que entra na morte torna-se nada no nada: Satanás é o nada de si 
mesmo, ele vagueia pelo nada.

• O mestre do mal: Satanás é aquele que libera sua raiva sobre bilhões de anjos 
caídos que também vagam pelo nada, e o nada que eles são libera sua raiva 
sobre o que está morto no abismo: almas mortas.

- Os espíritos impuros ficaram indiferentes ao que perderam: a vida? São nada e o 
que não é nada é vazio, porque procuram encher-se do que perderam; por serem 
incapazes, eles se enfurecem porque não carregam o poder da vida, o que torna 
esses espíritos impuros entidades: as entidades não são seres vivos, nem mortos 
ressuscitados, nem fenômenos inexistentes.

- Por que os filhos das entidades falam, enquanto não fazem parte da vida? Porque 
eles estão interessados   em coisas anormais. Desse modo, as manifestações 
foram produzidas por algo que não veio da terra, pois tudo o que vem da terra 
são boas ou más obras produzidas por atos da vida, e isso é absolutamente 
explicável como normal; então faltou um começo para falar sobre essas 
manifestações anormais.

Aqui, é necessário entender que essas manifestações anormais ocorreram de acordo 
com uma ordem de causas e efeitos.

Causas e efeitos: toda obra alimenta o pensamento, o olhar, a escuta, a palavra, a 
ação e o sentimento, portanto toda obra traz em si o que vem de um filho que leva a 
vida. Visto que ele deu o que está nele por sua vontade, todo filho que fez uma obra, 
o fez com o que estava nele, e o que estava nele é o que foi dado.

Lembre-se do tempo do amor. Um filho de Deus que se depara com uma escolha entra 
em um tempo de amor, onde o amor coloca a vida do filho antes de sua escolha: se ele aceita, 
o amor deixa entrar o que está diante dele. Assim, há um poder que foi exercido sobre a vida: 
o que está antes do filho exerceu poder de vida sobre aquele que carrega vida em seu ser.

Aqui, é necessário entender que os espíritos impuros não carregam vida; Isso 
significa que se o que está diante do filho é uma tentação, isso não vem do que está 
nos espíritos impuros, mas da vida que está morta. Esses espíritos pegaram o que 
vem de almas mortas. Por exemplo, um ato de roubo: o mal estava no ato enquanto 
o ato estava em vida quando foi praticado. Portanto, se o que está diante do filho, 
que tem uma decisão a tomar, vem de uma boa ação, isso
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alimentação; Se isso não vier de uma boa ação, isso o alimentará porque sua vida no filho 
é o que ele aceitou o que estava antes dele: essa força de vida, que estava antes dele, 
alimentará seus atos de vida.

«Era uma vez um ser malicioso que não queria fazer o bem aos olhos de Deus. Foi 
dito: 'Continuarei a fazer o mal, mesmo depois de minha morte'; então ele elaborou 
um plano. Tudo o que ele pensou, viu, ouviu, olhou, disse, fez e sentiu, ele teve que 
suportar o mal. Cada pessoa que entrou em contato com ele sentiu o vazio que os 
penetrou, pois essas pessoas foram influenciadas pelos atos desse ser maligno.

«Quando se encontrou perante o seu julgamento, cuspiu o seu ódio contra Aquele 
que o amava, porque o que ele queria era continuar a fazer o mal. Quando se encontrou 
no inferno, os espíritos impuros o fizeram sofrer tanto que este ser saltou de raiva contra 
a vida que já não levava; o que ele queria fazer era fazer as almas sofrerem na terra, 
concedendo todo o poder aos espíritos impuros para que pudessem usar o que ele fez na 
terra.

«Toda tentação, quis fazer parte dela: a sua vida já não era na terra, mas as suas 
más ações deixaram os seus rastros: as suas más consequências. Pelo poder da vida 
em suas más consequências, este ser ainda influenciou aqueles que se comportaram 
mal fazendo más ações, de modo que os maus frutos dessas ações fiquem na terra.

«Pues, su rabia alimentaba sus almas en la tierra con sus malas consecuencias, y 
las huellas de sus malas consecuencias en las malas consecuencias, que eran las de 
los hijos quienes fueron influenciados por sus malas obras que dieron malas 
consecuencias, circulaban en el movimiento de vida."

- Você entende que todas as más consequências do passado carregam o que havia 
de errado em cada filho de Deus que cometeu más ações durante sua vida na 
terra? Então, havia crianças na terra que realizavam obras com o que havia de 
bom nelas e com o que não havia de bom nelas, mas com o mal em seus atos de 
vida que não vinham delas.

- Você percebe o impacto das consequências de qualquer trabalho que permanece 
na terra, mesmo após a morte terrena? Essas conseqüências são um alimento 
bom ou ruim para os atos da vida dos filhos de Deus que têm que realizar obras 
em seu tempo de vida na terra.

- Todas as obras boas ou más realizam-se com vida, visto que não existem obras, 
nem consequências sem vida; Então, por que entidades, que são demônios, se 
enfurecem contra os filhos de Deus para que acreditem no que não existe, já que 
os mortos estão no nada? Para levá-los a fazer o que é contra sua vida eterna. Ao 
fazê-los acreditar no que não é nada, eles alimentam seus atos de vida com o que 
não é nada, e suas consequências sem vida permanecem na terra para envenenar 
os outros filhos de Deus.

- Como você garante que o que não existe está na terra dos vivos? Para que essas 
entidades não vivas se manifestem, elas precisam de poder, e esse poder eles só 
podem obter durante a vida. Quando os filhos de Deus têm
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Eles têm medo de algo que não parece normal, sem perceber essas crianças 
abrem uma passagem da terra para o abismo. Para que tenham medo, devem 
perder a paz para que a má alimentação dos maus atos da vida possa alimentar o 
seu ato de vida; Pois bem, o mal tem que impedir as crianças de aproveitarem o 
amor que as fortaleceria diante desse algo que não existe.

- Esse algo inexistente, o que é? É o medo que se apresenta a eles de várias formas. 
O medo assume a forma dos pecados que os filhos concordaram em cometer. 
Cada tentador é uma entidade, cada tentação é uma isca, cada aceitação que vem 
da vida é um convite ao que não se vê entrar na vida; Pois bem, todo pecado é 
invisível: uma isca visível era necessária para que o invisível entrasse na vida: o 
pecado.

- O que é visível? Em você, você carregou o que precisava para produzir suas obras, 
porque os atos de vida praticados por você, você praticou com a sua vida; o que 
você produziu, você produziu com o que já estava em você. Se você fez uma má 
ação, nada entrou em você: você concordou em cometer um ato impuro que 
pode ser visto, porque isso não é apagado de sua memória; pois o que pertence 
ao pecado é visível em você: suas pegadas.

- Por exemplo, matar alguém é proibido por Deus; então a ação foi purificada, mas 
quem fez a ação? O filho. Não mandei o filho que matou à morte, pois não 
mandei sua ação à morte. Pecado é o que mandei para a morte, o que entrou 
nele: o mal que o impeliu a cometer um ato contra ele e contra aquele que 
perdeu a vida.

- Quem é o filho? Um filho de Deus que carrega vida nele.

- Quem é mau: é o filho que tinha nele algo que o impelia a matar ou o que o 
envenenava? O que o envenenou. Não podia jogar o grão com a palha no fogo; 
Separei o grão do mal e apenas o mal foi jogado no fogo. Fiz o mesmo com os 
pecadores: tirei do pecador o que o tornava mau: o pecado. Pecado é o que mandei 
para a morte eterna e purifiquei o pecador: não separei o pecador da sua obra, 
porque a sua obra foi realizada com a sua vida; mas o que entrou nele, eu arranquei 
de sua vida para que sua vida fosse libertada de seu mal, e que sua obra continuasse 
seu curso como uma obra reparada, o que significa que suas consequências 
carregam minhas graças de purificação. Saiba que eu sou o Salvador do mundo, e do 
mundo, são todas as crianças que carregam vida nelas, e cada ato faz parte de suas 
vidas.

- Já que purifiquei cada ato da vida, por que há tantos filhos de Deus que cometem 
ofensas hoje? Não há mais pecados, todos foram enviados para a morte eterna. 
Mas esteja atento a essas palavras que foram escritas pelo poder de Deus.

Almas mortas odeiam os filhos de Deus cuja alma é mantida na esperança, e seu ódio 
contra elas é alimentado e sustentado pelo sofrimento. No inferno, eles vomitam uma 
montanha de juramentos odiosos contra entidades para fazê-los sofrer. Quanto mais eles 
sofrem e mais eles odeiam. Seu objetivo é fazer com que as almas das crianças na Terra 
sofram como elas sofrem; e uma vez que as entidades usam
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Eles vêm de seus pecados para fazê-los sofrer, eles dão aos demônios as conseqüências de 
suas más ações que circulam no movimento da vida.

Bem, todos os pecados estão na morte eterna; eles não podem entrar nos filhos 
na terra, mas os pecados que não existem mais na terra podem entrar na vida. 
Como, meus filhos? Pela astúcia dos espíritos impuros que alcançam este poder de 
almas mortas que realizaram más ações cujas consequências dessas ações 
permaneceram na terra. Não há dúvida de que isso fez parte de sua vida na terra, 
pois vocês são testemunhas disso.

Os espíritos impuros não têm vida, não importa, portanto, nenhuma presença 
física já que onde estão, Deus não está, e só Deus pode materializar seus 
mensageiros do céu. Quando Lúcifer se recusou a ser o que era, ele se tornou o 
oposto do que era: um anjo a serviço de Deus e, por rejeitar a presença de Deus, 
Deus criou o abismo onde Deus não estava. Satanás e seus seguidores entraram 
neste abismo de onde ninguém sai sem a permissão de Deus.

Um dia, alguns filhos disseram uns aos outros: 'Quando o anticristo vier, todos os 
filhos de Deus o verão com os olhos, pois ele viverá na terra como mestre.' Satanás ouviu 
suas palavras, onde ele estava no abismo, ele se enfureceu com raiva contra essas 
crianças, porque ele conseguiu enganá-los. Quanto mais ele se regozijava, mais essas 
crianças eram enganadas por sua astúcia. Satanás fez deles mensageiros que falavam de 
suas ameaças aos outros: 'Eu vou te mostrar que eu sou o mestre da vida eterna e sou eu 
quem controla seus pensamentos, olhares, ouvir, palavras, ações e sentimentos. O 
quanto eles são está em meu poder, pois sou o mestre absoluto.

'Vou dominá-lo de medo e todos os seus atos de vida estarão em meu poder de 
morte. Meu amor, eles não viverão como viveriam, mas como eu quero. Os bons 
serão enganados por meu orgulho que alimentará seu orgulho, e os menos bons por 
minha preguiça que alimentará sua preguiça espiritual, e os maus por meu ódio que 
alimentará seu ódio contra aqueles que pensam que são os melhores diante de Deus: 
Não vão perceber que são um alimento contagioso que alimenta cada ato da vida 
para que esteja a meu serviço. Todo o poder pertence somente a mim, tanto no 
inferno como na terra. '

Agora, meus filhos, entendam:

• No Reino de Deus tudo é bom, o que aumenta permanentemente a alegria, 
enquanto no abismo tudo é mau, o que aumenta permanentemente o ódio;

• No Reino de Deus tudo é límpido, não há necessidade de sol, é a luz perfeita, 
enquanto no abismo tudo é negro, uma escuridão permanente que engana;

• No Reino de Deus, todos os anjos e todas as almas são puros, sua beleza é 
semelhante a Deus e sua perfeição torna a todos felizes, enquanto no abismo, 
todos os espíritos impuros e almas mortas são feios, e suas imperfeições são 
causa de rivalidade para as crianças na terra.
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Quando esses espíritos impuros entraram no abismo, tudo se fechou sobre eles: 
nenhuma porta para sair. Deus é o Mestre daquilo que sai do abismo e do que entra no 
abismo. Meus filhos, Deus deu liberdade a cada um de seus filhos, e quando um filho 
escolhe o inferno, ele decide entrar lá com essa liberdade, mas quando sua alma entra no 
inferno, não há mais liberdade; Pois bem, ninguém pode sair deste abismo onde tudo 
nada mais é do que nada. Tenham cuidado, meus filhos, os espíritos podem levá-los a 
pensar que sou Eu que estou pedindo que vocês vão à Terra para tentá-los.

- Quem optou por praticar os maus atos da vida, a partir do conhecimento do mal? 
Aqueles que nasceram antes de você.

- Quem concordou em praticar suas más ações da vida novamente? Todos os que 
nasceram depois deles, bem vocês, meus filhos. O conhecimento do mal faz parte 
da vida de cada um dos filhos de Deus nascidos na terra, pois cada um de vocês é 
quem escolheu o amor condicional: colocar uma condição para a obediência. Isso 
cria em você, que é filho livre diante de Deus, a necessidade de valorizar o seu 
conhecimento: é certo ou errado?

- As más decisões dos que morreram deixaram vestígios? Desde o primeiro filho na 
terra que tomou más decisões, más consequências se acumularam: estes são os 
vestígios do mal.

- Como eles se acumularam? Más ações após más ações. Pois a consequência da 
primeira má ação trouxe outras más ações, e hoje você está lutando contra 
consequências difíceis de suportar. Purifiquei seus atos de vida e enviei todos os 
pecados à morte, mas as sombras de seus pecados perseguem sua vida por 
causa de suas fraquezas diante das tentações que estão nas garras de espíritos 
impuros.

- De onde vêm essas tentações? De todas as consequências ruins na terra.

- Por que você está tão fraco? Porque você não vê a causa de seus infortúnios, 
enquanto eles estão em sua vida diária. Todos os dias, você faz o que os outros 
fazem: pensa, ouve, olha, fala, portanto, você trabalha, come, se diverte e 
descansa, carregando sentimentos que o atormentam.

• Quando você trabalha, seu trabalho é realizado com o que você carrega em você: 
seus pensamentos ativados, olhares atentos, escuta aberta, palavras nutritivas, 
ações demonstrativas e sentimentos despertados: você está pronto para intervir 
diante do que será apresentado a tu.

• Quando chega a hora das refeições, você faz uma pausa para comer, e o que entra 
te alimenta: você se alimenta de comida e do que fazia no seu dia a dia.

• Ao parar de trabalhar, você se diverte com o que quer, seja uma atividade física ou 
mental: você se livra das preocupações do dia e se preenche com você mesmo ou 
com o eu dos outros.

• Quando a hora marca a hora do descanso, você vai para a cama com sua 
bagagem, e já que está na cama, tudo se passa em sua mente: despacha a 
bagagem para amanhã e as outras manhãs sem esquecer de gastar o que entrou
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você no dia a dia, enquanto isso não está na sua bagagem, mas em todo o seu 
ser: o seu futuro.

- O que significa isto? Você não sabe, porque se soubesse não estaria passando em 
sua mente o que o impede de encontrar esse descanso que dá força ao corpo 
para o amanhã.

- O que aconteceu para que você não soubesse o que o impede de encontrar descanso? 
Você estava antes de decisões desejadas por espíritos impuros que te enganavam, e 
você aceitou que o medo entrasse em você.

- Se o medo o incomodava, isso poderia vir dos filhos de Deus ou de espíritos 
impuros? Dos espíritos impuros e do medo que o perturbou, trata-se das 
sombras de seus pecados.

- Por que as sombras dos seus pecados e não dos outros? Porque o seu 
pensamento, escuta, olhar, palavra, ação e sentimento experimentaram isso, e o 
que a sua vida experimentou pertence a você; pois você experimentou o que o 
conhecimento do mal prova. Quando tirei de ti o mal, as minhas graças te 
encheram de amor, misericórdia, bondade, fé, entrega ..., recebeste tudo de que 
necessitais para viver na terra como seres renovados graças ao meu Ato de Vida; 
Mas você não aproveitou minhas muitas graças que vieram do meu amor 
incondicional e, hoje, você permite o que não existe mais: seus pecados que são 
apenas sua sombra.

- A sombra que você projeta está viva? Não. Uma sombra, não está viva. a pessoa 
que está na luz é aquela que está viva. Quando você está enfrentando algo que 
não carrega vida e isso é aceito por você, isso significa que você não está na 
minha luz. O que te é apresentado não vem do meu Poder, mas dos espíritos 
impuros que te cegam com o que é da morte: a sombra do pecado que é o medo. 
É isso que controla você quando usa sua liberdade para tomar decisões erradas, 
pois isso é contra sua vida eterna.

- O que pode incitá-lo a fazer isso pode ser a causa de sua perda eterna? Espíritos 
imundos e almas no inferno. As almas do inferno querem prejudicá-lo, assim 
como os espíritos impuros, porque querem que você entre no abismo do qual 
nenhuma alma sai.

- Por que Deus permite que os demônios saiam do abismo? Porque você pede por isso. Por 
causa de suas decisões erradas, você abre uma passagem da terra para o abismo, e 
somente a sua liberdade que vem de Deus pode fazer isso. Deus não o força a usar sua 
liberdade de acordo com sua boa vontade. É a sua vez de querer agradar a Deus e é a sua 
vez de pedir-lhe ajuda para apenas tomar boas decisões, cabendo a Deus enviar-lhe, de 
acordo com a sua Vontade, os seus anjos para os ajudar a escolher o bem para o seu vida 
eterna; assim, os demônios não sairiam do abismo.

- Você está disposto a viver de acordo com a Vontade de meu Pai? Ainda não. Por 
estar lendo estas palavras, você está disposto a fazer o que for necessário para 
permanecer em boas disposições, enquanto amanhã, por causa do sofrimento, 
você se sentirá incapaz de permanecer em boas disposições.
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- Por que essa fraqueza e esse sofrimento? Existem crianças entre vocês que 
apreciam o paranormal, como o esoterismo e o ocultismo; Eles são fascinados 
pelo poder que lhes dá autoridade sobre o simples e explicável: o que está 
escondido de todo ser humano não vem de Deus. Por causa desses filhos, muitos 
experimentam fraquezas diante da astúcia de espíritos impuros, e o mal é 
preservado na vida dos filhos de Deus, pois são eles que os tentam, e o 
sofrimento se multiplica constantemente.

Os mortos são contra a vida. Dizer que você pode entrar em comunicação com os 
espíritos ocultos ou mortos significa usar sua liberdade como filhos de Deus para 
criar uma passagem da terra para o inferno. Deus ama todos os seus filhos. Peça a 
todos os seus filhos que façam atos para a vida, não para a morte.

• Quem pratica boas ações protege quem pratica más ações;

• aqueles que se relacionam com o que não está vivo se relacionam com a morte, e 
criam, sem se dar conta, um passo que permite que o que pertence à morte 
esteja na terra, causando danos à sua alma, às almas de quem está com eles na 
terra e para as almas eternamente mortas.

A morte não está em um lugar onde há vida, enquanto a terra é um lugar de vida. 
Quando os filhos fogem dessa realidade, acontece que eles sabem o que não vem de 
Deus. Só Deus dá sua luz para que o que está vivo possa alimentar o conhecimento 
dos filhos de Deus. Segundo eles podem compreender, Deus coloca em seus 
corações o que é bom saber para que possam aplicar, porque eu, Deus, sou o único 
capaz de sondar os corações.

Tudo o que vem da morte está na escuridão, pois os fenômenos que causam 
efeitos: reações, atitudes, emoções nocivas não carregam o alimento do amor. É 
importante que os atos da vida sejam alimentados com amor para que produzam 
boas consequências. O amor é mais forte do que o ódio; o ódio está no inferno, não 
na terra.

- Como explicar que há tanto ódio no coração dos filhos de Deus? Era necessário 
que um filho de Deus, que tinha o conhecimento de Deus, deixasse os mortos 
entrarem nele, e quando ele experimentou o ódio, este se manifestou e 
endureceu seu coração; então, esse alimento do ódio contaminou seus atos de 
vida, que alimentou os atos de vida daqueles que perderam a paz. Visto que 
aceitaram as tentações, o ódio instalou-se neles e assumiu a forma de tentações; 
e a partir de então, isso foi sustentado nos filhos de Deus por espíritos malignos.

«Num dia de sol, um filho vagava à beira de um riacho. Ele olhou em volta sem 
realmente parar na beleza da paisagem. De repente, ele viu um pássaro caído de seu 
ninho. Ele o pegou nas mãos. Sua reação ao contato desse ser frágil o confundia: ele 
queria protegê-lo e, ao mesmo tempo, queria jogá-lo na água. Ele parou de pensar 
na fragilidade do pássaro e começou a pensar em seu poder: ele carregava a vida de 
um pássaro nas mãos. Ele gostou muito dessa sensação: ter poder sobre um ser vivo! 
Bem, ele tomou a decisão de jogá-lo na água para ver se conseguia se consertar. Seu 
coração estava exultante quando viu isso
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o pequeno ser desaparece sob a água: o mal, nele, acabava de lhe mostrar que ele 
tinha poder absoluto sobre o que sentia. "

• Por que tantas crianças aceitam a morte em sua vida diária, enquanto o Salvador 
envia pecados para a morte? Eles não negligenciam os espíritos impuros que 
usam a sombra de seus pecados que são o ódio contra Deus e sua alma, visto que 
o que era contra Deus e eles tomam qualquer forma de ódio quando eles não 
fazem um esforço para rejeitar o mal; assim, a sombra de seus pecados se 
manifesta na terra, e isso faz parte de suas vidas diárias. Muitas crianças 
contaminadas pelo veneno do ódio são enganadas por Satanás. Cartomancia, 
magia, feitiços, horóscopos, pêndulos, amuletos, jogos que permitem falar com 
os mortos, pessoas que hipnotizam com o propósito de te libertar ou divertir, etc., 
não alimentam os teus atos de vida com comida viva, mas abra um caminho para 
o inferno.

“Em torno de uma mesa, havia pessoas que fingiam ser sábias de espírito. Eles não 
conseguiam entender o que acontecia quando outras pessoas realizavam atos da vida 
contra a vida. Suas discussões se voltaram para si mesmas: 'Podemos entender o que 
fazemos quando estamos com raiva?' Eles se deram a resposta: 'Não podemos entender 
o que está diante de nós.' Então eles disseram a si mesmos: 'Por que não podemos 
entender o que está escondido de nós?'

“Todos começaram a rir: 'Mas vejamos, somos seres criados para analisar o que 
se explica enquanto o inexplicável se esconde de nós.” Eles compreenderam 
rapidamente que o inexplicável fascinava a maioria dos filhos de Deus, bem a si 
próprios.

«Estas pessoas concluíram isto: 'Quanto é do céu é verdadeiro, o que é do inferno 
é falso e o que se vê é verdadeiro, o que não se explica é confuso, então verdadeiro 
para quem acredita no que não se explica, mesmo quando não Vêem, e falso para 
quem não acredita no que não se explica, porque não se vê. Cabe a cada pessoa viver 
a sua verdade sem conhecer a prova da sua própria verdade, assim, todos terão 
razão. Ai daqueles que afirmam ser incapazes de se ver como são, pois sua verdade 
será confundida com a verdade dos outros. '

«Essas pessoas em volta da mesa estavam diante de cartas que diziam essas palavras 
a elas. De acordo com a sua vez, cada um tinha a sua resposta. Quem poderia contestar a 
resposta que receberam dessas cartas, visto que acreditaram no que viram? Ninguém. 
Este foi dirigido a eles pessoalmente, pois cada um queria saber a sua verdade. "

Este é o perigo, meus filhos: querer conhecer o desconhecido antes de sua força 
de vida.

- Qual é a sua força de vida quando quer conhecer o desconhecido? Viver na vida 
cotidiana tentando tornar vocês, filhos, incapazes de fazer mais do que o bem. 
Pois se você usar o seu poder de vida, você é aquele que trará de novo o que não 
é de Deus, e o mal estará diante de você, e você só verá o que o mal quer fazer 
você ver: o que virá será produzido com o seu poder de vida. que você terá 
deixado em suas garras.
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- Quem te aprendeu a realizar esses atos que não são do céu? Aqueles que vêm do 
inferno.
- As almas mortas podem sair do inferno? As almas não podem sair do inferno 

porque não carregam mais um corpo, vida, liberdade e amor. Apenas os anjos 
caídos podem sair do inferno, pois eles são espíritos, e os espíritos não foram 
criados com a matéria de Deus.

- Antes de os filhos de Deus estarem na terra, havia espíritos impuros na terra? 
Todos os espíritos caídos vagueiam para o nada. Este nada foi criado para eles, 
por Deus; pois, antes da criação de Deus, tudo o que estava sem a presença de 
vida estava no nada; quando Deus quis sua criação onde ele queria, havia vida. 
Esses espíritos sem vida puderam ver sua criação em movimento e estavam 
cientes de seu amor por aqueles que nasceram na terra, já que tudo foi criado 
por eles. Visto que eles vagaram no nada sem poder vir à terra, Deus permitiu 
que flutuassem na água e, quando havia vida, eles se esgueiraram para dentro 
daquilo que carregava vida. E Deus, que tudo sabe, tudo vê e tudo pode fazer, 
permitiu-lhes entrar no que estava vivo, sabendo que isso causaria a sua perda. 
A) Sim,

Esses espíritos imundos, sob o poder de Satanás, queriam enganar os filhos de 
Deus que tiveram que passar uma temporada na terra para viver ali seu teste de 
fidelidade Àquele que é maior e mais poderoso do que todas as criaturas vivas 
criadas. Sua imagem e semelhança . E esses espíritos caídos queriam a perda desses 
inferiores criados para eles, porque eles foram feitos com a matéria de Deus, não 
eles. sua força era o ódio contra Deus e os criados, e eles não paravam de causar 
danos a criaturas inferiores aos humanos injetando seu ódio neles.

Deus viu a malícia desses espíritos impuros; É por isso que ele colocou um 
instinto protetor nessas criaturas para que haja uma ordem de vida para a 
reprodução. Quando chegou a hora da presença dos filhos de Deus na terra, Deus 
protegeu um lugar onde os espíritos impuros não tinham o direito de visitar; Bem, 
Deus é quem permitiu que Satanás entrasse lá.

Se Deus aceitou que fosse a este lugar, é por amor aos seus criados, pois queria 
que se considerassem seus filhos, não como criaturas que deviam sua existência a 
um Ser supremo que carrega o poder de criar. Deus sabia que os teus primeiros pais 
tinham a força, graças ao seu amor incondicional, para não irem para o Mal. Deus 
olhou para eles com o seu amor incondicional, e era bom que se considerassem 
dignos da sua aparência. Essa prova de amor teve que ser vivida em completa 
liberdade, mas eles usaram sua liberdade para saborear o conhecimento do mal; e, a 
partir daí, você usa sua liberdade para aceitar as tentações, que abriram uma 
passagem da terra para o inferno.

Só a vida traz liberdade em si. Esta força do amor, que consiste em escolher, vem 
do Deus vivo e está em você. Meus filhos, vocês ainda caíram nas armadilhas da 
morte. Eu o avisei que seria difícil viver com o conhecimento do bem e do mal sem 
minhas graças de purificação.
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- Quantas vezes você já leu ou ouviu estas palavras escritas na Bíblia ?: «Siga os 
meus passos, tenha confiança em mim, busque apenas os bens do Céu, aplique 
as leis de meu Pai que está nos Céus e ame o seu próximo como vocês próprios 
fazem »? Você recebeu minha Palavra por apóstolos e discípulos, e você recebeu 
um poder: discernimento, e só o Espírito Santo poderia permitir que você vivesse, 
fazendo-o entender minha Palavra.

- Como explicar que você não pôde viver o que lhe foi pedido? Porque só os mais 
pequenos entendem a Vontade do meu pai. Seu grande 'eu' reduziu seu pequeno 
'eu' e ocupou espaço em você; hoje, você luta contra entidades que o fazem 
acreditar que almas mortas podem se comunicar com os vivos. Já que é grande o 
número de quem acredita que existem entidades boas e más! Eles foram 
enganados por todas essas entidades, embora não sejam nada mais do que 
espíritos impuros sob a ordem de Satanás, que não usam o espírito de crianças 
mortas, mas usam o que resta delas na terra: suas consequências malignas.

Eu explico. Visto que um filho deixa a terra, o espírito e a alma do filho estão antes de 
seu julgamento. A alma não é o que escolhe entre a vida eterna e a morte eterna, é a 
criança inteira, e somente o seu espírito pode fazer com que todo o seu ser esteja 
presente. Seu espírito está na duração da vida da criança e todos os seus atos de vida em 
sua carne e alma apenas formam um todo; pois, o espírito do filho testifica tudo sobre 
ele, e o filho inteiro está presente antes de seu julgamento; É por isso que se diz: 'ele verá 
sua vida desenrolar-se diante dele'.

Quando o filho pronuncia seu 'não' a   Deus, sua alma deixa a vida para entrar na 
morte eterna. Desde que seu corpo começou a se decompor e sua alma entrou no 
inferno, o espírito se extinguiu. O espírito é o que animou o esplendor da vida e, uma 
vez que não há mais vida, o espírito não recebe mais a força da vida necessária para 
a sua presença na criança: extingue-se.

A sua alma entrou na morte eterna e ela sofre porque já não sabe o que lhe 
acontece: sente que penetra no abismo onde não pode chegar às profundezas. Seu 
estado de sofrimento é indescritível, pois não saber de sua morte a aniquila 
definitivamente. Ela sente a morte dele, mas não tem poder, pois perdeu todo o 
poder sobre si mesma e sofre com isso; quanto mais sente a morte dele, mais sofre: 
vive permanentemente a sua morte que quer conhecer para ser dona de sua 
existência. É a morte eterna: a alma está eternamente morta, porque sua morte não 
pode ser interrompida, o que lhe mostraria que sua existência tem fim.

São os demônios que estão decididos a fazê-la sofrer, permitindo que ela sinta 
permanentemente sua morte que não basta, porque quando ela sofre, eles ficam 
com ódio dela. Multiplicando seus sofrimentos, eles multiplicam seu ódio; Assim, eles 
mostram a ela que os filhos da terra são aqueles que a prejudicaram ao influenciá-la 
em suas boas decisões. Esses demônios a atormentam constantemente, dizendo-lhe 
que quando ela praticava boas ações na vida, isso só servia para perder tempo ao 
invés de fazer o que ela sente no inferno: vingança contra eles. A alma não consegue 
se lembrar do bem que fez em sua vida na terra, pois rejeita tudo
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Bem, então o ódio que ele sente no inferno é o que ele deve sentir na terra, sem 
dúvida.

É por isso que ele quer sentir seu ódio mais profundamente. Sim, ele quer vingar-se 
daqueles que estão na origem da sua impotência face à morte que deseja saborear; 
assim, ele deseja atiçar seu ódio contra eles. Os demônios a odeiam e multiplicam sua dor 
usando seus pecados para fazê-la sentir novamente sua morte que a aniquila a cada 
momento; assim, os espíritos impuros usam sua agonia de morte para afetar aqueles que 
estão na terra.

- Na terra, existem muitos que vivem sem trazer paz para eles? Eles são o mesmo 
número que más decisões. Toda criança que não está em paz é incapaz de tomar 
uma boa decisão quando confrontada com a tentação. O que ele aceita o torna 
um ser contra sua própria vida, o que o faz sofrer. O sofrimento de sua alma é o 
que ele sente, porque o mal que ele aceitou entrou nele, e esse mal é o medo que 
é a sombra de seus pecados. Bem, os demônios usam o ódio das almas no 
inferno, e seu ódio envolve o ódio daqueles que não estão em paz na terra.

- Como é possível, já que nem tudo está em lugar nenhum do inferno? O ódio não 
vem da vida, mas vem do inferno, e quando há crianças na terra que tomam 
decisões erradas, elas alimentam seus atos da vida com alimentos envenenados 
pelo medo, e o medo escuta Satanás, que é o professor. No abismo . Satanás 
ordena que los demonios aumenten el mal en la tierra sirvién- dose de las almas 
muertas en el infierno, para que los que están en la tierra sean engañados y 
caigan en el mal, pues los demonios están sin fuerza cuando el mal no está en a 
vida cotidiana. É importante para eles que o mal seja aceito pelos filhos que 
carregam vida neles, pois as almas no inferno não podem dar o que já não têm: a 
vida aos demônios.

Perceba que, toda vez que tomam uma decisão errada, o mal que entra neles 
envenena a comida de seus atos de vida: esse mal que eles experimentam vem do 
conhecimento do mal que carregam em si. Antes de serem provados, o mal não os 
poderia envenenar; somente concordando em realizar o ato é que eles se tornaram 
venenos, e uma vez que foram envenenados, esse mal feriu suas almas. Você tem 
que entender que a vida nas crianças os protegia do mal; uma vez que os filhos, que 
levam a vida, aceitam o mal, é só quando ele volta a ser um veneno contra eles; pois 
esse mal venenoso que leva à morte só pode vir do inferno.

Eu explico. Quando Deus quis que seus primeiros filhos estivessem na terra, a 
vida na terra foi multiplicada por eles. Quanto mais a vida se multiplicava, quanto 
mais havia amor na terra, mais o bem tomava seu lugar em todos os lugares onde 
Deus semeou o amor. Os filhos de Deus começaram a estar em toda a terra, o que 
não agradou a Satanás. Como ele não queria que o bem se espalhasse pela terra, ele 
conseguiu enganar aqueles que estavam por vir estabelecendo uma ordem de morte.
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Isso significa que quando havia vida no ventre da mãe, ela injetava seu veneno 
naqueles que já viviam, para que estivessem dispostos a transmitir seus fantasmas 
ao filho que deveria nascer, pois neles havia o conhecimento de mal. Por causa disso, 
eles não conheceram o precioso bem da vida eterna, e, uma vez que esses filhos não 
sabiam mais que eram eternos, os espíritos impuros, sob a ordem de Satanás, 
semearam neles o terror da morte terrestre que deram em herança para os filhos 
que deveriam nascer. Mantendo-os na inquietação, no medo, na dúvida, na 
ansiedade, etc., as falsas necessidades se manifestaram em todos os filhos de Deus: 
defender-se do que não existe. Satanás conseguiu usar os filhos de Deus para 
esconder a verdade por meio de falsos sintomas que ocorreram neles quando tudo 
parecia escuro em sua vida.

- O que havia neles e nos permitia ver a vida como nebulosa? O espírito de perigo. 
Eles carregavam um espírito defensivo que produzia seus efeitos em suas 
fraquezas. Por falta de confiança em si mesmos, eles que tiveram que dar tudo 
Aquele que os criou e criou tudo ao seu redor com o objetivo de cuidar deles e 
dos outros, Satanás multiplicou suas armadilhas. Quando alimentaram neles o 
medo, em vez de me darem como oferenda, não prestaram atenção à sua forma 
de se proteger: utilizaram vários meios contra quem não pensava como eles. A 
rivalidade se instalou e o que eles acreditavam ser a maneira adequada de se 
protegerem tornou-se atos vitais contra si mesmos novamente.

- Porque? O espírito de amor desapareceu para dar lugar ao espírito de medo, o que fez 
com que os filhos de Deus fossem influenciados por aquilo que não foi criado à 
semelhança de Deus, mas à semelhança do que veio a ser. Bem, o que não foi criado 
com o espírito de amor, mas com o espírito de medo, os influenciou, e eles mais uma 
vez se tornaram filhos inaptos diante de quem eram: filhos eternos.

- O perigo era grande? O desconhecimento de sua identidade abriu portas para o 
que não estava vivo: os espíritos impuros. Por terem conseguido exercer um 
imenso poder sobre a vida dos filhos de Deus, esses demônios projetaram neles 
uma imagem contrária ao que eram: filhos de Deus criados para a eternidade, 
mas incapazes de responder sim a Deus, e preferiram a morte eterna da vida 
eterna, e o inferno estava cheio de almas mortas.

- Isso significa que eles exercem poder mesmo quando estão no inferno? Essas 
almas mortas são objetos de engano, elas servem como uma ponte entre a terra 
e o inferno. Esta ponte é invisível aos olhos dos vivos, mas eficaz, pois é a vida na 
terra que a cria, não a morte no inferno. Ao manter uma falsa presença entre as 
almas mortas e crianças na terra, algo essencial para os demônios é produzido: 
um consentimento para estabelecer uma passagem da terra para o inferno.

- O espírito de um falecido pode se comunicar com as crianças na terra? Já que o espírito 
do filho está extinto, isso não é possível. Mas o ódio experimentado pela alma no 
inferno produz um efeito de presença. Pense na luz que se apaga, a corrente não 
circula mais, mas você pode observar a luz por alguns segundos. É o mesmo com as 
almas mortas. Quanto mais eles sofrem, mais eles se odeiam; e quanto mais eles se 
odeiam, mais eles querem experimentar o ódio: seu ódio que está na morte eterna 
torna-se tão poderoso novamente que aqueles que usam o que eles não usam
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carrega vida atrai ódio para eles; assim, o mal que eles fazem na terra está unido ao 
ódio experimentado pelas almas mortas.

- Por que os demônios precisam do ódio das almas do inferno para criar essa 
atração? Eles são espíritos que se recusaram a adorar a Deus, porque se 
tornaram maus novamente, e não há vida no mal, enquanto os filhos que 
rejeitaram a vida eterna foram enganados na terra pelos demônios que são 
maus, para realizarem as más ações da vida. Entre as duas negações, existe esta 
diferença: a decisão dos demônios foi feita deliberadamente, enquanto as 
decisões dos filhos foram feitas diante de Deus por causa do ódio dos demônios 
por eles.

O filho na terra que toma decisões erradas não é mau, os demônios são maus; a 
alma no inferno não é má, é mais uma vez uma alma doentia e odiosa, enquanto os 
demônios são o ódio. O contato do mal no inferno com o mal que alimenta os atos da 
vida na terra só pode ser feito com engano: os filhos de Deus na terra são tentados a 
cometer o mal pelos demônios e as almas no inferno são torturadas pelo ódio que os 
demônios mostrar para eles.

Quanto mais as crianças realizam atos impuros na terra, mais as consequências 
devido às suas más ações na vida fortalecem os demônios, e seu consentimento é o 
que fortalece o ódio maligno dos espíritos impuros contra sua alma. A alma no 
inferno que sofre por causa de seu ódio, seu ódio é o que serve de isca para os 
espíritos malignos contra as crianças na terra. O ódio dos espíritos impuros, que 
incita os filhos da terra a serem contra suas almas e faz com que as almas mortas se 
odiem, é o poder incandescente desses seres diabólicos: o mal atrai o mal e cria uma 
passagem da vida morrer. Bem, quanto mais almas existem no inferno, mais os 
demônios controlam a situação para enganar a vida na terra.

Engana-se quem acredita que pode ter contato com seu falecido, são os 
demônios que os fazem acreditar nisso; na realidade, as sombras do medo neles são 
o que atrai o ódio do inferno para a vida que levam. Se algumas crianças ouvem ou 
percebem a presença de um ser morto, é porque os demônios usam as 
consequências dos atos da vida que pertencem às crianças mortas.

- O que é ouvido ou visto? Meus filhos, essas crianças mortas que realizaram atos 
ruins da vida quando estavam vivas, são as conseqüências ruins devido a esses 
atos que causam estragos no movimento da vida. O que parece implausível está, 
no entanto, diante de você e ao seu redor. As más consequências das almas 
caídas estão em sua vida. Pois bem, no momento em que seu próprio espírito 
concorda em se deixar alimentar por essas coisas proibidas, como se comunicar 
com o falecido, o mal, que alimentou os maus atos da vida desses mortos e deu 
más consequências, se manifesta em sua vida. ; Assim, seus atos não existem 
mais, mas suas consequências existem, e o mal que envolve essas consequências 
é o que se manifesta a você. Se você ouvir o que os espíritos impuros, que são a 
encarnação do mal, querem que você
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escute ou se você vê o que eles querem que você veja, sua vida é o que serve como 
uma armadilha contra vocês.

O que você ouve e vê o leva a cometer outros atos ruins da vida que lhe trazem 
outras consequências ruins: as consequências ruins da pessoa falecida e suas 
consequências ruins são sustentadas em vocês pelo mal. O mal que você aceita 
cometer é o que o leva a viver em suas más consequências, e o mal em suas 
consequências mantém suas más decisões; Pois bem, os teus pensamentos 
asquerosos, a escuta impura, os falsos olhares, os palavrões, as acções doentias e os 
teus sentimentos de medo no teu quotidiano, tu os fazes circular, através do amor, 
no movimento da vida. Essa comida ruim que vem do mal, e não se esqueça que o 
mal vem do inferno onde Deus não está, circula na vida de todos os filhos de meu Pai 
que têm que fazer boas obras; Então,

- Vocês percebem, meus filhos, o que vocês vivem e o que fazem os outros viverem 
quando fazem o que é errado aos olhos do Eterno? Tenha cuidado, seus atos de vida 
pertencem à vida, não à morte.

Os pecados da alma morta estão no inferno com ela; o mal em seus atos de vida 
que enviei para a morte eterna é o que constitui um sofrimento eterno para a alma 
morta; seus pecados não estavam mais na vida da alma. Agora ela é quem está na 
morte: o lugar de seus pecados, e a morte a controla. Quanto mais a alma no inferno 
penetra em seus pecados, mais se aprofunda o abismo de seus pecados. Os seus 
pecados são o que a transformam permanentemente em uma alma eternamente 
morta, não é porque ela rejeitou a Deus: são os seus próprios pecados, o que a torna 
mais odiosa contra Deus, contra si mesma e contra as almas e espíritos impuros, 
porque ela não pode acusar Deus que criou. Satanás e os demônios, que são os 
autores do mal, não são nada, e só existe ódio no nada. A alma, por meio de sua 
recusa em amar a Deus, ficará eternamente morto, mas os demônios não poderão 
fazer com que desapareça, é criação de Deus. Esses espíritos malignos a farão sofrer 
eternamente com o mal que ela fez.

Mas o filho desta alma também fez o bem, porque um filho de Deus não nasce 
impuro no mundo, ele carrega apenas a mancha original; Portanto, mesmo quando 
ele rejeitou a Deus porque ele fez boas ações na vida, suas boas ações não 
desaparecem. Apesar de a alma deste filho rejeitar todo o bem, por causa de suas 
boas obras que produziram boas consequências durante seu tempo de vida na terra, 
ele experimentará momentos de descanso no inferno.

- Porque? Porque no momento em que o filho de Deus realizou um bom ato de vida, 
seu ato de vida carregou um alimento de amor, e este alimento de amor nutriu os 
bons atos de vida dos filhos de Deus, e, por causa deste alimento recebido por 
seus atos de vida, eles realizaram outras boas ações de vida. O ato desse filho foi 
realizado com o amor que experimentou ao aceitar o que lhe foi apresentado, o 
que trouxe boas consequências na vida dos filhos de Deus; assim, mesmo quando 
o filho disse 'não' à Vida Eterna, a conseqüência de seu bom ato de vida 
permanece na terra, pois continua a produzir seus efeitos de amor.
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Eu, o Amor, não elimino nenhuma palavra da Bíblia: para cada obra de amor, haverá 
uma recompensa. Sim, meus filhos. Mesmo quando um filho de Deus diz 'não' a   Deus 
durante seu julgamento, não vou apagar de sua vida um bom ato de vida que produziu 
conseqüências de amor, porque por causa de suas conseqüências, houve filhos de Deus 
que realizaram boas ações de ame agradar a Deus e ao seu próximo. Meu Espírito é 
imutável, terá a recompensa do seu ato de vida, até no inferno. Deus ama todos os seus 
filhos. Se um dos meus filhos me disser: 'Não, eu não quero de você', eu que me 
entreguei por amor a ele para que ele não fosse para o inferno, continuarei a amá-lo, e 
não vou apagar o que eu fiz por ele da minha vida eterna.

Uma boa consequência traz outras:

• Todo bom ato da vida tem valor aos meus olhos: tenho que sondar os corações;

• todo bom ato de vida que me agrada arrasta uma avalanche de amor: tenho que 
multiplicar minhas graças;

• o alimento de um bom ato de vida alimenta todo bom ato de vida: é a minha vez de 
alimentar a vida;

• cada vez que um filho de Deus realiza um bom ato de vida, isso traz boas 
consequências na vida de cada um: tenho que distribuir o meu Pão da Vida;

• O tempo da prova acabou, as boas consequências permanecem: em mim quem 
sou a Vida Eterna.

Assim, quando um filho de Deus realiza um bom ato da vida, por causa das 
conseqüências de seu ato, o bem na terra é colhido cem vezes mais. Pois bem, o 
amor nesta boa conseqüência que ficou na terra continua seu curso, porque o amor 
na comida é o que continua a produzir seu efeito na vida de quem está em vida.

Como o filho foi amor durante seu bom ato de vida, sua alma no inferno recebe a 
doçura de seu ato de amor: a medida de sua doçura carrega o grau do valor de seu 
ato. Quando os filhos usam seu tempo de vida para realizar boas ações de vida, por 
causa de sua boa ação de vida, há no inferno um tempo desejado por Deus que 
aparece: a alma para de sofrer e os demônios não podem fazer isso. Penetre seu ódio 
nela, pois este tempo pertence ao amor infinito de Deus. Embora ele esteja 
eternamente no inferno, é a conseqüência de seu bom ato de vida, que está na 
eternidade, que lhe pertence, visto que ele não pode conhecer sua aniquilação.

É graças ao amor que este filho realizou um bom ato de vida, e o amor não pode 
deixar de se dar, receber, se alimentar e se realizar: as consequências de um ato de 
amor são eternas. Embora a alma não saiba o que está acontecendo, quando entra 
em um tempo de descanso, ela recebe o amor de Deus que a ama. Deus não odeia, 
não é rancoroso, não se vinga, não esquece, não rejeita, porque Deus é Amor infinito 
e cumpre as suas promessas. A alma que está neste tempo não se odeia, ela entra na 
causa de seu ato de vida, na escolha de seu ato de vida e nas consequências de seu 
ato de vida, que são o amor; Bem, ele está em uma pausa amorosa.

Deus apresenta sua verdade a você, e é eterna:
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• Quem praticar uma boa ação será recompensado e sua recompensa será eterna: 
na vida eterna, tudo é eterno e na morte eterna, tudo é eterno;

• É o tempo que obedece, é o tempo que se apresenta, é o tempo que se cumpre: o 
amor está sempre presente;

• todos os anjos, todos os santos e todas as almas sagradas do paraíso e todos os 
anjos caídos não podem ordenar que o tempo não apareça: o tempo pertence 
apenas a Deus, é o Mestre do tempo;

• No inferno, as almas que realizaram boas obras de vida na terra recebem sua 
recompensa: no tempo de Deus, Deus penetra na morte eterna.

Saibam, meus filhos, que Deus é o Soberano. O Poder é EU SOU, a Luz é EU SOU e 
a escuridão se curva diante de EU SOU, o Soberano. Quando a alma caída está na 
hora de sua recompensa, ela recebe a luz que a cega, e não pode mais se odiar, pois 
está em um estado estático onde o nada não pode tocá-la. Quando acaba o tempo da 
sua recompensa pelo bom ato de viver na terra, tudo o que é no nada continua como 
se nada tivesse acontecido.

«Um dia, uma faísca passou na imensidão do céu, e quem olhou para o céu a viu. 
Eles não sabiam de onde veio e por que apareceu. O que eles sabiam é que viram 
uma faísca e isso produziu alegria neles. Pessoas boas ou más que fizeram boas 
ações na terra viram essa centelha e todos sentiram alegria. Isso ocorreu em 1040 
antes de Jesus Cristo.

“Vários anos se passaram e várias pessoas nas mesmas condições viram uma 
faísca: a mesma faísca. O número de pessoas que o viram foi maior do que o 
primeiro grupo de pessoas: ninguém sabia de onde veio e por que apareceu, mas vê-
lo produziu a mesma alegria. Esse momento ocorreu em 102 aC.

“Vários anos se passaram quando um número imenso de pessoas que faziam 
boas obras em todo o mundo viram uma faísca no céu. Ninguém sabia que era a 
mesma faísca. Cada um começou a pensar: 'De onde vem esse momento que nos dá 
alegria e o que significa?' Fizeram perguntas: 'Esse momento que acabamos de 
vivenciar já foi vivido?' Eles iam de uma pessoa para outra, quando alguém dizia: 'Só 
Deus sabe, porque Ele é o Eterno.' Isso ocorreu em 1442 depois de Jesus Cristo.

“Porque gostaram de viver este momento, sabendo que havia outras pessoas 
como eles na terra que deveriam ter apreciado viver este momento, a alegria durou 
mais tempo: a alegria foi fruto do seu amor por si próprios e pelos outros. Mesmo 
depois de vários anos, a alegria não se transformou em fumaça: eles viram, ouviram, 
sentiram, conversaram sobre isso. Sim, essa faísca surtiu efeito: muitos gostavam de 
falar sobre isso. Qual foi esse efeito? Reviva este momento de alegria juntos.

“Vários anos se passaram e essa centelha apareceu novamente. Por que apareceu? 
Porque outras pessoas antes delas apreciaram viver esses momentos de alegria juntos e 
falar sobre isso novamente: 'Ser amor um pelo outro', e este momento é
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renovado. Sim, sempre e sempre, houve pessoas que gostavam de mostrar amor 
fazendo boas obras, e esses atos da vida sempre produziram o mesmo benefício: a 
alegria. O fato de viver como filhos de Deus na terra e realizar obras de amor, fez 
brotar de seu coração uma centelha de amor e ela se manifestou; Assim, a alegria de 
se dar amor se manifestou de novo por eles: a alegria permaneceu em suas vidas ».

Todo bom ato de vida produz seus frutos, e este fruto nutre os seres criados para 
que também eles realizem boas ações de vida. Quando os atos da vida são bons, seus 
frutos trazem o que eles carregam: o amor. Toda boa ação é feita por amor, por 
amor e por amor: a alegria é o que se manifesta. Estar juntos por amor, por amor e 
por amor, significa viver para Deus, em Deus e para Deus: a alegria de ser criado para 
amar.

Desde o início da história, algumas crianças viram uma faísca. Onde cada um 
estava na terra, havia amor, e cada um apreciava fazer boas obras de amor; E porque 
cada obra era amor para cada criança da terra, isso se manifestou: a centelha, e 
todos conheceram o fruto de cada obra: a alegria. Em outro momento, outras 
crianças gostaram de estar juntas, e o alimento de seus bons atos de vida alimentou-
as mutuamente, o que lhes trouxe alegria, e essa alegria produziu outros atos de 
amor, e as consequências devido a esses outros atos de amor produziram outras 
alegrias : a mesma faísca sempre apareceu.

É o mesmo com as boas ações da vida realizadas na terra. Todo bom ato da vida 
traz amor e o amor alimenta o coração das crianças que precisam de amor para 
realizar boas ações. Essas boas ações terão seu efeito no coração de outros filhos de 
Deus, e outros atos de amor acontecerão em seu tempo eterno. Enquanto o bom ato 
da vida produzir amor, permanece o tempo para a conseqüência do amor.

Um filho que realizou uma ou mais boas ações da vida durante sua vida na terra, 
embora rejeitasse a vida eterna, no inferno sua alma experimenta tempos de 
descanso. Essa é a recompensa por cada uma de suas boas ações na vida. Cada boa 
conseqüência fazia parte de cada obra de amor, pois a obra era realizada pelo filho 
que recebeu de Deus a vida inteira para realizar boas obras que dão bons frutos na 
terra. Um ato de vida que sempre produz seu efeito, mesmo depois que a criança 
não está mais na terra, é um ato que não está morto, pois sua consequência está no 
movimento da vida, e por estar no movimento da vida, ele engendra outras boas 
ações da vida: suas consequências permanecem.

Pense em um filho que se juntou a voluntários para alimentar os pobres; después 
de su muerte terrestre, aun cuando realizó esta buena acción solamente una vez en 
su vida, su consecuencia permanece ya que, gracias a su acción, un hijo aprendió que 
el amor está en la generosidad, lo que lo llevó a rea- lizar acciones de amor; pois este 
filho, por sua vez, realizou uma boa ação por causa de seu ato de amor. Assim, a 
consequência da boa ação, que consiste em ter alimentado os pobres apenas uma 
vez, continuou a dar frutos:
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• o alimento desta primeira ação alimentou todas as boas ações,
• e o alimento da segunda ação, que é a consequência da primeira ação, alimentou 

todas as boas ações da vida,
• E a nutrição da terceira ação, que é a conseqüência da primeira ação e da segunda 

ação, alimentou todos os bons atos da vida, e assim por diante,

• o que engendrará outras boas ações, como outras boas consequências.

O filho que realizou, durante seu tempo de vida na terra, boas ações de vida, 
mesmo quando ele realizou apenas uma boa ação, sua alma no inferno goza da 
recompensa de sua boa ação de vida por causa de suas boas consequências: a alma 
entra em um tempo de descanso em que ele não tenta se destruir e os demônios não 
podem se aproximar dele.

- Qual é o seu estado quando você está nessa hora de descanso? O filho que 
realizou um bom ato de vida, o fez com o amor que havia nele, e o amor não se 
engana; é a razão pela qual sua alma está em um estado de amor, e este estado 
carrega a mesma medida que seu amor quando você executou seu bom ato de 
vida.

Eu explico isso para você. Já que ele realizou um trabalho de amor, todo o seu ser 
se sintonizou em seu ato. Por ser amor, o que ele cumpria era apenas amor: tudo o 
que pensava, olhava, ouvia, dizia, fazia e sentia estava na força da vida. No 
movimento da vida, pelo amor, seus atos de vida foram unidos a todos os atos de 
boa vida. Esta união produziu uma força de amor, e a Santíssima Virgem uniu esta 
força à sua, a mim, seu Filho, é a quem ela trouxe esta força da vida, para que o meu 
amor incondicional envolvesse tudo o que era amor, e, por meu poder, eu curei as 
crianças cujas feridas eram a imagem de suas feridas.

- Qual é a duração desse intervalo? Este tempo de amor, o filho viveu forte no 
movimento da vida, mas quando ele praticou um mau ato de vida, ele deixou sua 
força de amor para realizar seu mau ato de vida, e seu tempo de amor parou. A 
duração do seu tempo de descanso é medida de acordo com a duração do seu 
tempo de amor no qual seu trabalho foi realizado; Assim, a duração de seu tempo 
de descanso é medida pelo amor usado para permanecer bem antes de sua vida 
de amor se cumprir, de modo que seu trabalho produzisse consequências que 
outras obras de amor produziram.

- Quantas vezes a alma vai aproveitar esse tempo de descanso? Esse tempo se 
repetirá toda vez que uma criança na terra realizar um bom ato por causa de seu 
bom ato de vida, pois o fruto de seu ato traz alegria aos filhos de Deus que 
apreciam fazer boas ações de vida que dão bons frutos. Assim, sua recompensa é 
recebida até no inferno: Deus ama incondicionalmente todos os seus filhos.

Seu tempo na terra pertence a você para que você possa fazer boas obras na terra. 
Não seja desencorajado. Mesmo sabendo que há crianças que vão dizer 'não' a   Deus, vá 
em frente e pratique bons atos de vida, porque você não sabe se tal ato realizado por 
você é devido a um bom ato de vida realizado por uma criança cuja alma é
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no inferno. Estejam juntos por amor. Deus pede isso a você por tudo que você sabe, 
tudo que você não sabe, mas que está com você na terra, por todas as almas que 
estão no purgatório e no inferno.

- Compreende porque lhe disse: «Ama os teus inimigos. Não julgue ninguém. Só eu 
sondo os corações »? Em seu tempo eterno, existiram eles e você: só eu sei o que 
eles fizeram e sei o que você vai fazer por causa deles.

Meus filhos, a sua vida eterna dependerá das suas decisões, e cada bom ato da 
vida trará a sua recompensa, Fiquem vigilantes, Satanás faz de tudo para que vocês 
não sigam para a vida eterna.

- A vida eterna não é sua maior recompensa? Quem vive sem se preocupar com o 
futuro eterno terá que tomar uma decisão, e você, que vive sabendo que quer ir 
para o Céu, tem que saber como ajudá-lo para que diga sim ao Amor.

Saiba que você está neles e eles estão em você, isso é o que todos esses escritos 
explicam. Eu te conheço e te conheço: eles precisam de você. Satanás os faz sofrer 
para impedi-los de fazer boas ações na vida. Por isso, meus filhos, esforcem-se de 
amor, pois quanto mais vocês realizam atos de amor, mais o alimento de seus atos 
de amor está em sua vida diária, e isso enche de alegria o seu tempo de vida eterna.

- Perceba que seus dias são consumidos; Sua vida está protegida de buracos vazios 
causados   por suas más ações? Pense naqueles que ignoram minha Presença em 
suas vidas, eles terão que tomar uma decisão, estar eternamente em mim. Oh 
meus filhos, vocês têm muito que aprender!

Porque você me escuta e lê o que permito escrever, você sabe que os dias de 
escuridão neste mundo estão terminando; você sente isso em você e permanece calmo. 
Em Minha Presença, vocês avançam sem medo, sem se preocupar com sua misericórdia 
para consigo mesmos e sem medo do inferno, pois vocês avançam em minha direção. 
Sim, você estará comigo para sempre, pois você me quer em você. Pois bem, espero por 
ti e juntos cruzaremos o limiar do Reino de meu pai.

Meus filhos, sei que vocês têm sede de experimentar a paz na Terra, mas há muito o 
que fazer. Veja os filhos que vivem sob o jugo do inferno, sua fragilidade é a causa do que 
eles concordaram em fazer. Satanás se intromete tão facilmente em suas vidas diárias 
que eles são incapazes de ver a causa de seu sofrimento.

Você sabe a resposta para essas perguntas.

- Quem tornou as ofensas feitas a Deus vulgarizar?
- Como explicar que Satanás, a quem chamam de Belzebu, esteja em destaque neste 
momento?

- Quem conseguiu para que os filhos de Deus não acreditassem mais na existência do 
inferno?

- Como explicar a rejeição dos sacrifícios por parte das grandes orações?
- Onde estão suas privações, penitências?



201

- Não te disse a minha mãe, através do exemplo de Bernadete, o que devias viver: «Vês-me: não 
vão acreditar em ti. Você está me ouvindo: eles vão tentar fazer você dizer o contrário »?

É a cada um de vocês que digo:

• Se você acredita em mim, acredite que está salvo.

• Se você quer seguir meus passos, tome sua cruz e siga-me.

• Se você ama o seu Deus, aprecie fazer a minha vontade.

• Se você ama seu próximo, olhe para si mesmo e aceite-o em sua vida como ele é.

• Se você espera pelo meu retorno na Glória, viva sua vida a cada momento como um ser de amor.

• Se você sente meu amor em você, seu 'sim' ao amor é como isso é feito.

• Se você acredita na sua purificação, avance com todos aqueles que o fazem sofrer.

• Se você acredita na purificação da carne, saiba que deve reconhecer que somente a sua alma pode lhe 
ensinar a sua vitória sobre as tentações.

• Se você rejeita o mal em sua vida diária, rejeite também a ociosidade.

Sempre haverá Satanás e seus demônios que esperarão que seu relaxamento 
injete em você o que o cegará para fazê-lo cair, e isso acontecerá quando houver, 
entre seus atos de vida, atos sem amor para com o próximo.

E você, que não sabe que estes escritos são também para você, eu falo em você 
para o seu bem; Então continue se perguntando: um dia a verdade será como uma 
luz que se acenderá só para você:

• 'Para onde irei depois de morrer?

• O céu, o purgatório e o inferno realmente existem? '

Já que você está ciente de que já falamos sobre o céu, purgatório e inferno, e você 
duvida que esses lugares existam, saiba que sua dúvida é uma porta aberta. Sim, 
você não fechou todas as portas para essa realidade, porque Satanás ainda não 
injetou todo o seu mal em você; Há fé em sua vida, por menor que seja, mantenha a 
esperança.

- Só vivendo neste mundo nem mais nem menos ou vivendo esforçando-se para 
renunciar ao mal, qual é o caminho que leva à eternidade? Desistir do mal não 
significa voltar atrás, mas acreditar nas palavras deste mundo não leva a lugar 
nenhum. A evolução permite-nos avançar e a religião permite-nos voltar atrás: 
quem acredita na evolução ficará deformado, quem acredita na existência de 
Deus entrará no seu Reino. Em cada um de vocês está onde se constrói o futuro.

Meus filhos, eu, seu Salvador, os advirto contra seus próprios pensamentos, 
palavras, olhares, escuta, ações e sentimentos. Se você age sem saber a importância 
de suas ações, lembre-se de que todo ato da vida tem consequências.
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Vim entre vocês para salvá-los levando todos os seus pecados, e eles julgaram, 
humilharam, insultaram, pisotearam, açoitaram, crucificaram: esses atos contra mim 
ensinam o que seus atos de vida produzem na vida dos filhos de meu Pai. Eu cumpri 
a Vontade de meu Pai para que vocês não fossem para o inferno; minha morte foi 
uma libertação para vocês, então não façam do meu Ato de Vida um ato sem frutos: 
sejam filhos do amor.

Eu não faço você saber o que é o inferno para instilar medo em você; Pensar 
assim significaria que o medo é o meio a usar para fazer você acreditar que morri na 
Cruz para salvá-lo: minha morte seria um ato vão e sua vida seria em vão porque o 
medo te controlaria. O espírito deste mundo é o que quer mantê-lo com medo: 
deixar-se nutrir pelo espírito deste mundo é em vão.

• Aquele que diz: 'Vamos continuar fazendo o que queremos, vamos viver rápido, 
temos que aproveitar tudo porque não existe paraíso, e também não existe 
inferno', esse ser é louco; amanhã, ele morrerá sem levar suas leis estúpidas com 
ele.

• Aquele que diz: 'Não creio que ele morreu na Cruz para me salvar da morte eterna', a sua 
vida torna-se novamente inútil; ele vive hoje, ele morrerá amanhã e você deixará para trás 
obras vazias de significado.

• Aquele que diz: 'É necessário viver para um futuro sem vida, então de que serve a 
minha vida se o amanhã é inútil para todos? Vaidade, tudo é vaidade. '

Reconheça que você está vivo, pelo meu Ato de Vida:

• você estava morto, pela minha morte você está vivo;

• Você estava destinado ao inferno, pela minha morte, você está pronto para avançar no 
caminho do Reino eterno.

- Você quer meu ato de vida que te salvou? Quem aprecia a sua vida possa testemunhar 
o seu “sim”, realizando gestos de amor, demonstrando assim que se ama para além 
do seu sofrimento.

- Quem de vocês pode dizer: 'Qual é a utilidade de fazer obras de amor, se depois da 
minha morte eu não carrego nada comigo?' Aquele que não vê a importância de 
fazer obras de amor, que se vê tão pobre quanto o bom ladrão que reconheceu 
seus pecados e os sentiu; o que levou consigo é o seu tesouro: o seu 'sim' ao 
Amor.

Vós que não me esperais, uno-vos a vós pelo 'sim' ao Amor destes benditos 
eleitos que o falaram para vos alimentar, sem saber que vos deram o incentivo de 
que necessitais para viver o que está por vir.

Meu Ser está em você e um dia você me verá. No meu olhar, você verá o amor, eu não castigo. 
Você saberá que quando você olhou para a cruz com despreocupação, eu olhei para você com amor.
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Hoje, este momento da vida é para você, para que possa aproveitar para fazer 
boas obras com seus irmãos e irmãs que oram por você; Eles querem você com eles 
no paraíso, eles não querem que você vá para o inferno. Eu te amo e quero você 
comigo para a vida eterna.

Eu sou Vida e digo-vos: «Há uma vida feliz que vos espera». Nesta terra, nada é 
perfeito, pois este mundo está sob a influência do mal e o mal vem de Satanás. 
Quando houver apenas filhos do amor na terra, haverá apenas felicidade na vida de 
todos. Seja amor um pelo outro.

Todos vocês, meus eleitos, Prestem atenção para não cair na armadilha da 
ociosidade, abram a porta para a preguiça. Esforce-se, pois cada esforço o torna cada 
vez mais forte diante das tribulações que você suporta por causa do mal. Persevere e 
ore para não desanimar. Tenha um espírito de amor e será recompensado por suas 
boas consequências.

Tende confiança nAquele que vos deu o Seu Filho por amor a cada um de vós, 
sabendo que estou em vós. Com seus saltos de fé, você me mostra que acredita no 
que está por vir. Não me canso de dizer que te amo: meu 'te amo' é uma chuva de 
graças sobre ti e sobre quem não me quer. Meus filhos, o amor quer vocês no 
paraíso para sempre.

Cristo rei

EU SOU É O ETERNO

Deus Pai: Filhos meus, através destes escritos, ensinei-vos a minha alegria em saber que 
estais a ouvir o vosso “sim” ao Amor .Eu, o Deus dos vossos pais, alio-me a eles, dando-lhes 
força e amor. Para que sua semente seja múltipla na terra, fiz férteis suas mulheres e seus 
filhos cresceram diante de meu rosto. Por serem fiéis a si mesmos para realizar minhas obras, 
multipliquei suas colheitas; Tornei seus rebanhos abundantes, e sua riqueza não foi contada; 
Eu os guiei, e eles caminharam diante de meu rosto; Eu afastei seus inimigos e fiz seu poder se 
manifestar além de sua terra; meu território era sua habitação e minha terra era seu lugar de 
descanso; Eu cuidei deles, mantendo as doenças longe deles e aquecendo suas casas; 
Alimentei-os com o meu trigo e com os peixes que abundavam nas águas.

O que os filhos de seus filhos fizeram com essa herança? Eles não tiraram proveito da 
minha riqueza porque não me amavam o suficiente e se comportavam mal entre si. Essas 
crianças são aquelas que infligiram penalidades a si mesmas, e essas penalidades são 
experimentadas por todos os filhos da terra. Hoje, chamei a você, o pequeno remanescente 
que permaneceu fiel a mim; Envio-vos aos vossos irmãos e irmãs, para que saibam que Deus é 
generoso com quem o ama. Agradeço-vos com amor, para que sejais exemplos de amor para 
os filhos deste mundo que se distanciam cada vez mais do caminho traçado por meu Filho.
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Estendi meu poder sobre seus bisavós, e meu poder de amor estava presente em sua 
vida diária. Houve ajuda mútua, as famílias não se separaram, a amizade não foi 
destruída, os filhos respeitaram seus pais e os pais se encarregaram de educar seus filhos 
diante do meu Rosto. Mas havia filhos de Deus entre eles que não queriam mais acreditar 
em meu poder de amor; Eu os deixei em sua descrença, e a força de seu amor foi 
novamente inoperante. Por causa de sua descrença, eles se tornaram escravos 
novamente de seus atos de vida sem amor, e a nutrição de seus atos os fez saber suas 
consequências; assim, seus sofrimentos continuaram a aumentar.

Por não quererem minha Palavra, essas crianças se desviaram do caminho reto que 
os levava ao céu. Hoje, muitos de seus filhos não querem ouvir minha Palavra. Para 
aqueles que vão dizer 'não' ao Amor, eu, o Deus de Israel, advirto contra o que eles 
atraíram para eles. Deus fala pelo seu bem; Eu não quero seu infortúnio, eles têm que 
escolher o caminho da felicidade eterna.

Durante esses dias, vários de meus filhos deixaram seu coração endurecer, aceitando 
os erros de um mundo sem amor. Por causa de sua atração por este mundo, eles 
preferem ouvir uns aos outros em vez de seguir minhas leis na Igreja. Anuncie sua 
recompensa:

• Eles se prejudicam e prejudicam o próximo: sua vontade será como uma praga 
que poluirá seu próprio coração e, por isso, tentarão contaminar o coração de seu 
pai e mãe, de seus filhos e netos, de seus irmãos e irmãs .nas, os corações de 
todos os seus irmãos e irmãs neste mundo.

• Eles se recusam a ver que a causa dos sofrimentos que os filhos deste mundo 
suportam é devido aos seus maus atos de vida que não testemunham sua fidelidade 
às minhas leis de amor: seus sofrimentos serão cêntuplos e suas lamentações eles 
não vai subir para mim.

• Não querem melhorar seu comportamento diante de Deus: seus maus atos de vida 
serão cada vez mais devastadores, o que lhes trará maiores tribulações.

• Eles não querem falar sobre Deus: eles ficarão desanimados com cada palavra de conforto.

• Eles cometem atos contra mim: não haverá mais paciência entre eles.

• Eles ridicularizam a justiça que vem de mim: suas tolices serão iguais às suas leis tolas.

• Impedem que os mais pequenos venham até mim: os próprios filhos já não vão querer o 
seu foco.

• Eles lutam contra meus verdadeiros devotos: como ladrões, eles vão desperdiçar sua graça 
sem sentir seus benefícios.

• Eles roubam os pobres aumentando seu fardo e reduzindo sua recompensa: seus 
bens serão seu fardo.

• Eles desviam o olhar de Deus: seus olhares ficarão confusos, e eles não serão capazes de 
perceber o bandido que os sequestrará para levá-los para onde quiser.

• Eles não me procuram: eles girarão como tolos, e nada genuíno alimentará sua eternidade.
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• Eles se rebelaram contra minhas leis de amor: a chama do amor não produzirá 
mais sua paz e as divisões se multiplicarão.

• Eles não querem a minha bondade: seu bom senso secará e eles receberão o que é contra 
seu bem-estar.

• Eles rejeitam a modéstia: eles se tornarão cada vez mais insaciáveis.

• Querem obter o que desejam sem se preocupar com a alma: serão intransigentes 
consigo mesmos e seus parentes os condenarão por algo inútil vindo deles.

• Escolhem a carreira em vez da alegria da família: a família abandonada será uma 
fonte de sofrimento para cada membro da família.

• Eles não querem uma casa modesta: sua casa estará cheia de falsidades, que irão 
destruir sua saúde, e eles não perceberão que o que aceitaram é o que causa danos à 
sua qualidade de vida.

• Aceitam o que fazem de si mesmos, falsos seres pagos por si mesmos: seus atos 
de vida sem amor a si mesmos os levarão a não mais experimentar a alegria de 
viver.

• Eles não praticam atos de compaixão: tudo parecerá sinistro para eles.

• Gostam do mal que é proibido: sua alma não será capaz de recuperar sua pureza e seu 
espírito será perturbado.

• Eles se recusam a ver um ao outro como sendo amados por Deus: eles não vão reconhecer o amor um pelo 
outro.

• Estão fechados ao que vem de Deus: estarão fechados à realidade e tudo só será fatal 
para um mundo sem amor.

• Eles não se preocupam com sua vida eterna: nenhum caminho os levará a uma paz 
duradoura, e tudo fluirá em direção ao seu egoísmo completo.

• Eles ouvem e não querem entender que o amor ao próximo pode ajudá-los: eles 
terão como consolo a frieza de seus corações.

• Dizem que minha Palavra está desatualizada: seus novos costumes serão indiferentes às 
suas necessidades.

• São indiferentes à dor dos outros: sua sede de viver sem cuidar dos outros os 
levará à morte sem a força do amor.

• Não querem missa durante a cerimônia de morte: serão enterrados como animais 
e suas almas sofrerão por terem sido privadas dos sacramentos.

• Eles não esperaram pela vida eterna com Deus: a terra, fonte de benefícios para 
sua carne, encerrará seus sofrimentos até o dia de sua ressurreição, quando irão 
com sua alma caída para a permanência eterna.

Aqueles que me amam mais do que a si próprios são as crianças que me deixam 
cuidar de si e de sua família.

• Eles sabem que Deus está com eles: Deus não se esquece de nenhum deles, eu alimento 
seus atos de amor com minha força de amor, e uma grande paz os invade.
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• Permaneceram fiéis ao amor ao próximo: nenhuma escada é retirada para que 
suas orações possam subir até mim, nenhuma ponte é destruída para unir todos 
os caminhos por onde andam.

• Eles vêem a luz no olhar de quem os ama: eu inundo seus atos de vida de graças e 
seus olhares percebem a bondade de quem os carrega de pureza.

• Eles não aceitam vingança: por meio de todo o meu poder, diariamente as 
armadilhas dos inimigos são ineficazes, pois meus anjos os precedem.

•
• Evitam o consumo excessivo: continuarão a comer até se fartar, Eu sou o seu Pão 

da vida, a sua Água da vida.

• Eles não são rebeldes às minhas leis de amor: eles carregam em seus corações a luz que ensina as 
armadilhas a evitar.

• Gostam da linguagem do Espírito Santo: as suas palavras são uma fonte de 
frescura para quem os ama.

• Eles sabem que a Palavra de Deus é uma fonte de benefícios: eles entendem o que os 
outros se recusaram a entender.

• Eles são preenchidos com a força do amor, apesar do frio, temperança, calor, 
aridez, vento, tempestades, furacões, tornados, incêndios, inundações: Deus 
coloca paz neles.

• Eles aceitam esses momentos difíceis: o que eles têm em comum se multiplica.

• Eles louvam a Deus por tantas graças: seus bons atos de vida os ajudam a viver 
este momento difícil sem sofrer por serem separados por aqueles que são pagos 
para si.

• Eles compartilham seu conhecimento do amor: Deus lhes dá forças para colocar em prática o que 
aprenderam.

• Eles enfrentam o mal que ocorre em suas vidas diárias sem perder a paz: seus atos 
de amor testemunham sua perseverança.

• Não deixam que sua fé em Deus seja quebrada diante do adversário: usam seu direito 
de filhos de Deus sabendo que Deus age.

• Aceitam que Deus os faz passar pelo fogo do amor: o que os torna seres de luz.

• Eles querem manter sua alma, espírito e carne puros: sua alma está em alegria, 
seu espírito está em Deus e sua carne está entregue nas mãos de Deus.

• Não se rebelem contra a Vontade de Deus que os leva a viver em suas graças 
diante das doenças que os afetam e afetam seus entes queridos: sabem que 
podem contar com as graças de Deus para sustentar os outros e viver seus 
doenças, se tal for a sua vontade.

• Aprenderam a não acusar quem prefere o poder ao amor ao próximo: as graças 
de Deus ensinaram-lhes o que faziam e seu amor é cêntuplo pelos filhos que se 
deixam manipular por Satanás.
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• Cada um deles dorme sob a graça do amor, pois a vida cotidiana é feita de 
aceitações: 'Vontade de seu Pai, não a minha'.

Todo bom ato da vida será rico em graças: serão suas boas consequências.

• O medo não entrará em você: seu refúgio.
• Satanás virá à tarde para injetar seu veneno, mas não encontrará nenhuma ação 

ruim que lhe dê o poder de envenenar seus pensamentos, ouvir, olhar, palavras, 
ações e sentimentos: suas ações serão apenas amor.

• Você só amará os mais pobres e receberá calorosamente sua família e seus 
amigos: você só formará uma única família.

• Quer sejam ricos ou pobres, comerão juntos e cada um compartilhará sua alegria por ver 
que os corações estão unidos diante de Deus: Darei testemunho diante de cada um de 
que vocês são sacerdotes e profetas para sempre.

• A oração lhe dará alegria constante, e cada dia será um dia de oração: a Igreja terá 
misericórdia de seus sim que se multiplicarão pelos fracos que têm dificuldades 
para orar.

• Bens, prazeres, dinheiro e o poder que outros se recusaram a oferecer a Deus não 
afetarão o seu bom humor: coloco neste instante o meu eterno reconhecimento 
Àquele que te salvou.

• Cada dia, Deus trará o seu pão, e você compartilhará as colheitas que Deus fará: 
minha terra será para você um lugar cheio de minhas graças.

• A chuva será refrescante, o orvalho benéfico, a tarde repousante, a manhã cheia 
das graças de Deus: louvores e cânticos de agradecimento farão a todos felizes.

• A solidão diante dos que estão contra você não existirá: você viverá para Deus.

Meus filhos, quando a terra se oferecer por amor à sua purificação, todo trabalho que 
não foi feito por amor a Deus e a todos os meus filhos criados conhecerá o seu fim.

• Sim, terremotos, vocês os viverão e ainda os viverão, e quando a terra se permitir 
ser purificada, abrirei a terra, e tudo o que é sem amor será engolido: nunca 
haverá terremotos que virá para perturbá-lo.

• Sim, há inundações e haverá ainda, e quando a terra se permitir purificar, 
ordenarei que as águas inchem, e engolirei as terras que não produziram 
colheitas de amor: nunca haverá transbordamentos que irá destruir seus atos de 
vida.

• Sim, há fogos e ainda haverá, e quando a terra se permitir ser purificada, farei 
descer um fogo do céu que descerá sobre a terra e consumirá tudo o que não dá 
fruto: nunca haverá fogos que queimarão suas obras.

• Sim, o ar está poluído e ainda estará, e quando a terra se permitir ser purificada, 
um sopro se espalhará sobre a terra e penetrará em todas as narinas impuras, e 
tudo que respira secará, e eu levantarei um vento que vai soprar
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a terra e as águas para purificar o que não será o sopro de Deus: nunca haverá 
impurezas que farão meus filhos sofrer.

Minhas obras são perfeitas.

• Todas as boas obras na terra que trouxeram, trazem e trarão consequências de 
amor: Eu as preservarei.

• Todas as más ações que engendraram, engendrarão e engendrarão o mal: farei 
com que desapareçam da superfície da terra.

Colocarei meu espírito de amor em todos os filhos de Deus para que saibam que Deus é 
justo.

• Todas as colheitas sem amor pelos filhos de Deus secarão: violentos redemoinhos 
levantarão tudo e descarregarão nos mares o que contêm; o que restar será 
devastado por insetos e estes desaparecerão sob o solo para nunca mais 
reaparecer.

• Todas as espécies impuras de vertebrados, invertebrados e vegetais não viverão: nada 
impuro que envenene os benefícios da terra permanecerá.

• Desaparecerá o quanto o homem se modificou para agradar aos sentidos, assim 
como toda invenção que não seja o amor a Deus: o que permanecer na terra terá 
o selo da minha Vontade.

Eu sou o Criador, dei a todos os meus filhos o que criei por amor para que fossem 
humildes e gratos a mim, seu Deus, que os ama. Foi a vez dos meus filhos cuidarem 
das obras que lhes confiei: vou apagar da memória as más ações que concordaram 
em praticar contra mim, o Eterno, contra si próprios e contra o próximo.

Deus ensina Sua Vontade aos filhos de boa vontade.

• Já que tudo está em Deus Pai: tudo está em cumprimento.
• Os homens, mulheres e crianças que viverão o que Deus anuncia na vinda do 

Salvador foram eleitos por mim, o Poder: meu Filho amado veio salvar a raça 
humana e falou para que todos os seres humanos fossem criados à imagem e 
semelhança de Deus, ouça minha vontade.

• O que o Deus Eterno faz, Ele faz com o Seu poder: nenhum ser humano criado não conhece 
a hora nem o momento em que farei a minha Vontade conhecida: é a sua vez de se curvar 
perante a minha Vontade, ela é imutável.

• Estou convosco e vós, meus filhos, fiquem fiéis a mim em tudo: a minha lei é o 
amor, mantém-vos vivos para sempre.

• Através de mim, vocês são filhos criados para viver juntos antes da minha Glória: minha justiça 
se manifestará a todos os filhos que não querem vir a mim.

• Porque se recusam a amar-me, a acreditar nas palavras do meu Filho e porque se recusam 
a deixar-se penetrar pela luz do Espírito Santo, estes filhos rebeldes sofrerão a minha 
justiça: tal é a minha Vontade.

E vocês, pequeninos deste mundo, fiquem humildes diante dessas palavras que 
mostram minha Presença ao seu lado. Pela Sagrada Eucaristia-
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tia, Deus alimenta o seu amor que vem dele. Eu dou a você o que você precisa para viver 
entre essas crianças que não me querem em suas vidas. Eu sou o Pai deles, eles são seus 
irmãos e irmãs. Entre aqueles que não querem acreditar que sou seu Pai Celestial, vou 
lembrá-los da oração que lhes deixei por meio de meu Filho: o 'Pai Nosso', e alguns deles 
se voltarão para mim. Por causa de sua abnegação para a oração e seu amor por esta 
oração, eu despejo sobre a terra chuvas de graça. Ai daqueles que deliberadamente 
afastam você de minhas graças para que você fique longe de mim, eles perecerão no 
inferno.

Meus filhos, não se preocupem com aqueles que não oram com vocês; Eu sei que 
você ama seus parentes, irmãos, irmãs em casa, seu marido / esposa, seus filhos, 
netos, amigos e todos os que estão na terra; Então, tenha confiança no seu papai do 
céu, eu te amo e te amo. Sim, tu que te ia perder, hoje reza para que estejam contigo, 
ainda mais eu, que sou teu Pai perfeito e te quero comigo no meu Reino, consigo 
ensinar-te a minha Presença no teu quotidiano. A Virgem Maria, sua Mãe do céu, está 
com você e eles na terra. Os sinais da presença e presença de Deus são ensinados a 
eles; meu poder é o que você percebe, e eles verão isso a seu tempo.

Fique confiante diante do seu Deus, eu estou com você, com aqueles que você 
deseja com você, e não apenas com aqueles que estão mais próximos de você. A 
Virgem das Virgens pede-vos que levais nos vossos corações todos os meus filhos e 
os entregues a ela, ela é quem os apresenta a mim. Ela continua orando por todos 
vocês, e nos implora que não os deixemos sozinhos com as conseqüências que a 
terra sofre por causa deste mundo sem amor que não a respeitou, pois Ela sabe que 
a terra está em um estado de irreversibilidade. A Imaculada Conceição dá-lhe a graça 
do amor. Pelo meu poder coloco em seus corações a necessidade de pedir-lhe a 
graça do amor para todos os filhos de Deus. recebestes no coração um tesouro: 
todos os corações vivos, e a Rainha dos corações cuida do teu coração.

Um tempo de unidade, onde todos vocês devem se unir para superar o mal, é 
apresentado a vocês. Eu, Deus Pai, permito que o Maligno e todos aqueles que o adoram 
os tentem para que juntos possam ser vitoriosos sobre eles usando as graças da 
Purificação. Sim, eles usarão armadilhas para mantê-los desunidos para semear a 
dispersão, mas saibam que no dia em que vocês conhecerem minha justiça de amor, eles 
enfrentarão seus fracassos, e por um tempo engolirão todos os seus 'sim' ao Amor , o 
que os fará sentir a Vitória de Meu Filho sobre eles.

Todos vocês querem fazer a minha Vontade, então todos vocês têm que nascer 
no Espírito de Deus. Só Deus te faz conhecer a força do amor que te habita, mas 
quem não aproveitar esta força não terá compreendido que seus atos de vida os 
separam dos demais; assim, ele continuará a praticar suas más ações que dividem. 
Cuidado, meus filhos, não digam a vocês mesmos: 'Eu, eu farei o que Deus pede, pois 
sei o que devo fazer'; Você terá que se esforçar muito para evitar cair em seus velhos 
erros. O Maligno sabe colocar suas armadilhas no seu dia a dia, ele o faz desde o 
primeiro dia da desobediência.

Quando dois viverão seus atos de vida com sua medida plena de amor, sua força 
de amor se unirá, e com o amor incondicional da Maria pura e envolvida
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no amor incondicional de meu Filho Jesus, seu amor condicional experimentará o 
incondicional, o que ajudará todos os filhos de Deus a ouvir o chamado de meu Filho: 
«Vinde a mim, que tens fome, chora, sofre, tu que Eles caluniam, eu tenho tanto 
amor por cada um de vocês ».

Filhos meus, não calunies quem os calunia, sê amor. Mesmo quando meus filhos 
me ofendem e ofendem a você, eles carregam meu amor neles e esse amor é o que 
se une ao seu amor. Não se esqueça de que são eles que agem mal consigo mesmos: 
eles precisam de você; então, não seja culpado diante de seu Pai Celestial.

Meu amor é incondicional.

• Todos os filhos de Deus foram salvos por amor: ninguém terá que fazer mal a 
ninguém.

• A força do amor não controla, não obriga os filhos de Deus: o amor incondicional 
os alimenta com a sua força.

• Só o amor incondicional do Filho pelo Pai salvou todos aqueles que lhe dei: a força 
do seu amor é o que ele buscará para todos os filhos que terão que reconhecer 
que Jesus, o Filho de Deus, é o seu Deus; o poder de seu amor é o que agirá, não 
a vontade humana que deseja demais ou não o suficiente; e a força do amor que 
está em cada um para cada um é o que vai unir os corações para formar um só 
coração de amor.

Na terra, todos vocês devem seguir o ritmo do amor e trilhar o mesmo caminho 
que leva todas as crianças ao amor incondicional. Aqueles que nascerão após a 
realização de todos os filhos escolhidos levarão consigo o mesmo amor de seus pais, 
irmãos e irmãs na terra. Eles crescerão no espírito de amor de seu Criador. Eles 
carregam amor incondicional desde o nascimento. Eles formarão o que você está 
descobrindo: uma força de amor em que o mal não pode passar pela porta do 
coração.

Deus prepara seus futuros eleitos para derrotar Satanás, que será liberado para 
atacá-los novamente. O comportamento adequado a adotar é dado pelo Amor: viva 
este tempo de união em paz. A Imaculada Conceição está convosco, carrega consigo 
um amor incondicional: peça-lhe que o ajude a compreender o que Deus espera de 
cada um de vós para cada um dos seus filhos.

Jesus: Filhos meus, continuo a repetir-vos: «Comportai-vos bem, como os 
primeiros cristãos e quantos abençoei pelo seu bom comportamento. Faz a tua 
oração no Coração da Imaculada Conceição, Rainha dos Corações, que te lembra a 
fazer penitência: o tempo da justiça está próximo ».

Eu, Jesus, vos anuncio que este tempo de união é uma força de amor. É uma 
graça que o Céu lhes dá ler estas palavras para cada um de vocês. Aproveite este 
momento que meu Pai te dá, ele é seu pai. Esses escritos são para você, você que se 
curva sob o peso de sua vida. As graças continuarão a chover sobre os filhos desta 
terra que clamam por justiça. Não espere que o poder de Deus faça você entrar, 
aproveite
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de todas as graças recebidas e partilhá-las com todos aqueles que carregas no 
coração: estas graças dão-te a força para ultrapassar os sofrimentos que suportas. 
Ame aqueles que te fazem sofrer, eles estão em você e com você na terra.

A terra está morrendo, não pode mais dar aos homens, mulheres e crianças de 
boa vontade o que esperam dela. Saiba que a terra ainda está viva, apesar do que 
eles fazem durar; Ele lhe dá suas pobres obras por amor, mas abençoado por mim.

Filhos meus, derretam o gelo, porque os homens poderosos fundem seus desejos 
sem se preocupar com as consequências desastrosas sobre a terra: berço da vida. A 
terra viva está envolta em uma escuridão que a faz sofrer e faz você sofrer. Satanás 
tem imenso poder sobre a terra por causa dos seres impuros que não querem ser 
filhos de Deus, eles estão entre vocês. Não diga a si mesmo: 'Talvez seja assim', isso 
significaria colocar Satanás acima dos filhos de Deus. Você é salvo pela minha morte 
na cruz. permanece em mim guardando a tua paz, assim formarás uma força 
inigualável na minha força de amor.

Lembre-se de minhas palavras aos meus apóstolos: "Paz nesta casa"; O seu 
quarto interior não é mais importante do que aquele em que você vive? Sua paz 
interior é amor, ela o mantém na luz de Deus. Amem com sua medida de amor, seus 
atos de vida que recuperarão suas forças serão recolhidos por minha Mãe, e virão a 
mim, e meu poder de amor aumentará sua medida de amor. Manter a paz é como a 
paz se manifestará em todos os filhos de Deus. O poder do Amor não para, então 
continuem olhando um para o outro para amar e perdoar a si mesmo; seu amor dará 
força àqueles que desejam fazer o que você fará: união é força. O amor continuará a 
nos unir; A potência de Deus é o que transforma os filhos de Deus.

- Quem é amor? Deus.

- De onde vem o amor em você? Do amor de Deus.

- Como reconhecer o amor genuíno? O amor espera, apazigua, respeita, ajuda, 
compartilha, apóia, perdoa, acompanha, escuta, se cala, se abre, cuida, visita, 
acolhe, aceita, dá, recebe, persevera; Ele é doce, terno, livre, gentil, afável, fiel, 
sorridente, caloroso, alegre, forte, firme, dócil, silencioso, perdoador, inteligente, 
humilde, criativo.

É por isso que a força do amor une os filhos do amor com os filhos do amor, para 
que todos estejam no seu amor que transforma, protege, ajuda os filhos a perdoar-
se e ajuda os outros a fazerem o mesmo com o seu exemplo.

Você está na terra com minhas graças de purificação: seu tempo de amor ainda 
não acabou. Meu Pai é quem vos concedeu este tempo de provação e é quem vos dá 
estes escritos de que necessitais para viver a vossa missão como seres de amor. Você 
tem que ser puro em pensamentos, olhares, ouvir, palavras, ações e sentimentos 
para aproveitar suas graças de Purificação: tudo vem dele.

A tua alma é o templo de Deus, deves mantê-la limpa para mim que sou a 
Eucaristia do Amor: em mim a tua alma quer viver a sua felicidade. Eu não compro
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comportem-se como aqueles fariseus que ostentavam no templo com lindas roupas, 
enquanto eles estavam escuros de pecados neles: você carrega uma alma, cuide dela. 
Todo o seu ser tem que ser puro por dentro e por fora para mim e para vocês; Por 
isso tens que usar o sacramento da Reconciliação, faz-te regressar à verdadeira vida: 
aquela que necessita de cuidados interiores e exteriores, porque os teus maus 
hábitos já não te têm de controlar.

Não te afastes deste sacramento, porque corres o risco de te considerares são e 
salvo: pensar que és melhor do que aqueles que rejeitam as leis de Deus, os que são 
infiéis ao Sacramento do Matrimônio, os que já não falam de Jesus aos seus filhos, 
aos que não rezam pelo próximo que sofre catástrofes, aos que vêm comungar sem 
misericórdia ou sem ser puros, aos que não respeitam o seu Deus no Tabernáculo e 
aos que já não vão à missa aos domingos porque preferir lojas frequentes está em 
sua carne.

Eu os amo como são e amo você como você é: eles e você foram purificados. Não 
se esqueça que minha morte na cruz salvou o pecador e enviou pecados para o 
inferno. Em você está sua alma; Por meio dela, você recebe forças de amor para vê-lo 
como você é, e são elas que o ajudarão a ver e entender o que você aceita e o que há 
em você. O perigo paira ao redor dos benditos eleitos de Deus, e Satanás não fará 
nenhuma concessão a você. O impacto é muito importante: você ou ele. Meus filhos, 
vocês devem permanecer na graça da humildade.

Neste mundo, tantas ofensas contra meu Pai, tantos filhos para amar: sua alma 
precisa de tanto amor! Ame-os, mesmo quando eles matam, roubam, mentem, 
caluniam, estupram, fraudam, resmungam, insultam, espancam, acumulam, 
enganam, preguiçosam, manipulam, controlam, escondem, abusam, fantasiam, 
invejam, cobiçam, raiva, acumulam, eles desencorajam , exagerar, perturbar, 
ostentar, gabar-se, discriminar, desprezar, exigir, etc. Quando você não é amor, pare 
para pensar que os alimenta com sua falta de amor por si mesmo.

Seja bom com aqueles que são manipulados pelo Mentiroso, Malandro, Hipócrita, 
Divisor, Sedutor, Dominador, Ódio, Mal, Abusador, Ladrão, Mentiroso: é o Mal. É a 
Serpente que rasteja até você e, sem perceber, assobia para seus ouvidos a feiura 
dos filhos de Deus para injetar seu veneno em você, e quando seu espírito não é 
amor:

• você caiu na armadilha;

• você sente o gosto de seu veneno;

• seu coração se endurece;

• Já não és capaz de amar os filhos de Deus que carregam o veneno da Serpente que 
circula do pensamento ao olhar, do olhar à escuta, da escuta da palavra, da 
palavra à ação e da ação ao coração:

• seu pensamento, olhar, ouvir, palavra, ação e sentimento estão envenenados.
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Ame-os como são, seus atos recuperarão sua força, e a Virgem Maria os reunirá, 
e eles virão a mim; Assim, pela minha força de amor, as tuas acções serão para eles 
uma força de amor: um dia, tal pedirá perdão, outro também e outros seguirão esta 
cadência de amor.

Seja paciente: ter paciência significa ter amor por alguém, e você é esse alguém. 
Deus falou em seu coração; Era necessário que você ouvisse minhas palavras faladas 
por instrumentos para ouvir minhas instruções dadas aos meus apóstolos: são as 
mesmas instruções ouvidas por você. Se usei a sua linguagem, é para fazer você 
entender melhor o que você não entendeu. Hoje você tem que dar o que eu te dei, e 
isso é feito por dentro: a força do Amor passa de você para eles.

Entenda a importância de amar com sua medida!

- Quantas vezes já te ouvi dizer: 'Como posso perdoá-lo, ele fez sofrer tantas 
crianças?' Essas palavras foram contra você. O plano de Satanás era fazer você 
dizer essas palavras; era ele quem queria separar você: eles eram culpados, você 
estava sofrendo.

- Quem entre vocês levou o mal como guia de vida? você e eles.
- É mais ativo que o amor em você o mal que o Maligno te ensina por fora e que usa 

para te fazer sofrer? Não, meus filhos, o amor venceu o mal.
- O Maligno que envenenou seus pensamentos, olhares, escuta, palavras, ações e 

sentimentos é mais poderoso do que a força do amor? O mal pode controlar sua 
carne apenas se você aceitá-lo. Ele é obrigado a apresentar o seu veneno para 
tentá-lo, para que seja aceito por você, e só uma vez em você ele se torna ativo 
novamente contra os filhos de Deus. A força do amor não exige esta necessidade, 
é eficaz no momento em que dois filhos apreciam os atos de amor, e todos os 
filhos de Deus que estão na sua paz se nutrem do amor que carregam em si. Não 
importa que estejam distantes um do outro, a força do amor une seu amor ao 
amor de quem carrega o amor de Deus dentro de si.

Meus filhos da luz, preparem-se e aqueles que estão em vocês para o que vem 
através do desejo de reconquistar o seu amor incondicional, a fim de amar 
incondicionalmente o seu Pai de Amor. Ele sabe tudo, vê tudo e pode fazer tudo: Dê 
graças agora porque ele ama todos vocês. Ele não obriga nenhum de seus filhos a 
viver o que ele é e será, mantendo-o à força para amá-lo; ele conhece todo o 'eu te 
amo' pronunciado por seus filhos antes de sua chegada a esta terra; Bem, amanhã 
pertence apenas a ele.

Minha mãe avisou aos filhos da terra que seu Filho iria deixar os acontecimentos 
se desenrolarem, e assim foi feito. Eu, seu Filho, te aviso, por amor, que meu Pai não 
quer mais uma vontade que sirva ao conhecimento do bem e do mal: perceba que 
você não soube fazer da sua vida uma vida de amor e da sua terra um lugar de amor. 
Ele deu-lhe um momento em que você estava preparado para o que está por vir: 
fazer de si mesmo um ser de amor para si mesmo, a fim de amar todos os filhos de 
Deus, como eles são.
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Mortifiquem-se pela abstinência: seus bens materiais prejudicam a purificação de 
sua alma. O que você come, bebe, até mesmo o que você olha e ouve, entra em você: 
todas essas coisas são boas para sua alma e seu corpo? Ajude aqueles que estão com 
você, ensinando-lhes um bom exemplo; imita a minha Mãe, ela é modelo de oração: 
rezava à Trindade ao testemunhar os vossos erros. Sê firme perante aqueles que te 
querem fazer vacilar perante as tuas promessas feitas a Deus e a minha Mãe: não 
sabes se aqueles que te estão próximos testam-te para ver a tua sinceridade. Esteja 
vigilante, Satanás multiplicará seus ataques.

- Você percebe que essas palavras são para todos os filhos de meu Pai? é preciso 
dar atenção a si mesmo: divertir-se não é contra o amor de Deus.

• É amor, boas festas com atos de amor.
• Uma boa refeição com os amigos é amor.
• É amor cozinhar para sua família cantando.
• É amor caminhar respirando ar puro.
• É amor rir, brincar com seus filhos, netos.
• É amor orar colocando CDs ou DVDs para unir aqueles que oram.

O amor se alimenta de pequenos gestos de amor; então, saiba guardar a sua 
alegria de viver, é uma fonte de vida na qual estão submersos todos os seus impulsos 
de amor ao seu Deus: o que é de Deus também é de todos.

EU SOU está apaixonado por você, sempre para sempre. Eu te amo voce me ama

Deus
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TEXTO NO FINAL DO LIVRO
Maria, Mãe da Igreja: Meus filhos, cumpram o seu dever de filhos de Deus, que 

consiste em amá-los como meu Filho os ama. É importante viver fazendo boas obras, 
isso ensina a você a sua boa vontade. O que Deus deu a você é o seu amor; então, 
use bem este presente, ele é valioso para o seu futuro. O que será amanhã 
dependerá do que você está fazendo agora.

Meus filhos, peçam-me a graça do amor antes de ler esses escritos que 
descrevem sua vida diária; Muito obrigado será concedido a você quando você 
estiver satisfeito. Sejam bons consigo mesmos, e o Céu lhes dará abundantemente.

Pobres ou ricos, tristes ou felizes, indignados ou pacíficos, católicos ou outras 
religiões, crentes ou ateus, vocês são todos meus filhos. Peço à Trindade que lhe dê a 
graça do amor, por isso é bom pedir-me por ela. Deus me encheu de amor, e o amor 
em meu coração quer derramar em seu pequeno coração.

Ô, meus filhos, vi o Amor na Cruz! Meu Filho colocou sobre meus ombros um 
manto composto de todos os seus corações amorosos. Deixe-me envolvê-lo com este 
manto de amor. Seu Deus quer aquecer seu coração, e esses escritos mostram isso a 
você.
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