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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 as opiniões expressas não 
envolvem de forma alguma as da Santa Mãe Igreja a quem 
o autor se submete com devoção.

APRESENTAÇÃO
Nunca será suficiente, o Espírito sopra onde quer. Da Jerusalém dos 

apóstolos ao mundo de hoje, ele sopra de uma alma à outra, de uma casa de 
amor à outra. A ação de Deus, ou melhor, o amor de Deus, começa com a 
Criação, salva Israel do Egito, se amplia na Ressurreição de Jesus Cristo e prepara 
o advento do novo Homem. Este livrinho é um bom testemunho da linguagem de 
Deus, criador do amor. É preciso recebê-lo lembrando o episódio doAtos dos 
Apóstolos, do capítulo 11, quando Simão Pedro explica aos irmãos sua visita a 
um oficial do exército chamado Cornélio, morador da cidade de Cesaréia. Ele 
observa que este pagão recebeu o Espírito, ele mesmo, sua família e seus 
amigos. Pedro só podia dar-lhes o baptismo: “No momento em que tomei a 
palavra, o Espírito Santo refugiou-se nos que ali estavam, como fizera por nós no 
início. Então, lembrei-me da palavra do Senhor que havia dito: “João batizou com 
água, mas você, é com o Espírito Santo que será batizado”. "Se eles receberam de 
Deus o mesmo presente que nós, crendo no Senhor Jesus Cristo, quem era eu 
para impedir a ação de Deus?" A ação de Deus é o amor de Deus.

Simão Pedro é o apóstolo que reconhece a ação de Deus. Ele mesmo recebeu o 
Espírito Santo. Ele não pertencia a nenhuma elite religiosa que sabe de antemão o 
que deve ser dito, pensado e executado. Pedro aprende sozinho. Também 
aprendemos no local de trabalho como ser discípulos de Cristo, dos cristãos. Mas 
quem somos nós se levamos o título de cristãos, ou ainda mais, de católicos, sem 
viver do Espírito do Pai e do Filho? Aqui está o objetivo deste livro: um chamado de 
Deus para se tornarem filhos e filhas do Amor de Deus.

Quem é o autor deste livro? Uma pessoa que ouve a linguagem de Deus. Os 
crentes costumam reclamar de falar com um Deus surdo, que não os ouve. Neste 
livro, Deus fala e sua saliva não falta. Essa pessoa que ouve certamente não é a 
primeira a fazê-lo; a tradição religiosa aponta para muitos exemplos desse tipo; 
vamos pensar sobre oDiálogos por Catarina de Siena. Quem escuta a Deus dá-
nos aqui as frases interiores. O Senhor fala a uma alma escolhida, surpresa e um 
pouco "ansiosa" por receber tais confidências. A alma deste livro tem o nome de
Filha do Sim a Jesus. Ela é uma mulher da região de Montreal como muitas 
outras. Ela é uma confidente e uma mensageira da palavra ouvida.
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Seu nome não é um pseudônimo. Esta denominação fortemente simbólica 
designa o vínculo único e sagrado entre o ser humano e Deus, segundo a 
tradição judaico-cristã, vínculo que nos remete diretamente à resposta da Virgem 
Maria ao anjo Gabriel. osim Bíblico é o ato de fé por excelência. Os cristãos 
sempre inventaram nomes que representam a memória do vínculo religioso: 
René, Dios dado, Navidad, Cristián, Pascual.

Uma questão importante realmente paira sobre este livro. É permitido escrever ou ler em uma sociedade secular? Porque existe uma preocupação com uma literatura 

religiosa que não utiliza uma visão liberal do mundo: é classificada como fundamentalista e conservadora. É denegrido como atrasado e de outra época. Um homem moderno pode 

segurar este livro em suas mãos e comer outro alimento que não o terrestre? As páginas a serem lidas aqui não questionam o secularismo de nossa sociedade, elas ainda se adaptam. Mas 

o secularismo totalitário que estrutura nossas vidas está sendo discutido novamente. Sua própria publicação é um ato de resposta. Outros escritos do mesmo gênero já foram publicados. 

Todos eles afirmam autenticidade, mas têm valores desiguais. Poucos resistem ao tempo. Em muitos casos, é um processo literário confortável para "passar as mensagens". Não acho que 

seja esse o caso aqui. Na verdade, não leia este livro em silêncio, em sua cabeça. Precisa ser ouvido da mesma maneira que a música é ouvida. Você pode ler música com os olhos e 

também ouvir com os ouvidos. Deixe-se mover pelo som das palavras e pelo ritmo das frases. Esta escrita é um discurso falado que não é bem compreendido se o lermos silenciosamente. 

É apenas uma questão de amor. Um Deus abandonado que grita sua tristeza e dor. Ele quer tocar corações indiferentes. É aqui que o discurso assume toda a sua força. Ele consegue tocar 

a parte de si mesmo que está entorpecida e controlada. Este discurso é capaz de mover uma consciência confusa e reavivar um coração morto. Não acho que seja esse o caso aqui. Na 

verdade, não leia este livro em silêncio, em sua cabeça. É necessário ouvi-lo da mesma forma que ouvir música. Você pode ler música com os olhos e também ouvir com os ouvidos. Deixe-

se mover pelo som das palavras e pelo ritmo das frases. Esta escrita é um discurso falado que não é bem compreendido se o lermos silenciosamente. É apenas uma questão de amor. Um 

Deus abandonado que grita sua tristeza e dor. Ele quer tocar corações indiferentes. É aqui que o discurso assume toda a sua força. Ele consegue tocar a parte de si mesmo que está 

entorpecida e controlada. Este discurso é capaz de mover uma consciência confusa e reavivar um coração morto. Não acho que seja esse o caso aqui. Na verdade, não leia este livro em 

silêncio, em sua cabeça. É necessário ouvi-lo da mesma forma que ouvir música. Você pode ler música com os olhos e também ouvir com os ouvidos. Deixe-se mover pelo som das palavras 

e pelo ritmo das frases. Esta escrita é um discurso falado que não é bem compreendido se o lermos silenciosamente. É apenas uma questão de amor. Um Deus abandonado que grita sua 

tristeza e dor. Ele quer tocar corações indiferentes. É aqui que o discurso assume toda a sua força. Ele consegue tocar a parte de si mesmo que está entorpecida e controlada. Este discurso 

é capaz de mover uma consciência confusa e reavivar um coração morto. É necessário ouvi-lo da mesma forma que ouvir música. Você pode ler música com os olhos e também ouvir com 

os ouvidos. Deixe-se mover pelo som das palavras e pelo ritmo das frases. Esta escrita é um discurso falado que não é bem compreendido se o lermos silenciosamente. É apenas uma 

questão de amor. Um Deus abandonado que grita sua tristeza e dor. Ele quer tocar corações indiferentes. É aqui que o discurso assume toda a sua força. Ele consegue tocar a parte de si 

mesmo que está entorpecida e controlada. Este discurso é capaz de mover uma consciência confusa e reavivar um coração morto. É necessário ouvi-lo da mesma forma que ouvir música. Você pode ler música com os olhos e também ouvir com os ouvidos. Deixe-se mover pelo som das palavras e pelo ritmo das frases. Esta escrita é um discurso falado que não é bem compreendido se o lermos silenciosamente. É apenas uma questão de amor. Um Deus abandonado que grita sua tristeza e dor. Ele quer tocar corações indiferentes. É aqui que o discurso assume toda a sua força. Ele consegue tocar a parte de si mesmo que está entorpecida e controlada. Este discurso é capaz de mover uma consciência confusa e reavivar um coração morto. Deixe-se mover pelo som das palavras e pelo ritmo das frases. Esta escrita é um discurso falado que não é bem compreendido se o lermos silenciosamente. É apenas uma questão de amor. Um Deus abandonado que grita sua tristeza e dor. Ele quer tocar corações indiferentes. É aqui que o discurso assume toda a sua força. Ele consegue tocar a parte de si mesmo que está entorpecida e controlada. Este discurso é capaz de mover uma consciência confusa e reavivar um coração morto. Deixe-se mover pelo som das palavras e pelo ritmo das frases. Esta escrita é um discurso falado que não é bem compreendido se o lermos silenciosamente. É apenas uma questão de amor. Um Deus abandonado que grita sua tristeza e dor. Ele quer tocar corações indiferentes. É aqui que o discurso assume toda a sua força. Ele consegue tocar a parte de si mesmo que está entorpecida e controlada. Este discurso é capaz de mover uma consciência confusa e reavivar um coração morto.

A catequese, se é que se pode dizer, constitui o enredo deste escrito sobre 
temas muito precisos: escolher o amor; tornar-se; Dinheiro; a origem do 
sofrimento; a música. Nada de novo que o catecismo não tenha sublinhado. O 
importante não está no conteúdo, mas em uma linha diretiva que emerge com 
clareza, ou seja, o confronto entre a vontade humana e a Divina. O 
desenvolvimento do tema da Vontade Divina conduz diretamente a uma 
afirmação da obediência no sentido de abandono ao amor. Por outro lado, 
explicações teológicas, muitas vezes esquecidas ou desconhecidas, aparecem 
nesse discurso. Por exemplo, o da presença da Criação em Deus, dentro de Deus. 
Toda a relevância objetiva pode ser verificada consultando-se a sábia obra do 
teólogo alemão Moltmann,Deus na criação. Mais ainda, a resposta radical à ideia 
filosófica da felicidade que deve ser substituída pelo tema do abandono ao Amor.

O estilo? Nada chique. Palavras e expressões são comuns. A repetição é 
abundante e freqüentemente redundante. É aqui que esta escrita deve ser 
tocada para um propósito sonoro. Tudo está no som do texto falado. O coração 
simples terá ali uma grande doçura e uma ternura comovente.
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dora. A comparação com a poesia parece-me necessária para fazer justiça à 
simplicidade desta fala do amante ferido. Os sons das palavras evocam emoções 
poderosas que não correspondem às convenções literárias. Veremos que as 
falhas de estilo e de sintaxe são meios para direcionar a escuta e forçar a atenção.

A religião moderna está se internalizando em um grande ritmo. Parece que 
ele se retira para a vida privada. Não tenho certeza da veracidade desse chavão. 
Na verdade, não podemos ler o Signs of the Times. A consciência pessoal 
necessária à fé, que é uma verdadeira exigência moral moderna, é tomada pela 
negação das dependências coletivas de outra época. O objetivo é provar o fim 
das religiões, mostrando o desaparecimento progressivo da adesão massiva dos 
povos a uma confissão. O pluralismo religioso das grandes cidades de hoje é 
dado como exemplo, sendo o sinal encorajador da marginalização dos religiosos. 
Bem, o pluralismo religioso não é uma inovação de nosso tempo. Também se 
esquece que o passado está repleto de exemplos de maior descontentamento 
religioso.

Um fato, entretanto, caracteriza a religião cristã de hoje. O Evangelho está 
em oposição direta à vontade de poder de nossa civilização ocidental. A 
implantação da Igreja nas periferias da sociedade faz parte do jogo viril que se 
desenrola desde o confronto de Jesus com Herodes e Pilatos. É um episódio, um 
“assalto” da batalha. O descontentamento coletivo com a instituição religiosa é 
real, mas já foi percebido como uma purificação das superstições que sempre 
povoaram o pensamento. Os especialistas do fenômeno religioso deveriam se 
inclinar para este livro que vem se instalar no meio do modernismo norte-
americano e que define a religião à maneira de Pascal e de Moisés, e não de Kant 
e dos neopositivistas. A essência do fato religioso, é o simples fato do encontro 
entre Deus que fala e o homem que sabe ouvir. O que acontece durante a 
reunião? O pavor do nada diante do Outro? A capacidade do finito de amar como 
o Infinito? A história doFilha do Sim a Jesus Ele contribui para a resposta de que 
ainda não terminamos.

André Chevalier, Ph.D. Sacerdote, agosto de 2003

OBRIGADO
Gostaria de agradecer a presença de todos que me ajudaram a realizar meu 

trabalho. Eu sou o Amor que une todos aqueles que se juntaram à equipe para fazer 
do meu trabalho um vínculo de amor com todas as crianças que irão ler este volume 
e com aqueles que elas carregam. Eu, o Amor, agradeço ao meu Pai por tantas 
maravilhas que lhe pertencem; Você não é do seu Tudo?

Meus filhos, Deus cumpriu sua obra e, por meio de vocês, tudo dele brilha. 
É o Espírito Santo que os faz descobrir o dom da amizade. Você quem
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Você vai ler este volume, eles são meu vínculo de amor para dar a Deus Pai essas crianças que 
trabalham querendo esquecer de si mesmas para retribuir seu amor. Eu te amo ternamente. Um 
homem.

PREFÁCIO
A vida entrou em cada um de vocês para dar vida. Vocês, meus filhos, 

interromperam sua vida interior, que deveria trazer-lhes felicidade eterna.

Venham para dentro de vocês, tragam para vocês o alimento que cada um tem 
dentro de vocês. O maná que dei ao meu povo no deserto foi um alimento celestial para 
eles. Ele foi dado a eles para sua sobrevivência quando tudo era nada além de 
sofrimento. O calor daquele lugar, assim como a falta de água, os incomodava. Fiz esse 
povo se alimentar pelo meu poder e pela minha vontade. Eu fiz a água fluir das rochas. 
Eu cumpri minha Santa Vontade para eles.

Agora, meus filhos, envio minha vontade a vocês, incrédulos. Por minha 
vontade e meu poder, escrevo para que saibam que somente aqueles que 
acreditarem em minha presença sagrada neles viverão eternamente.

Para você que aprende que a vida vive em você, você será o povo que sairá 
desta escuridão. Você que vive neste mundo de ódio conhecerá uma purificação. 
Você sentirá todos os efeitos do que o ódio produziu em cada um de vocês e, 
através da minha onipotência, farei brotar dentro de vocês minhas graças de 
amor que os alimentarão para que apresentem seus frutos de amor ao meu Ser.

Cuidado com aqueles que se recusam a dar o seu sim para amar, vou te levar para longe de 
mim para sempre. Ninguém entrará na minha Nova Terra sem ter sido purificado pela água do 
meu Ser. Eu sou a Rocha.

Eu vim para te mostrar todo o meu poder. Depende de você entender o que é 
necessário para você nesses escritos. Eu, o Amor que vivo em vocês, peço que 
percebam que são filhos de Deus. Um homem.

Jesus, seu interior

193 - 30 de julho de 2001 Jesus

Entre no Coração de minha mãe.

Minha doçura de minhas feridas, Eu, Jesus de Amor, gostaria que todos os meus 
filhos da terra, sem exceção, viessem se purificar em meu santo Coração. Minha mãe 
viaja pelo mundo querendo tornar meu santo refúgio conhecido. Ela está em meu 
Sagrado Coração. O maior Coração deste mundo está com o Coração de minha mãe. Eu 
estou nela, ela em mim. O Coração do Amor contém o seu Coração. Anexado a
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meu, nenhum coração pode ser como o Coração de minha mãe. Nossos corações 
são apenas um.

Meus queridos filhos, peço que venham e se refugiem em nossos Corações. 
Entre em nós e receberá as graças, elas são para você. Vós que aceitastes, vinde 
ao Coração de minha Mãe, aí encontrareis as minhas graças. Você descobrirá que 
tudo nela é paz. Você verá tantos esplendores lá que nem mesmo um de vocês 
terá o desejo de ir embora. Você verá que nele tudo é bom: não há ódio, não há 
inveja, não há dominação e não há medo. Pedir a ela que o ajude a ser bom é 
como você descobrirá minha Divina Vontade.

Meus filhos, tudo nela é tão bonito! Um único de seus atos de amor para 
comigo se torna o maior ato de todos os atos feitos neste mundo porque ela é a 
Mãe da Vontade Divina. O que ela produz em mim é tão sublime que me vejo nos 
braços da ternura, do amor, da caridade, da misericórdia, da contemplação, da 
doçura, da bondade, da pureza e da modéstia. Ela é o trono no qual me regozijo. 
Por que, meus filhos, vocês resistem a tantos elogios de amor? Venha, minha 
querida mamãe é tão boa para cada um de vocês.

Leia estas mensagens de amor e você aprenderá que está em busca do 
amor, o amor verdadeiro, aquele que eu quero te dar. É em seu Coração que eu 
quero que você leia essas mensagens. Eu não sou o Deus deles? Eu sou a vida, 
quem acredita em mim terá a vida eterna. Eu sou a verdade, toda verdade está 
em mim. Eu sou a luz, a luz em você mostra o que é verdade. Eu sou o Caminho, 
eu sou o caminho que te conduz ao Amor. Vinde refugiar-te no Coração de Maria, 
minha santa Mãe, tua Mãe, ela é a Rainha dos anjos. Meus filhos do amor, o que 
vocês estão esperando? Você percebe o quanto você falta?

Você que não é feliz neste mundo podre, eu sou a Felicidade que pode te 
dar amor. Você tem tanta sede de amor! Quantas vezes você já viu outras 
pessoas com quem você vive pedindo amor quando você está tão necessitado? 
Mas eles também, meus filhos, esperavam por uma necessidade de amor. Já que 
nenhum de vocês recebeu nada, nem eles, nem vocês foram capazes de dar 
amor em troca.

Tudo em você está em necessidade. Cada um de vocês tem sede de amor. 
Você se sente tão só, sem ninguém que te ame como você é, quando os outros 
que estão tão próximos de você não podem mostrar um amor verdadeiro, 
sincero, cheio de ternura, livre e livre em tudo. Suas necessidades de amor, meus 
filhos, não são tão conhecidas!

Praticamente ninguém escuta com o coração cheio de amor um único de seus 
gemidos de amor. Minha mãe, ela, conhece todos os seus gemidos. Ela não cessa de 
interceder perante nós, o Amor, para que possais obter as graças do amor para cada um 
de vós. Meus filhos, vocês permanecem surdos aos seus chamados. Você discute 
incessantemente sobre as recomendações dela e reclama que ela não o ouve.
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cha. Eles continuarão a persistir por muito tempo sem acatar suas 
recomendações?

Filhos meus, minha Mãe não cessa de repetir-vos para que venham a refugiar-se 
no seu Coração, para que ela os ajude a abandonar-se no Meu Coração que está aberto 
para vós. Ela que deu a elaSim, Ele quer protegê-lo, mas não pode forçá-lo a ir até ele se 
você se recusar a se mover. Você não sabe que, passando por minha mãe, você a aceita 
para protegê-lo?

Meus filhos de amor, se vocês se recusam a ouvir seus chamados, recusem-se a 
ir com ela ao Refúgio que foi preparado para cada um de vocês. Se eles não fizerem 
nenhum esforço para seguir seus conselhos, eles se sentirão solitários por dentro. Vá 
para o único Refúgio que o ajudará a vir até mim e lá você encontrará forças para 
pronunciar seusim amar.

Tu que não sabes quão grande é o interior do Coração de minha Mãe, 
sofres porque não aproveitas as suas graças de consolação. Venha provar suas 
delícias. Venha curtir o gosto do amor. Venha envolver-se em sua ternura 
maternal. Venha descansar nos braços da doçura. Venha ver sua beleza interior. 
Venha e verá como este Coração amoroso é bom para você! Há um lugar no 
Coração de minha Mãe, o seu; Este lugar é seu. Todos vocês estiveram em mim 
no momento em que me instalei no ventre de minha mãe. Um lugar para você foi 
preparado.

Venham, meus queridos filhos, em todo o seu ser há movimentos que 
ferem o seu coração. Venha se refugiar para se proteger do que pode vir a você, 
porque no Coração de minha Mãe, há um amor maternal que irá protegê-lo 
contra sua vontade humana. Ela vai fazer você descobrir o meu amor por você. 
Ela os ensinará a obedecer a Deus. Ela vai segurar sua mão para que você não 
tenha medo quando tiver que renunciar a tudo que feriu seu próprio coração.

Venham, meus pequenos corações de amor, não há nada que acontecerá 
com vocês, vocês serão protegidos contra sua própria vontade humana. Seu 
coração precisa do Coração de minha Mãe, sofre; ele pede amor e você, você não 
entende. Seu coração é tão pequeno! O coração de uma criança é frágil, precisa 
ser cercado de proteção. Você não pode, por causa de sua vontade humana, 
cuidar de seu coração. Mesmo se você o quisesse, você não seria capaz, porque 
ele foi ferido por causa dos seus pecados. Muitos corações estão partidos, estão 
frios, estão tão tristes e outros são como pedras.

Minha Mãe vai tomar seus corações muito docemente em suas mãos. Não 
tenhas medo, o amor de minha Mãe é tão grande, tão lindo, tão terno e tão delicado! 
Não há maior amor maternal na terra como o de minha mãe. Sou Eu, o Filho de 
Deus, que desci à terra para alimentar de amor o teu Coração e, por sua vez, a minha 
Mãe quer alimentar-te com amor. Deixe-se acariciar pelas suas mãos, verá como o 
seu coração se tornará um coração de criança pronto a se entregar ao Sagrado 
Coração de Jesus de amor. Amo vocês meus amores, de coração.



8

Ah! tu que duvidas, olha o teu coração, está só, conhece a frieza, negas que está 
rodeado pelos braços da ternura, do carinho e do amor. Ouça o que seu coração diz: 
“Estou tão infeliz, tenho tão pouco fôlego para lhe dizer o quanto preciso de amor. O 
amor vive em você, você deve ouvi-lo. Ele pede para você entrar. É o próprio Jesus quem 
me permite falar com você. Eu estou em você, eu sou parte de você. Eu sou o amor que 
aparece em você tomando a forma do seu coração para que você saiba que o amor é 
você. Você é amor e o amor é tudo o que você é. Olha, eu falo com você, eu te amo, você 
me ama, nós nos amamos porque somos amor.

“Se Deus me permite falar assim com você, é porque Deus é amor, ele me deu 
a vida. Se estou com você, é porque sou sua vida, sou sua alma. Nos humanos, um 
coração alado representa a alma. Eu, eu sou a vida, sua vida espiritual. Venho de 
Deus, venho do sopro de Deus. Eu sou você, sou sua alma e, porque sou sua alma, 
você tem vida. Você ama, você tem sentimentos. Se você tem sentimentos, é porque 
você tem um coração, um coração amoroso. E quando você não ama, seu coração 
sofre, ele não tem amor, você fica infeliz. Digo-te estas palavras porque é o Amor que 
te faz saber quem és em ti mesmo.

Eu preciso de muito amor! Eu sou o seu coração, deixe-se alimentar pelas graças 
de Deus, do próprio Amor, e você verá que será feliz. Eu sou amor, eu sou o seu amor, eu 
sou você e sou aquele que grita: "Eu quero o amor." Deixe-se amar pelo Amor, ele te 
alimentará com as graças do amor e eu me encho de amor. Seu coração vai explodir de 
amor. "

Meus filhos, quando vocês deixam seu coração falar, o amor é descoberto. Venha 
ao Coração de minha Mãe, você descobrirá que o amor está em você. Um simplessim O 
amor, mesmo que seja tão pequeno, é mais eficaz do que todos os seus esforços 
reunidos ao mesmo tempo. Meus filhos do amor, entendam que o maior esforço não 
pode ser realizado sem o seusim amar.

Venha a mim, Jesus, com o seu sim para o Amor, encontrareis a força para 
entrar no santo Coração da minha terna e amorosa Mãe celestial. Eu os amo. Um 
homem.

194 - 31 de julho de 2001 Jesus te ama

É uma honra para você ir ver minha Abuelita.

Minha doçura de minhas santas feridas, você está aqui, em Sainte-Anne-de-
Beaupré, para homenagear minha avó Santa Ana. Minha filha que eu amo, aprende de 
mim, Jesus, que tenho um amor de predileção por meu Vovó Anne. Ela é minha avó
E, como você, que tem uma avó, ela me ama com todo o seu ser.

Ao saber que sua filha era a escolhida do mundo para ser a Mãe do 
Salvador, a alegria tomou conta de seu ser. Ela ficou muito feliz em saber que 
seria a Avó do Salvador do mundo, que teria morrido de alegria se eu não tivesse 
lhe feito o favor de regá-la com graças especiais. Sua alegria foi com
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cheio. Tudo o que poderia ter satisfeito uma mãe, ela recebeu. Ela teve como filha 
aquela que foi elevada acima de todas as moças da terra. Minha avó viveu nesta 
alegria. Tal era o seu amor por mim, seu pequeno Jesus de amor.

Ela olhou para mim com olhos de amor, como uma avó que olha para seus 
netos, mas seus olhos viram não só o seu netinho, mas também o Salvador do 
mundo! Ela me olhou com um grande respeito que se regozijou incessantemente. 
Minha avó foi para mim, o Menino Jesus, uma grande alegria. Eu tinha tanto respeito 
por ela que mesmo o maior respeito do mundo não poderia ser maior do que o que 
eu tinha por ela.

Tudo nela era uma beleza interior. Sua beleza interior não podia ser 
comparada, pois ela não era a mãe da Rainha da Beleza Celestial? Tudo nela era 
engraçado! Sua simplicidade encantou o futuro abençoado aguardando seu 
lançamento. Quão grande foi a sua alegria de ver tanto amor em minha Avó que 
acolheu em seus braços seu tão esperado Salvador, aqueles que estavam no limbo! 
Minha querida avó chamava seu netinho de “meu querido” com uma grandeza de 
alma que o serafim enrubesceu de prazer.

Quando você vai à minha Abuelita para pedir favores, é com amor e respeito 
que você deve se apresentar. Eu, seu netinho, estou em vocês, meus filhos; Sou eu 
quem me apresenta à minha sagrada avó. É um privilégio para você ir até ela.

Todos aqueles que passaram por ela para obter um favor, ela intercedeu 
comigo, sem um momento de hesitação, para que vocês tenham imediatamente 
este favor. É com grande ternura por cada um de vós que realizou os atos de 
agradecimento pelo favor obtido.

Quando, na Vontade Divina, isso era impossível de conceder, pois teria 
prejudicado a sua vida espiritual, ela se preocupou em consolá-lo, obtendo para 
você uma graça da luz. Esta graça ajudou você a entender que o que não foi 
concedido pela Vontade Divina foi para o seu bem. Em vez disso, ela obteve para 
você as graças do abandono na Vontade Divina para que você se tornasse amor.

“Eu, o neto dela, cuidei de fazer o que ela me pediu, porque não posso deixar 
de ouvi-la, ela é tão importante minha avó! Meu amor por minha avó é tão grande 
que não posso descrevê-lo exceto em palavras que vêm de minha ternura divina. 
Meus filhos, vocês são tão favorecidos quando passam por isso, porque nada é 
negado a vocês. Mesmo os pedidos mais triviais assumem uma importância tão 
grande que me torno um ato de amor para atendê-los.

Minha avó é a santa, depois de minha Mãe, a maior em grau de santidade. 
Faça a honra de ir vê-la, ela te espera com amor, ansiosa por obter o que é 
merecido na Vontade Divina. Jesus te ama. Um homem.
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195 - 31 de julho de 2001 Vovó ana

A vovó não consegue se calar diante desse caos.

Eu, sua vovó Santa Ana, peço a esta filha que escreva para você. Meus netos 
que eu amo, sim, eu amo vocês, eu, a Avó do Amor, vocês que estão em meu Neto 
Jesus, vivam nele, para ele. Cada um de vocês está nisso. Meus netos, aqueles que 
rejeitam essa verdade não podem obter a vida eterna.

Esses tempos de desordem estão quase acabando. Um tempo de alegria, paz e 
amor está chegando. Meus netos da Luz percebem isso. O amor começou a se 
estabelecer em seus corações porque eles disseramsim Amor. Muito em breve, vocês 
indecisos serão forçados a tomar uma decisão. Eu, sua avó, peço que entenda bem o 
que está acontecendo em você, que está tão atormentada! Meus netos, vocês acham 
normal ser assim? Você é tão miserável! Eu, sua avó, não posso me orgulhar de você. 
Como você se sentirá em relação ao amor? Eles estarão apresentáveis? Ele não será 
capaz de atrasar sua vinda em glória nos corações por muito tempo, é impossível 
que isso dure.

Meus netinhos, vocês usam esse tempo com facilidade fazendo ações que 
prejudicam sua alma. Você não se preocupa em usar as graças que minha filha 
obtém de seu Filho Jesus. Eu te aviso, esse tempo de você viver vai acabar logo, 
porque outro vai começar. Será um momento de dor para todos aqueles que não 
querem aproveitar as graças que por eles obtemos. Entenda o quão importante é 
este momento. Não seja surdo, abra seu coração, deixe-se penetrar pelas graças 
do Céu dentro de você.

Muito em breve, este tempo de graça não existirá mais, você terá apenas as graças 
que acumulou. Se não aproveitar esses momentos de amor, você se encontrará sozinho, 
sem graças. Meus netos, o tempo da graça está quase acabando, isso acaba muito em 
breve. Sim, minha filha, eu sei que isso te faz hesitar em escrever essas palavras duras, 
mas eu sou sua avó, não posso me calar diante de todo esse caos que está diante dos 
meus olhos. Estou muito triste por ver meus filhos indiferentes ao amor do meu 
pequeno neto Jesus. Choro lágrimas de tristeza diante dessas desgraças que cairão 
sobre eles.

Meus netos, sim, meus pequeninos, por que vocês não ouvem o seu Jesus quando ele grita:
“Pai, cumpri tudo o que me pediste. Eu fiz a sua vontade."Deixe sua
surdo a este grito de amor, meu Neto Jesus, meu querido amor de Deus, já 
sofreu demais. Meus netos, eu não agüento mais! Não paro de interceder junto a 
ele para obter favores para você, para que você entenda todo o seu amor por 
você, e continue a fazer as mesmas bobagens com meus outros netos. Veja, você 
está prestes a estragar tudo, persistindo em repetir os mesmos gestos contra o 
seu vizinho.

Meus netinhos, amar uns aos outros é antes de tudo amar a Jesus e, 
imediatamente, vocês não saberão nada além de amar o próximo. Uma avó não 
pode se orgulhar dos netos quando eles brigam. Você não para
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exercer todos os tipos de pressão sobre seus irmãos e irmãs que os tornam 
insuportáveis.

Vocês são todos meus pequeninos. Nenhum de vocês é indiferente a mim, eu amo 
todos vocês. Pense que o principal é o amor ao próximo, isso é tão importante. Aprenda 
a se tornar amor procurando por minha Filha, ela te ajudará a se abandonar em
meu netinho Jesus. Eu os amo. Sua avó Ana.

196 - 1ou. Agosto de 2001 Vovó santa ana

A vinda do meu pequeno neto Jesus.

Minha querida filha, você está aqui, em Sainte-Anne-de-Beaupré, para me 
visitar neste lugar sagrado: o meu santuário. Eu sou sua Avó Santa Ana. Dê 
testemunho aos meus netos da vinda do meu Avô Jesus. Esta hora está quase 
chegando, prepare-os para ver por dentro.

Sim, meus netinhos, vocês esperaram muito pelos acontecimentos que lhes 
mostram, por meio de sinais, a evidência da presença do meu Neto Jesus em 
vocês. Para mostrar a vocês que ele está aí, com vocês, em seus corações, muitos 
de vocês estão em sua Presença tangível. Eles são os escolhidos, eles ouvem, 
através do Espírito Santo, a sua voz que lhes fala. Continue ouvindo, porque 
esses eleitos são filhos da Vontade Divina.

Sim, meus netinhos, por que duvidar da Vontade de Deus? Ele está presente 
em cada um de vocês e vocês não acreditam. Deus fala com você e você não escuta. 
Os filhos do amor pronunciaram seusim total ao Amor, eles ouvem a voz de Jesus 
presente dentro deles. O Espírito Santo os cobre com sua sombra. Por seu 
onipotente, ele coloca nessas crianças as graças que as fazem ouvir a voz do Amor, 
elas profetizam a vinda dentro delas. Vocês são, meus netinhos, chamados para 
estar em sua presença. Você o verá, ele lhe falará sobre o amor.

Ouça bem a sua Abuelita Ana, minha Filha Maria está com você, não por 
muito tempo. No momento de seu grande acontecimento, Jesus Love a quer ao 
seu lado dentro. Foi-te concedido este tempo em que deves preparar-te, porque 
muito em breve terás que escolher se queres viver no Amor. Para isso, terás que 
pronunciar o teusim Amor. Meus netos, levem esse tempo a sério. Sua alma 
implora com você interior para fazê-lo entender que este tempo é tão precioso 
que toda a sua vida depende disso. Falo para vocês, meus netinhos, da vida 
eterna.

Quanto tempo eles ainda têm? Eu não posso te dizer. Só Deus Pai pode declará-
los a você, se ele quiser, ele é a Vontade Divina. Isso é tão urgente que sua Abuelita 
Santa Ana implora, meus queridos, queridos netos, que pensem muito bem. Estásim 
O amor é essencial para amar, apresse-se, está tudo pronto.

Não posso permitir que se destruam sem avisá-los de que o amor de Deus 
está no auge de suas vidas. O amor por você é tão imenso que todo o seu ser
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tende para você. O amor virá dentro de você para mostrar que chegou a hora em 
que o amor deve estar em todos os seus filhos na terra.

Adão e Eva foram criados para amar. Eles tiveram que passar no teste do 
amor, mas desobedeceram. É você, que é o escolhido, que deve passar neste 
teste de amor. Vós sois filhos do Amor, deixai-vos ser amados pelo vosso amor 
eterno. Eu, Ana de amor, amo todos vocês, meus queridos, comigo no Paraíso. 
Amo todos vocês, meus netinhos! Que tudo isso o faça refletir.

Depressa, não espere mais, agora está tudo transtornado. Os avisos que foram 
revelados a vocês, meus netos, estão quase no fim. Outros, ainda mais terríveis, 
virão. Eles estão atualmente se concretizando e seria tarde demais para alguns de 
vocês. Quantos perderam este tempo de graça! Eu choro, meus netos, por vocês, 
minhas lágrimas cobriram sua negligência. Você não vê que tudo está pronto?

Eu estou com você, eu te amo. A avó está perto dos netos, ela os protege. 
Eu quero protegê-los de vocês mesmos. Meus netinhos, vão e dê o seu
sim para Jesus. O Espírito Santo está aí, perto de você. Está chegando a hora que 
te cobrirá para te mostrar meu Neto Jesus dentro. Quão grandes serão os 
sofrimentos com essa recusa em pronunciar imediatamente seusim amar! 
Muitos, sim, muitos, depois de seus sofrimentos, irão para ele. Amo-te, Santa 
Ana, Mãe de Maria.

Sim, meus pequeninos, estou perto de vocês na Divina Vontade com todos os 
santos para rogar a todos vocês para pronunciarem o seu sim. Eu os amo. Granny 
Santa Ana.

197 - 1º. Agosto de 2001 Santa Ana - Jesus

Você será marcado com o Sangue do Cordeiro.
Santa Ana: Meus netos de Amor, sua Avó Santa Ana pede que vocês leiam bem 

estas palavras de amor que lhes dirijo.

É o momento em que você deve tomar a decisão de se arrepender de seus 
pecados. Muitos de vocês - e são muitos - estão em estado de pecado. Meus 
netos, quando vocês ofendem meu Jesus de Amor, vocês não percebem todo o 
perigo que correm por seus atos impuros.

É a hora em que chega o castigo tão anunciado por muitos anos. Meu neto 
Jesus anunciou isso por meio de meu neto Juan no Apocalipse. Chegou a hora em 
que todos serão julgados por vocês mesmos. São vocês, meus netos, que serão 
julgados de acordo com sua conduta em face de seus pecados. Foi a Vontade 
Divina que decidiu isso. Muitos de vocês sofrerão tanto que a morte parecerá 
uma fuga.

O que vocês estão esperando, meus pequeninos? Chega a hora, está à sua 
porta. Como os filhos de Israel, prepare sua última ceia com todo o amor que você
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eles têm meu netinho Jesus se confessando e comungando imediatamente. É muito 
importante, porque ele marcará a porta do seu coração com o seu próprio Sangue, o 
Sangue do Cordeiro bendito, do Cordeiro Pascal.

Meus netos, todos esses escritos são para vocês. Se nos damos ao trabalho 
de falar com vocês por meio de mensageiros, é porque é importante. O que você 
espera? O que isso acontece? Será muito tarde para você, você sofrerá terríveis 
atrocidades! Quando lhe falo sobre esses sofrimentos, saliento que eles serão 
causados   por seus próprios comportamentos.

Quando um filho quer agradar aos pais quando cometeu um erro, ele se 
sente infeliz, sente pena, chora: isso o faz sofrer muito. Meus netos de amor, por 
aqueles que causaram dor ao meu Neto Jesus, seus sofrimentos serão tão 
grandes quanto suas faltas.

Netos de amor, quando vocês descobrirem o amor de meu Neto por vocês, 
vocês não poderão senti-lo senão por suas graças, porque sem a força do Espírito 
Santo que os fará sentir suas graças de força, vocês morreriam por que grande 
amor. Você pode imaginar quão grande será o seu sofrimento antes do Amor?

Por uma pequena tristeza, você vai chorar muito porque vai sentir com o amor 
de Deus. Aquele que morreu na cruz os amou a ponto de dar sua vida para purificá-
los de todos os seus pecados. Nenhum pecado foi esquecido, então nenhuma de 
suas faltas será esquecida, porque ele quer purificá-las. Cada pequena falha será 
purificada pelo Amor. Você deve aceitar sua purificação para se tornar puro. Apenas 
os filhos puros entrarão na Nova Terra. Sim, meus pequenos netos de amor, vocês se 
tornarão perfeitos como deveriam ser antes do pecado de Adão e Eva.

Sou eu que vos peço que prestais atenção às minhas orações, sou a vossa Avó 
de amor que vos ama e que deseja, para cada um de vós, o bem de todos. Meus 
queridos netos, vão contar suas faltas diante de um filho consagrado de meu Deus, 
Jesus, ele saberá que o tempo é abençoado para vocês e, imediatamente vão e 
comam o Pão da Última Ceia, chega o tempo da justiça de Deus.

Mim Neta do Sim ao meu querido Jesus, escute a voz que está em você. Estou 
no meu santo e honrado pequeno neto Jesus. Tudo é vida nele. Peço-lhe que dê 
testemunho das ações do meu Deus pelos meus netos que desrespeitam o meu 
doce Jesus na hora do casamento e das celebrações do batismo. Eles vão receber a 
comunhão para fazê-lo como todo mundo, mas estão em estado de pecado mortal e 
o fazem com tanta facilidade que meu coração Abuelita chora por sua falta de 
cuidado. Faça este gesto de amor, minha filha. Eu amo Você.

A Filha do Sim a Jesus (na Vontade Divina): Mim, a Filha do Sim a Jesus,
Obedeço à minha boa e digna vovó de amor que amo de todo o coração. Deus, 
que me conhece melhor do que eu, dita estas palavras que escrevo, porque nada 
deve sair de mim: é para vocês, meus irmãos.



14

Eu os carrego em Jesus. Ele é minha vida, eu me entreguei a ele na vontade 
divina. Você está em mim porque está em Jesus. Tudo foi dito na Divina Vontade 
por amor ao nosso mais doce Jesus.

Depois de um casamento, uma amiga me disse que sentiu dor ao ver todas 
aquelas pessoas que comungavam quando a maioria delas não ia à missa. Deus 
me fez saber que está feliz por vê-los na Igreja, mas como seu Coração sangra ao 
saber que seus filhos não se aproveitam de suas graças que lhes mostrariam que 
está neles por amor e por quanto deseja. eles eram puros para recebê-lo. Que 
dor ver essas crianças indiferentes aos sacramentos que ele lhes deu para que 
sejam felizes! Por amor ao Amor, fiz uma oração de reparação. Como estou na 
Vontade Divina, é em Jesus que o fiz, levando comigo todos os meus irmãos e 
irmãs. Tudo foi desejado por Deus Pai.

Jesus: Eu estou com você, meu amado. Sou eu quem vai levar os que você 
carrega com você. Porque você me deu o seuSim, eles estão em você. Eu aceito 
você completamente. Minha filha, dê a seus irmãos e irmãs esta oração que 
muito lhes agradecerá quando a lerem.

A Filha do Sim para Jesus: “Jesus de amor, eu te amo, sou tua filha. Ponho 
a tua presença no coração destas pessoas que hoje te receberam. Eles são seus 
filhos. Eles comungaram seu Corpo e seu Sangue. Eles estiveram em associação 
conosco, todos os seus filhos na terra. Somos como eles, indignos, Jesus, de te 
receber, tu, o puro, tu o perfeito, tu o sublime Ser do nosso ser que deste a tua 
Vida para que estejamos perto do teu Pai para a eternidade ”.

“Estou, Jesus, com minha irmã, em estado de sofrimento diante de todos os 
insultos que você recebeu. Esses insultos, Jesus, eu proponho, eu - eu não posso 
fazer isso por minha irmã, mas ouso dizer - nós propomos, por amor, em seu amor, 
com seu amor, fazer um ato de reparação levando todos esses pecados e 
oferecendo-os a você., Jesus ".

“Amor da minha vida, sinto que esses pecados estão em mim. Me sinto tão 
mal! Jesus, eu sei que é você quem os carrega. Eu gostaria, Jesus, amor, de 
participar de seus sofrimentos; para que eu pudesse te confortar. Você que levou 
consigo todas as nossas fraquezas, nossa ignorância, nossa impureza, nossas 
mentiras, nossas calúnias, nossas infidelidades, nossa homossexualidade, nossa 
impureza de espírito, nossos insultos, nosso ódio, nossa indiferença, nossos atos 
contra a vida e nossa infidelidade para com Vós, Amor, associo-me a Vós para 
reparar perante o vosso Pai. Jesus, desejo que deposites em cada um dos meus 
irmãos e irmãs, e nos vossos sacerdotes, as graças da reparação. Sei que nosso 
Santo Padre, o Papa, ora por nós. Jesus, pedimos o seu perdão por todos os 
nossos pecados. Somos infiéis à sua Igreja. Nós, seus filhos da terra, nos 
propomos a fazer um ato de reparação ”.

“Jesus, na vontade divina, olha para a tua filha indigna, que te pede perdão por 
todos estes insultos. Jesus, você sabe agora que meus irmãos e irmãs comeram
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Tenho atos contra você, amor, mas gostaria de levá-los comigo; eles são tão 
ignorantes do que fazem. Já que você quer que eu fale no Espírito Santo 
repetindo tudo o que você me diz, deixe-me falar no Espírito Santo em nome 
deles, como se eles estivessem falando; assim, eles obterão as graças da luz. 
Quando te virem, Jesus, lembra-te, estas graças voltarão a eles ”.

“Jesus, desculpe, não nos preocupamos em saber se isso te fazia mal em nos 
ver na tua Igreja, hoje, não tendo o cuidado de te saudar, ou de te adorar, a ti que 
estás no tabernáculo. Durante a missa, no ofertório, não nos importamos com você, 
que se ofereceu a seu Pai quando carregou todos nós em você. Na consagração, 
estivemos antes de ti e não adoramos nem o teu Corpo nem o teu Sangue. Em 
comunhão, avançamos em sua direção com vestes indignas diante de sua Presença. 
Marchamos em sua direção com orgulho e indiferença, sem saber da dor que você, 
Jesus de amor, se ressente. Recebemos a comunhão em estado de pecado mortal. 
Pedimos sinceramente o seu perdão porque pecamos contra você, contra nossa Mãe 
Igreja ”.

“Jesus, amor, dou-te todo o meu ser. Leva tudo, leva-nos a todos, Jesus, 
porque tu és o Amor, tu és a Igreja, acolhe-nos em ti como o amor leva um ser 
frágil para abraçá-lo ao coração para consolá-lo. Jesus, amor, precisamos muito 
do seu consolo. Somos feridos por nossa vontade humana. Ela bate em sua 
Igreja, ela a machuca, ela quer pisotea-la, ela quer arrancar sua alma dela. Jesus 
amor, não deixe nossa vontade humana agir, ela vai nos matar, não para de fazer 
mal à nossa alma ”.

“Você derramou seu Sangue Precioso sobre nós para nos purificar de nossas 
faltas. Você abriu seu Coração para deixar seu Líquido de amor correr em nós e nós, 
agora, o tomamos sem saborear os benefícios. Jesus, amor, toma a nossa súplica e 
faze-a tua, porque não somos dignos de falar palavras perante a tua pessoa ”.

“Vós, Ser de nosso ser, vós, Filho de Deus, criastes o Céu e a terra para que 
habitemos nesses lugares de amor; E o que vamos fazer? Escolhemos ser crianças 
indignas de sua presença em nós. Desculpe, Jesus de amor, desculpe, Jesus. Um 
homem".

“Eu sou sua filha, que carrega tudo o que você carrega, eu vivo em você. 
Porque você me fez desaparecer, não estou mais em mim, mas em você na Vontade 
Divina. Jesus de amor, a vida se faz sentir em mim, conheço um membro da tua 
Igreja mística ”.

Jesus: Sim, minha filha, estou em você; você está em mim com todos aqueles que eu 
carrego. Olhe para a minha Presença em você que te faz minha. Essas crianças estão em 
mim, elas sofrem. É minha vontade fazer ouvir sua alma, meu amado. Ajude as almas que 
desejam testemunhar o meu amor por elas. Veja, você ouve uma alma, repita o que você 
ouve.
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Eu, eu estou com você minha irmã mais nova: "Tenha misericórdia de nós. Vir
Jesus, sinto-me tão mal, estou farto desta vida, já não sei como me comportar, não sou 
digno do teu amor. Eu imploro, Jesus, ouça nossas vozes dentro de nós. Durante todo 
esse dia, nos sentimos mal. Essa dor, Jesus, não consigo conviver com isso. Eu imploro, 
Jesus de amor, venha até nós. Venha habitar minha vida. Venha me ensinar como me 
amar, como te dizer o sincero "eu te amo", Jesus.

“Como vê, Jesus, cheguei a um ponto em que não posso saber o que essa palavra 
significa. Eu o uso de forma tola e louca, porque estou muito longe do amor verdadeiro. 
Venha conosco. Não sou tão ruim assim, o que sou é ignorante. Estou com medo, Jesus, 
este mundo está me esmagando, sinto-me na obrigação de lutar para conseguir uma 
boa situação e mesmo que a tenha, Jesus, não me sinto bem. O que eu quero, Jesus, é 
você, mesmo que eu o conheça muito pouco. Você nos fala sobre o céu, sobre o paraíso, 
o que eu sei, Jesus de amor, é o que eles me mostram na televisão, tudo o que me dizem 
nos livros. Não sei muito sobre isso, mas me agarro nisso porque sem ele, Jesus, eu não 
teria mais prazer em me levantar de manhã ”.

“Desculpe por ter usado o material para ter um pouco de alegria, mas sei 
bem que no fundo de mim, isso não te substitui. Sei que um dia vou envelhecer, 
meus filhos vão me deixar em paz, vou perder um amigo, outro e me verei 
sozinho até o momento em que isso acabe. Então, sim, vou ficar com tanto 
medo. Como te dizer, no momento da minha morte, o que eu quis esconder de 
você ?; Sei que no fundo não foi correto, vou ter muita vergonha de falar sobre 
isso. Sei que terei de me confessar antes que isso aconteça, mas, por enquanto, 
não estou com vontade; me dê ainda algumas pequenas oportunidades ainda. 
Não estou pronta, não venha me procurar imediatamente ”.

“Me ensinaram quando eu era pequena que era preciso me confessar, mas 
agora não estou acostumada. Já que eles permitiram todos os tipos de 
confissões, fiz como os outros, descobri que isso não era importante. Então, com 
o tempo, esqueci que era importante não ir para o inferno. Eu sei que existe um 
inferno. Jesus, eu não quero ir lá, não quero ir para o inferno, aquele lugar onde 
há fogo e seres malignos. Sabe, não quero pensar nisso, quero ignorar isso 
porque quando penso no inferno, penso em Lúcifer e isso me faz tremer, Senhor. 
À noite tenho medo quando escurece, porque não quero que os demônios 
venham, eles me assustam ”.

“Agora que estou à beira do vazio, não sei para onde vou. Não quero ir onde 
está escuro, quero ir onde está claro, para a casa, com os amigos que conheci 
antes. Não sei onde está a maior parte, mas há quem diga que existe um 
purgatório, Jesus de amor. Se esse lugar existe, é certo que não sou tentado a ir 
para lá. Se eu puder ir para o seu lado sem passar por lá, eu quero, mas se for 
obrigado a ir lá para não ir para o inferno, Jesus, eu irei lá, não tenho outra 
alternativa porque quero ficar com você, Jesus ".

“Jesus, escuta, é preciso que eu fale contigo com o tempo que tenho. Ouça, 
Jesus, provavelmente não sou um bom cristão, ou o que isso importa, não sei como
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te dizer, mas me aceite como eu sou. Afinal, você é um Deus onisciente. Você 
sabe que sou um inútil, nem sempre fiz as coisas direito, ainda mais, direi 
francamente que as estraguei; Eu arruinei minha vida, Jesus, tentei te substituir ”.

"Ah! É verdade, não adianta esconder de você, isso me serviu, Jesus, não 
pensar em você, para eu fazer o que eu quisesse: trapacear, contar mentiras, 
roubar ... Ah! Não roubei muito, Jesus, mas enganei o governo. Se eu era capaz 
de não pagar por algo, eu paguei, não me importei com as consequências. Tudo 
o que eu queria era ter um cantinho para mim, um cantinho onde eu pudesse me 
divertir. Não poderia dizer, Jesus, que estava feliz, porque não estava realmente 
feliz.

“Felicidade na terra, não acredito, já chorei muito, sei o que estou dizendo. 
Bem, não importa, eu também tive bons momentos. Tive amigos e com eles me 
diverti muito! Já estive sozinho algumas vezes e então, nesses momentos, comecei a 
pensar que você existia porque eu tinha muita azia, dor de cabeça e com todas as 
bobagens que estava tomando e que ainda bebo. Como estou cansado do que faço, 
me pergunto por que estou aqui. Mas é nesses momentos que penso em você. Mas 
você sabe que eu iria esquecer rapidamente, iria começar de novo e me encontrar 
novamente com os mesmos amigos fazendo a mesma coisa que fazia antes de 
pensar em você ”.

“Com tudo isso, Jesus, fiz uma jornada fora do meu caminho. Me tomei por outro, 
tentei me fazer parecer mais habilidosa, me mostrando que era capaz de me sentir bem 
comigo mesma. Não me atrevo a dizer a palavra feliz porque sei muito bem que não 
posso ser feliz. Não me sinto bem comigo mesmo. Eu nunca estive Ah! como tenho 
trabalhado em minha vida. Ah! você sabe disso, e dos dias ruins. Como ele estava 
cansado de trabalhar! Era preciso fazer isso para pagar o aluguel da casa, pagar o que eu 
queria e depois me oferecer algum luxo. Ah! Eu gostava de comprar algo chique para 
mim, tentando fingir para meus amigos. Quando eu tinha dinheiro, podia comprar o que 
quisesse. Os outros tinham, então eu também queria. Mas nem sempre foi assim, ainda 
não foi fácil, mas eu comprei o que as pessoas roubaram ”.

“Agora é tão fácil ter tudo, não temos dinheiro no bolso, mas temos muitas 
cartas de crédito. No final do mês, percebi que havia gasto muito, mas no dia 
seguinte, havia esquecido de tudo. É a vida, eu te esqueço, eu esqueço o que 
faço, eu recomeço, sempre esquecendo. Mas estou farto de esquecer quem sou, 
para onde vou. Ah, a vida é muito chata! Eu me pergunto por que vim ao mundo, 
se é para viver assim, fracassei. Quero me recuperar, Jesus, mas realmente não 
sei como ”.

“Para você, eu quero falar com você esta noite como alguém fala com um amigo. Eu sei 
que te desrespeitei, não sabia que você estava aí. Te peço perdão. Eu sei que você vai me 
desculpar porque me disseram que você é bom. Então eu te pergunto de novo
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Desculpe por todas as bobagens que fiz, e sim, eu fiz! Ah! Senhor, você sabe! "

“Os erros que cometi vêm à mente e que poderiam ter sido evitados se eu te 
conhecesse antes, ou melhor, se tivesse parado para refletir que você estava em 
mim. Em vez de me corrigir, tentei esquecer. Eu te imploro, se você é realmente meu 
amigo e eu sei que no fundo você me ama, entende, eu não sei como falar com você, 
mas você, se você pensa que eu sou de amor, venha e me coloque o lugar onde 
posso ver claramente sobre mim. Me ajude, eu não sou mais capaz. "

“Olha o que eu fiz neste dia. Sei que comunguei para fazer como os outros, 
nem por um minuto pensei que te machucava. Minha irmãzinha, porque as 
chamamos de irmãzinhas que oram por nós, está falando por mim, porque ela 
ouve o que eu digo a vocês. Te agradeço. Eu sei que você cuida de nós. Vá em 
frente, não nos abandone, nós precisamos de você, nos ajude. "

“Você, irmãzinha, não nos abandone, diga aos outros, se houver gente boa como você, 
que queremos ter você como amiga. Mas, Jesus, agora estou voltando para o meu mundo. 
Ah, eu sei que não existe felicidade! Afirma-se que você está vindo. Venha mais tarde porque 
estou com medo, estou com medo do vazio. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus, eu não disse 
muitas vezes, não me lembro de ter dito, mas eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo muito. "

Santa Ana: Meus filhos de amor, vejam esta criança que chora neste 
testemunho; é você que chora também, sim, as lágrimas que correm nela são as 
suas. Ela mal tem forças para me ouvir. Vocês estão todos em mim, eu que estou 
com vocês no meu neto, eu os amo, meus netos. Cuidado com seus gestos, eles 
podem te machucar. Se você errar, é você quem sofrerá as consequências. Sim, 
você carrega pecados com você por causa de suas ações, e se você se confessar, 
seus pecados serão perdoados.

Eu, sua avó, te amo muito. Vamos, minha filha, eu te abençôo com todas as
amor de uma vovó do céu. Ana.

198 - 2 de agosto de 2001 Jesus

Depois de um ato de contrição: purificação.
Minha filha das minhas santas dores, estou em ti, estou em cada um dos meus filhos 

que se oferecem por amor. Em seu abandono à Vontade Divina, essas crianças dão a seus 
irmãos e irmãs seu amor. Através de mim, eles descobrem que amar é dar.

Meus filhos, amem aquele que pronunciou o primeiro ato de contrição
dizendo: "Pai, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo." Quando você diz o
oração de contrição, você diz o seu sim ao Amor. Sim, meus filhos, sua oração se 
torna um sim ao Amor .Que felicidade para a sua alma por este abandono à 
Vontade Divina!
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Nós, a Trindade, sabemos de que tipo de ajuda eles precisam. Para te ajudar a 
reconhecer-te como tu és, colocamos acontecimentos no teu caminho para te fazer 
compreender as tuas faltas para com o Amor, para que no final da tua vida terrena 
tenha acções de arrependimento. É um momento de graça para cada um de vocês 
quando você faz a ação de arrependimento por suas faltas.

Quando eles oram dizendo seu ato de contrição, esta oração os ajuda a se 
reconhecer como são; ela te faz entender que você está em estado de pecado em 
relação a nós, a Trindade. Mas tomem cuidado, meus filhos, quantos pensam que se 
disserem um só ato de contrição, estarão isentos do purgatório. É necessário que 
saibais em que condições e de que forma ele pode apagar as tuas faltas para com o 
Amor. Eu, que te amo tanto, quero que compreendes o valor de tal ato.

É apenas um ato de contrição perfeito que pode levá-lo diretamente ao 
Reino de meu pai. Meus filhos, o amor está em vocês, quer vocês puros com ele. 
Quando você pronuncia sua oração, é um chamado ao Amor, você pede as 
graças para ajudá-lo a se tornar um filho de Deus; assim, você se reconhece em 
estado de pecado diante de Deus Pai. Seu Pai é perfeito, toda perfeição está nele, 
porque ele é Perfeição.

Tu, que o fazes sentir pena, pede-lhe que lhes conceda o perdão dos seus 
pecados pelos méritos do seu Filho que morreu na cruz. Você quer voltar a ser o 
filho digno que era antes de cometer seu pecado, porque se arrepende 
sinceramente. Quando você se reconhece como um filho indigno de meu Pai, é 
porque você se vê exatamente como é.

Sim, meus filhos do amor, vocês não são dignos de meu Pai porque, por causa de 
sua vontade humana, vocês não param de cometer pecados. Fui eu, o Filho de Deus, pelo 
meu precioso Sangue, que te salvei. Sem mim, você não poderia apresentar esta oração 
ao meu pai. É preciso ser puro, meus filhos, para merecer o lugar que ele preparou para 
vocês.

Um filho que diz um ato de contrição no amor, querendo fazer tudo para não 
desagradar ao Pai e, sobretudo, para não começar de novo, é um filho que quer que ele 
saiba que está pronto para renunciar a todo mal porque ele ama seu pai mais do que sua 
própria vida. Seu amor por Deus Pai é incondicional. Quantos de vocês, meus filhos, 
dizem o seu ato de contrição pensando que isso é o suficiente para irem ao meu Pai, 
quando sabem que continuarão a carregar seus pecados com vocês?

Entenda, vocês são crianças que vivem com suas fraquezas por causa de 
sua vontade humana. Essa vontade é tão fraca que os leva a cometer outros 
pecados. Quantos de vocês dizem seu ato de contrição sabendo que isso não vai 
impedir a maneira como vivem? Você sabe que continuará a cometer os mesmos 
erros novamente por causa de sua vontade humana. Você conhece a sua 
fraqueza e diz o seu ato de contrição, sem realmente ter dentro de si a certeza de 
que não pecará novamente.
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Meus filhos do amor, vocês estão prontos para fazer o que meu Pai pede de 
vocês em tudo, amando meu Pai mais do que a sua própria vida, mais do que tudo? 
Se sim, então eles podem expressar seu perfeito ato de contrição, porque têm 
dentro de si o desejo de não começar de novo. Você quer viver sua vida mantendo-se 
puro em palavras, ações, pensamentos e aparência. Todo o seu ser não quer ser 
conservado senão para Deus, viver só para Deus e não querer servir mais do que 
Deus.

Meus filhos de amor, um ato de contrição perfeita não é fazer meu Pai sofrer 
novamente, sob nenhuma consideração, é querer que tudo permaneça perfeito por 
amor a ele porque ele deu a vocês seu Filho. Tudo isso, meus filhos, é um perfeito 
ato de contrição. Se você diz o seu ato de contrição, diga-o com o seu amor que é 
alimentado pelo meu amor; isso os ajudará a permanecer puros. Isso será feito por 
minhas graças, porque os conheço e conheço suas fraquezas; eles vêm de sua 
vontade humana.

Se você se mantiver puro, Deus multiplicará suas graças para que você não 
cometa pecados. Mas se você morrer sem ter tido tempo para se confessar, mas teve 
o desejo de se confessar, porque você havia dito o seu ato de perfeita contrição, eu, 
que conheço a sua sinceridade, eu te perdoarei.

O ato de contrição é um dos meios que demos para que eles descubram 
seu arrependimento por nos terem ofendido. Meus filhos, dizer um simples ato 
de contrição faz com que se arrependam de seus pecados; sejam pequenos ou 
graves, ele não os apaga. Só o padre, por meu intermédio, pode dar a absolvição.

A oração os torna humildes, os prepara para torná-los filhos humildes e 
arrependidos diante do Amor. Vocês estão diante de mim que estou no sacerdócio. A 
confissão é feita de você para mim, que estou nela. Sou eu que perdoo os vossos 
pecados pelas mãos do meu sacerdote que eu mesmo consagrei. O ato de contrição 
prepara o filho para a confissão. Se o filho proferir sinceramente sua oração de contrição 
antes da comunhão, ele pode me receber se suas faltas forem menores, mas ele deve se 
confessar o mais rápido possível. Se suas faltas são graves, você deve confessar-se antes 
de receber a Comunhão.

Meus filhos, pensem que se vocês usarem uma blusa e mancharem com um 
líquido, cuidem de limpá-la para secar e depois continuar usando ao longo do 
dia, já que vocês não têm outra blusa naquela hora. Quando você chega em casa 
não põe no seu guarda-roupa, isso é contrário aos seus costumes, você leva para 
a lavanderia para que fique bem limpo, livre dessa mancha.

Durante todo esse tempo em que o usaram, acharam nojento. Vocês se 
sentem sujos, não é? Ao chegarem em sua casa, fizeram um ato de abandono ao 
não vesti-la com as outras roupas que estão limpas. É para a roupa que leva
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para que, uma vez limpo, volte para você. Foi só você quem tomou essa decisão. 
É com o seu consentimento que isso é feito.

Amor é misericórdia, ele quer lhe dar o perdão de todos os seus pecados. Ele pede que 
eles se confessem o mais rápido possível, para que estejam prontos quando devem 
comparecer para seu julgamento. Se você não estiver em um estado de graça, você não 
poderá entrar no Reino de meu pai.

Entre sua morte terrena e seu julgamento, eles terão um breve momento em que verão 
todas as suas ações. Se você tem pecados veniais ou mortais, você saberá disso, você 
conhecerá a justiça de Deus; Ele lhe mostrará tudo o que você fez, e se você se arrepender 
sinceramente, irá para o purgatório. Serão vocês mesmos que se julgarão, porque ninguém 
poderá ir ao banquete eterno com uma mancha em seu manto branco.

Entenda que você deve ir ao purgatório para se purificar; isso será 
condicionado ao arrependimento deles: todo pecado de luto receberá meu perdão, 
porque sou misericordioso. Matei todos os seus pecados, sem esquecer nenhum.

Filhos meus, se o teu pecado é venial, sereis indulgentes consigo próprios, porque 
o vosso pecado não os amargurará, mas os envergonhará, e irão rapidamente ao 
purgatório para purificar-se. Mas se seu pecado é mortal e eles esperam por aquele 
breve momento, não é certo que se arrependam de seus pecados, porque isso os 
tornará fracos.

Quantos surgiram tendo cometido um pecado mortal e não podiam se arrepender 
desse pecado, pois não se viam em pecado! Eles acreditavam que eram superiores ao 
meu pedido de amor. O orgulho os manteve superiores, aqueles que deveriam ter se 
reconhecido como pobres pecadores miseráveis. Não querendo se reconhecer em um 
estado de pecado, eles não podiam se arrepender de seus pecados. Entenda, um único 
pecado mortal impenitente rendeu-lhe o inferno por toda a eternidade. Eles se julgaram. 
Eu, o Amor, mostrei meu amor a eles e eles o rejeitaram, acreditando-se donos de seu 
comportamento.

Digo isso agora para que você entenda que você pode fazer sua própria 
limpeza, aceitando todos os seus sofrimentos aqui na terra, como doenças, 
contratempos, sofrimentos físicos e intelectuais. Toda submissão ao Amor é uma 
purificação. Que alma que aceita sofrer na terra oferecendo a Deus todos os 
problemas de sua permanência na terra!

Há almas que sofrem voluntariamente pela redenção de suas faltas. Outros 
oferecem sua jornada de trabalho todos os dias para sua purificação ou para os de sua 
família. Meus filhos, tudo isso é a santificação que os faz ganhar o Céu por meio de atos 
de amor. Aqui estão outros meios que a Vontade Divina colocou em seu caminho para 
ajudá-lo a merecer o céu.

Não vão, meus filhos, se perguntar se esta ou aquela ação é benéfica para 
tal alma, dê-me todos eles, deixe o Amor amá-los. Eu cuido de todos
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meus pequeninos. Eu disse ao meu Pai que os amava a todos, dizendo:"Pai, eu tenho
sede."

Quantos pensam que os sofrimentos são tormentos impostos pela Vontade de 
Deus na terra para merecer mais rápido o Céu! Esses sofrimentos são consequência 
do pecado de Adão e Eva. Por não rejeitar o mal, você aceita sofrer. Deus te dá, por 
meio dos sacramentos, as graças do abandono ao seu amor.

Vós, vossos filhos, que conheceis os sofrimentos pelos vossos pecados e os aceites 
para a sua purificação, recebais as graças do abandono na Vontade Divina. Mas se eles 
não os aceitam exceto por obrigação, isso não é meritório. A graça do amor, sou eu que 
a concedo; ela o ajudará a se render completamente. Tudo isso, meus filhos, é feito por 
seussim amar.

Filhos meus, o amor ao próximo leva-os a descobrir como compartilhar 
fraternalmente. Se perceberem que um de seus amigos sofre por causa do outro, 
vão humilhar aquele que fez seu amigo sofrer em detrimento do outro? Se você fizer 
isso, criará outro problema, e é você quem se torna a causa do sofrimento de que fez 
seu amigo sofrer. Falo com você assim para lhe ensinar que o amor age de tal 
maneira que ninguém é prejudicado. Eu sou a Fidelidade, eu te amo. Eu morri na 
cruz para salvar todos eles. Eu sofri por cada um de vocês.

Peço-vos que nunca façais sofrer os vossos irmãos e irmãs em detrimento 
da solidariedade para com os amigos. Amar é aceitar sofrer pelos outros, ajudar 
os que sofrem, suportar todas as injustiças, entregá-las a mim e pedir-me as 
graças de ajudar quem faz sofrer os outros. A estes, dá-me melhor, estão nas 
minhas feridas. Só eu, o Amor, posso fazer de maneira que vejam a luz para que 
seu coração se arrependa. Dar amor aos outros é se render. Dê-me o seu tudo e 
eu o preencherei com o meu Tudo. Isso é se render ao Amor.

Meus filhos a quem amo, amo Jesus, teu Deus. Ofereci ao Pai Eterno todos os seus 
sofrimentos ao suportá-los. Só eu, o Amor, mereci o seu perdão em favor de você. Eu os 
amo. Dê-me tudo, meus filhos. Sua oferta de Jesus. Um homem.

199 - 2 de agosto de 2001 Jesus amor

Compartilhar é uma fonte de amor.

Tudo está em mim. Sejam filhos do Amor, meus filhos, meu Santo Padre 
quis que vocês fossem filhos do Amor. Todo o seu ser foi concebido para viver no 
amor. Sua natureza é completamente amor, você é amor. Todo o seu ser está na 
totalidade do Amor, não se separe do que você é.

Aqueles que se afastam e se recusam a viver com Amor são infelizes. Não 
pense que o dinheiro vai fazer amor por você. O amor está vivo, ele vive em você. 
Essas moedas que os enriquecem para adquirir bens são tão efêmeras! Eu, o Amor, 
estou em ti para te oferecer tudo o que não é senão felicidade. Ser seres
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bom tanto por dentro como por fora: é o que sou para cada um de vocês. Eu sou 
a Felicidade, sou eu que te trarei amor.

Este amor te dará uma alegria que te fará feliz. Você pode conhecer essa 
alegria, porque o amor está em você, mas você ignora que o amor está aí. Só eu, 
amor, vou fazer você descobrir isso. O amor foi dado a você desde o início de sua 
vida. Você esteve em mim antes de vir à Terra.

Você veio a este mundo para ser feliz e conhecer a alegria. Você já acreditou 
que este mundo, que o recebeu com o que ele mesmo fabricou, vai lhe dar 
alegria e felicidade? Se sim, você está errado, é um erro pensar que ele te dá 
felicidade.

Olhe para vocês, vocês são crianças tristes e infelizes. Não fui eu que te dei 
à luz neste mundo para te deixar triste e infeliz. É você quem, por sua própria 
vontade, se recusou a viver na Vontade de Deus. Aquele que se recusa a viver em 
Deus, rejeita a felicidade. E ainda assim eu os vejo continuamente em busca da 
felicidade. Você que acredita que a felicidade pode ser fabricada com seus 
próprios meios, perceba que essa felicidade que se fabrica com o seu dinheiro 
não o torna feliz, mas infeliz. Ele é o homem que, por meio dele, fabricou 
dinheiro para adquirir bens materiais para seu conforto.

No início, ele deve ter ganhado seu alimento trabalhando na terra; Isso não era 
suficiente, ele queria adquirir bens pessoais. Então, para obter outros bens, ele fez a 
troca. Mas para conseguir mais, o homem chegou ao ponto de trocar sua própria 
pessoa por dinheiro. E agora, algumas crianças descobriram o poder do dinheiro, e o 
tempo fez desse uso um meio de dominar os fracos que não escolheram o dinheiro 
em detrimento dos outros.

Dinheiro, meus filhos, é o deus Mammon. Ele gera ódio, dominação e 
hipocrisia. Fá-lo de tal forma que tudo envolve, tornando o homem um ser de 
posse. Você entende, eles se tornaram ávidos por dinheiro para obter bens 
materiais. O dinheiro causa inveja. Todo o dinheiro do mundo serviu apenas para 
mitigar esse mal. Este mal entrou pelo homem porque ele se deixou seduzir por 
Satanás, que criou a necessidade de dinheiro.

O dinheiro não traz nada além de infortúnio para todos os que o adoram. 
Quando guarda o dinheiro zelosamente para o seu conforto, você cria uma 
obsessão e não percebe o que está errado quando o prefere ao do seu vizinho. 
Você não tem confiança em Deus, que sabe que a felicidade está em dar e 
compartilhar.

Sei que você precisa de dinheiro para se alimentar, ficar e se vestir, mas se 
o dinheiro o domina por causa de suas necessidades excessivas, você serve ao 
dinheiro quando deveria servir para obter o essencial. Se você acredita que o 
dinheiro contribui para a felicidade, diga-me: que felicidade você encontra na 
vida se passa o tempo trabalhando para obter bens materiais?
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em detrimento da saúde e do amor aos entes queridos? Isso não é dominado 
pelo dinheiro? Se você precisa de muito dinheiro para obter bens materiais, é 
porque escolheu ser dominado pelo dinheiro que lhe dá acesso a todos os seus 
caprichos.

Quando as crianças concordam em ser dominadas pelo dinheiro, isso lhes dá 
poder. Eles vão tão longe a ponto de prejudicar seu vizinho, buscando nada além do 
lucro. Ai de você que tomou este meio para dominar meus filhos como mestre e 
senhor! Eu, Jesus, mostrarei a eles todo o mal que eles fizeram, usando este meio 
para se tornarem superiores a eles. Aqueles que escolheram ser seres simples para 
viver apenas do amor, terão a felicidade de se verem apaixonados: viverão do amor 
eternamente. Na minha Nova Terra, nunca haverá fontes de inveja para com o seu 
vizinho, todos vocês serão amorosos com o seu vizinho.

Quem escuta o Amor aprende a ser digno do Amor sem invejar o próximo. 
Não assuma o poder sobre os fracos, dê aos necessitados. Eu, o Amor, peço que 
compartilhem com os mais necessitados entre vocês. Quando você perceber que 
seu vizinho está passando necessidade, dedique seu tempo a ele; quando ele 
estiver morrendo de fome, compartilhe sua comida; quando você estiver na 
pobreza, dê meus filhos; Eu, o Amor, te darei amor ao invés, a tal ponto que você 
trocará cada vez mais para que sinta essa felicidade em você.

Meus filhos do Amor, Eu sou o Amor, através de mim, vocês se tornam o que 
são: seres concebidos pelo Amor e feitos para o amor. Seja honesto consigo mesmo, 
você ficará muito orgulhoso, porque o amor é gratuito. O amor dá sem esperar 
recompensa, porque o amor gosta da dádiva de si mesmo. Meus filhos, quando
é dado, é para se oferecer melhor.

Eu os amo. Tenha em você o desejo de dar. Vou transformá-los em dias de 
amor. Estásim O amor é a fonte da alegria eterna. Um homem.

em ofertas

200 - 4 de agosto de 2001 Maria

Meus filhos, vocês habitam nossos dois Corações.

Meus filhinhos, vocês que estão em meu santo Filho, eu, sua Mãe Maria, os 
abençoo. Venha a mim, abro a porta que te faz entrar no Coração do meu Filho Jesus. 
Meus queridos filhos, vocês estão em meu santo Coração. Estou muito feliz em saber que 
você está se movendo em minha direção (jornada de oração), sua mãe.

Meus queridos filhos, peço que orem com o coração. Seu coração está em 
Jesus Amor, todo coração que ama está em meu Filho Jesus. Se o teu coração 
bate de amor por meu Filho, também bate de amor no meu Coração. Nossos dois 
corações não fazem mais do que um. Você, em nós, está ligado pelo Amor no 
Coração de sua Mamãe. Quão grande é o seu coraçãozinho quando está em nós!
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Você habita nossos dois corações de amor. Meu Filho Jesus abriu seu Coração 
para deixá-lo entrar nele. Venham, meus filhos, não tenham medo. Eu, sua Mãe do 
Céu, os convido a entrar em meu Coração de Mãe que habita o Coração de meu 
santo Filho. Nós somos unidos. Não duvide de nada.

As crianças que oram e que se juntam às outras crianças que oram fazem 
uma força de amor. A oração é fonte de graças, meus filhos, uni-vos quando 
orais. Nossas graças chovem sobre você, elas caem sobre você como uma chuva 
de amor. A oração abre os corações para que você receba as graças que Deus 
deseja conceder a você.

É tão importante, nestes dias de escuridão, unir todos no mesmo Coração 
de Amor. Quando vocês estão todos juntos, bate para fazer de vocês uma 
unidade de força. Quão grande é a força de Deus! Vocês não podem imaginar, 
meus filhos, o poder do amor. Quando os filhos oram para obter graças, se se 
unem aos que oram, obtêm o cêntuplo das graças que Deus quer dar, porque ele 
é o Poder.

Por que, meus filhos, vocês oram juntos fazendo de si mesmos um pequeno 
grupo de oração, quando podem nos pedir para uni-los a todos os grupos de 
oração que estão em nossos dois Corações? Sim, meus filhos, recebemos todas 
as suas súplicas e quando oram, apenas uma se torna a súplica de todas essas 
crianças que estão em nós. O poder da oração é a sua força. Você deve orar em 
união com os outros grupos de oração de todo o mundo. Nossos dois corações 
estão unidos; uni-vos, uni vossas orações, elas se tornarão para vós uma força de 
amor: vós sois a luz.

Quando um grupo de orações ora junto, é uma luz na terra, brilha no escuro e, 
quando ele se junta a outro grupo, um raio de luz emerge da escuridão para chegar 
a outro raio que quer se juntar a outro e aos Meus filhos, é assim para todos os 
grupos de oração. Para que isso seja feito, é necessário fazer o pedido!

Esteja ciente desse poder. Um raio de amor que se cruza para alcançar 
outro raio de amor, outros raios de amor que se cruzam para se juntar a estes 
raios de amor, que explosão, meus filhos, que brilho! Isso se torna tão poderoso 
que envolve a terra com uma luz que vem para esclarecer a escuridão. Fique na 
luz. Suas súplicas por suas orações obterão graças tão poderosas.

Meus filhos, peço que não rivalizem. Sim, alguns de vocês têm ciúmes de outros 
grupos de oração, eles não querem compartilhar esses momentos com outros grupos. 
Por medo de perder as orações, eles não se misturam, eles não querem que seus grupos 
de oração diminuam, eles temem que aqueles que oram com eles encontrem outros 
grupos de oração. A rivalidade entre meus grupos de orações reina na terra.

Meus filhos, o Coração de minha Mãe está triste ao ver o quão grande é o 
desacordo entre vocês. Você que reza, acorda, o orgulho entrou entre
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você não percebeu o mal que habita em você. Satanás conhece a sua fraqueza, 
ele se alegra quando vê você. Vocês se comportam como filhos da rivalidade.

Filhinhos, a oração é para mostrar a Deus que você quer dar a ele o 
primeiro lugar. Sejam como crianças, humildes, não procurando permanecer 
indispensáveis. Se alguém que reza quer ir para as outras crianças que oram, 
fique em paz: a sua força está na sua humildade. De que adianta, meus filhos, ser 
muitos se seus corações estão fechados ao chamado de Deus? Deus os vê, ele 
sonda os corações, conhece seus menores sentimentos. Rejeite o medo longe de 
você. O medo, meus filhos, tira a sua paz e quando você não está mais em paz, 
você age contra si mesmo e contra o seu próximo.

Meus filhos de amor, os responsáveis   pelos grupos de oração devem ser a 
imagem do que Deus espera de cada um de seus filhos. Tudo deve residir na 
confiança em Deus Pai; ele sabe o que é bom para você, ele conhece suas menores 
fraquezas. Cuidado para não haver controvérsias entre vocês! Quando os filhos 
oram, dão tudo a Deus para que Deus os preencha. Se rezam conservando em seu 
interior as faltas para com o amor ao próximo, Deus Pai não os poderá preencher, 
porque respeita os seus filhos; Ele vai esperar que eles voltem para ele como as 
crianças submissas ao seu amor. Há tanto amor nele, por que não ir e pegar sua 
força?

Eu falo com cada um de vocês. Vocês que rezam, não sejam filhos que querem 
fazer a sua vontade humana, guardando para vocês a força de um grupo de oração, 
vocês não ganharão nada, porque se vocês quiserem se reunir para obter nossas graças 
quando agirem mal, sua ação será não dar frutos. Não se esqueçam, meus filhos, que 
Satanás tem o poder de enganar vocês. Sim, mesmo que você ore muito, ele pode 
manipulá-lo, mas eu cuido de cada um de vocês.

Filhinhos da Luz, fiquem em nossos dois Corações, para que o mentiroso 
não possa chegar até vocês. A obediência a Deus é uma arma de amor, ele não 
pode manipular você. Permaneçam unidos, todos juntos, como crianças que 
confiam em Deus. Abandone-se no próprio Coração de Amor, meu Filho, ele 
ganhou a vida eterna. Sejam filhos humildes, permanecendo unidos com aqueles 
que são. Eu estou com você, tudo que você fizer me dê e você obterá as graças 
da humildade para que tudo seja como Deus Pai deseja. Meus amores, amem 
uns aos outros como meu Filho os ama. Os grupos de oração são armas de amor, 
paz, alegria e esperança.

Todos os que se reúnem formam uma força insuspeita. Permanece em meu 
Filho todos unidos ao mesmo tempo, ele é o Verbo, ele faz a Vontade de Deus Pai em 
tudo e em todos os lugares. Aconteça o que acontecer, fiquem juntos. Você forma a 
grande família de Deus. A luz brilhará na escuridão para deixar todo o lugar para 
Deus. Eis que a Vontade de Deus Pai é cumprida. Meus queridos filhos, vocês que 
rezam em coro, rezem em nossos Corações. Eu os amo.
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201 - 5 de agosto de 2001 O pai eterno

Meus filhos, vocês devem escolher minha lei de amor
ou suas necessidades egoístas.

Meu amado Filha do Sim a Jesus, Eu amo Você. Você é minha filha, você se 
abandona ao Amor. Meus queridos filhos, é o Amor que clama em vocês para irem até 
ele. Eu sou o seu Deus de amor que concebeu este mundo para viver em harmonia 
comigo, o Criador.

Meus filhos do amor, não posso deixar que vocês se desunam como seres 
infames, sob a tutela do anjo das trevas que desce para a morte, eu sou a luz. A Luz 
da Luz brilhou e, quando o anjo caído viu o Filho de Deus feito homem, disse: "Não, 
eu não adoro este humano", foi então que conheceu a decadência da sua 
superioridade, porque o seu orgulho dominava dele. Quem não adora meu Filho 
também conhecerá sua perdição.

Eu criei tudo, tudo é minha criação. Tenho o mundo em minhas mãos, sou o 
Criador de tudo o que existe. Todas as minhas criaturas estão no Tudo, eu sou o 
Tudo. Eu sou o vosso Pai Celestial que vos deu a vida, para que sejais seres 
concebidos para amar e ser amados. Meus filhos de amor, sou um Deus que os ama. 
Eu sou seu pai, um pai que se emociona com a beleza de suas criaturas.

Ah, como me sinto triste ao ver todo o seu descuido! Eu sou o Pai deles e 
não posso permitir que um de meus filhos dê um mau exemplo para um de seus 
irmãos e irmãs. Filhos meus, quando um de vocês é o que eu não quero que seja, 
não posso deixar esse filho entre os meus outros filhos, por medo de que sigam 
o seu exemplo, isso é contrário ao amor.

Se um filho do amor ama, ele está completo, ele não pode discordar de si 
mesmo, isso o destruiria, ele sofreria muito. Se há nele uma parte infinitamente 
pequena de uma falta de amor ao Amor, este é um átomo destrutivo para ele que é 
amor. O que não combina com vocês, meus filhos, é porque vocês não se conhecem; 
você ignora que você é amor.

Se você continuar a ser o que é atualmente, o mundo de amor em que você vive 
não existirá mais, será destruído. É ele mesmo que se autodestruirá, permanecendo 
humanamente imperfeito. Meus filhos, vocês estão prestes a ser completamente 
destruídos.

Desde o início do mundo, fiz o homem à minha imagem. Cada criatura 
neste mundo foi criada pelo Amor. O amor está em você, ele vive em você. Você é 
amor, você é minha criação. Eu sou o Criador que deu vida a você. Eu, eu sou a 
Vida. Eu sou o sopro do amor que a vida deu a você. Por minha onipotência, criei 
a terra na qual o homem deve habitar.

O homem foi feito de minha terra. Eu modelei uma forma semelhante à minha 
imagem. Eu respirei em seu nariz um vento de amor que saiu do meu Ser. Ele veio à vida,
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ele se tornou um filho de minha Divina Vontade, um ser de amor. Ele vem de mim, Deus. Ele 
viveu para mim, minha respiração estava nele. Fiz esse filho, sou seu amor.

Tirei do homem uma parte dele que formava seu complemento: a mulher. Dois 
seres de amor saíram do Amor para se unirem, para que eles pudessem fazer outros 
seres de amor criarem um mundo de amor no qual eles deveriam viver em minha Divina 
Vontade. Tudo girava em torno da minha Presença. Tudo era tão lindo! Tudo estava em 
mim. Eles eram seres resplandecentes, vivendo da minha própria vida. Seus primeiros 
pais tiveram que ser fiéis a mim enquanto permaneceram livres. Eles deveriam viver no 
amor, na confiança, no abandono e na liberdade. Por meio de Deus, eles conheceram a 
capacidade de se darem em amor como filhos livres. Ele era tão amoroso com eles!

Aqui uso o presente, porque sou onipresente: “Meus dois amores, quero-os 
aqui, neste Paraíso. Amem-se, vejam a beleza. Eles gostam disso? É pra você, 
você tem tudo para ser feliz. Vamos ficar juntos neste movimento de amor que 
criei. Eu sou seu Criador. Eu te dei meu amor, ele pertence a você. Você deve 
mantê-lo, ser fiel a ele. Chegará o momento em que lhe perguntarei se a sua 
fidelidade está de acordo com o amor do seu Criador.

"Eu, Deus Eterno, te amo, quero-te em mim, no meu amor. Como vocês são meus 
próprios filhos saindo do meu Ser que é perfeito, sejam como eu sou: perfeito em tudo. 
Você será recompensado por sua fidelidade ao meu amor, Eu sou o Poder. Eu quero você 
apaixonado, livre para ir e fazer o que quiser enquanto permaneço fiel ao meu amor.

“Este lugar de amor é para você. Eu coloco vocês à prova, meus amores, 
pedindo que não se aproximem de um lugar1 isso não é para meus filhos do amor. 
Se você se aproximar desse lugar do bem e do mal, você causará miséria dentro de si 
mesmo. Não leve com você o que é proibido. Vá a todos os lugares, menos àquele 
lugar do conhecimento que o faz descobrir o que é bom e o que é mau; Eu, eu sei o 
que é bom para você, acredite em mim, eu te amo. Vocês são meus filhos do amor, 
não vão à árvore do bem e do mal, não é para vocês, não é igual à Árvore da Vida 
que é todo amor, melhor alimente-se dela. Vocês são meus filhos, tudo foi pensado 
para vocês. Eu sou o Pai de amor, eu sou o Pai Eterno. "

Mas essa árvore proibida era conhecida por eles. Satanás, o anjo caído, os 
enganou ao seduzi-los. Ele disse a eles que se comessem os frutos da árvore do 
conhecimento do bem e do mal, eles se tornariam como deuses quando somente eu, 
o Deus deles, saberia tudo. Eles ouviram o sedutor. Eles desobedeceram à minha 
recomendação de ficar longe desta árvore. Eles conheciam o mal neles, que estavam 
cheios de amor por mim. Seus olhos ficaram turvos, sua inteligência ficou confusa, 
sua percepção das coisas ficou envenenada, eles ficaram com vergonha de si 
mesmos.

1. Local onde foi plantada a árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do Jardim do Éden.



29

Eles, meus filhos perfeitos, conheceram sua nudez, porque o mal entrou neles. Eles 
ficaram com medo, sabendo que eu lhes havia dito para nunca comerem do fruto da 
árvore do bem e do mal. Eu, seu Criador, vim vê-los, perguntei-lhes: "Por que vocês estão 
se escondendo?" Mas, meus dois filhos pecaram contra o Amor, eles não podiam segurar 
meu olhar. Em sua vergonha, eles se esconderam para não mostrar sua nudez.

Eles, minhas criações, não foram capazes de resistir ao mal. São eles que permitem que 
o mal os penetre. Eles não me pediram ajuda. Eu, o Criador, teria dado a você a força para 
resistir a Satanás. Sozinhos, sem se aproximarem de mim, eles falharam com meu amor. Eu 
os expulsei do Paraíso das minhas delícias onde tudo era feito por eles. Já que não eram mais 
perfeitos, não podiam habitar meu paraíso. Eles sofreram por terem sido condenados a viver 
por sua própria vontade.

Meus filhos, seus primeiros pais sabiam o que não era bom para eles. Vocês 
são descendentes de meus dois filhos que não puderam permanecer filhos do 
amor. Eles não foram fiéis a mim, que lhes mostrei tanto amor. Eles conheceram 
o mal indo à árvore do bem e do mal para provar aquele fruto proibido.

Meu Filho de amor, meu único Filho, meu Filho perfeito, deu-me a maior 
prova de amor por mim, seu Pai: sua Vida. Só meu Filho poderia resgatar toda a 
afronta que essas crianças e vocês, meus filhos, viriam me fazer. Sua Vida que ele 
me ofereceu sempre foi a mais perfeita e a maior oferta que você pode conceber. 
Ele se entregou por amor a seu Pai para apagar a afronta que os filhos deste 
mundo, passado, presente e futuro, me causariam.

Este filho, Adam, foi o primeiro filho da minha criação. Pela minha respiração que se 
espalhou nele, veio de mim. Ele foi o primeiro de meus filhos amados. Por sua recusa em 
ouvir minha voz sussurrando para ele ouvir o Amor, ele falhou com o Amor. Ele não provou a 
si mesmo que era o amor do Amor. Ele deu sua própria razão recusando-se a obedecer ao 
Amor. Ele viveu sua própria vontade .

Eu, teu Pai, te amo e te amo, como sendo meus filhos de amor. Sejam seres 
de amor e digamsim Eu dei Amor ao Amor por meio do Sacrifício de meu Filho. O 
amor nasceu neste mundo por elesim de minha santa filha, Maria. Ela é a sua 
Mãe, a Mãe do Amor.

O amor se deixou crucificar por amor pelo Amor. Com sua morte, meus filhos, Ele 
fez vocês, sem exceção, nascerem de novo, para amar. Cabe a vocês agora tomar o seu 
lugar no Amor novamente. Eu, seu Pai, quero todos vocês em mim, porque eu sou Amor. 
Não posso, meus filhos, forçá-los a responder por umsim a este pedido.

Entenda bem que somente o amor reinará em minha Nova Terra. Eu deixo o Amor 
chegar até você para que somente o amor reine em você. Quem vai dizernão O amor 
permanecerá, por toda a eternidade, longe do Amor. Onde quer que você esteja, você 
estará apaixonado ou no inferno. Somente meus filhos de amor verão meus dias de
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alegria neste mundo: não há mais ódio entre vocês, mas amor. Não haverá mais 
diferenças entre vocês, meus filhos, todos vocês serão amor.

Eu, seu Pai Celestial, deixo você com sua própria escolha. Agora cabe a você 
escolher o amor ou o ódio. Quando eu peço que você escolha, você que não 
aceita osim que te perguntaram, como você será capaz de responder? Você ficará 
entorpecido pela falta de posição. Meus filhos, agora é necessário que vocês 
tomem a decisão de dizersim ao Amor, não depois, é muito arriscado para você 
dizer não.

Eu não posso esperar mais para você se corrigir, fazendo meus amados filhos 
sofrerem. Na verdade, você deve se preparar para responder a esse teste de amor. 
Depende apenas de você tomar o lugar de sua escolha para a sua vida eterna: o 
paraíso terrestre ou o inferno. Seu papai de amor que te quer de novo
em seu lugar de amor. Um homem.

202 - 7 de agosto de 2001 Jesus

Seus filhos estão enfeitiçados por sons infernais.

Minha doce filha que amo, sou Jesus de Amor, Tua Amada. Minha doçura de 
minhas feridas, eu te amo completamente me ouvindo. Muitas crianças ouviram coisas 
malucas em suas vidas, ficaram tontos com canções infernais que envenenaram seu 
espírito.

Todos os acordes dessas canções diabólicas os acorrentaram. Já não têm força, 
são como autómatos que se deixam mover por uma torre de ferro que os faz girar 
em si próprios. Quando estão envolvidos nesse sistema infernal, não conseguem 
distinguir o que se passa dentro deles, não conseguem passar pelo lugar do amor 
que está neles, porque já não acreditam nisso.

Todos esses jovens que hoje ouvem essa música estão em uma euforia que 
os torna escravos do som. Eles precisam da música para se ativar, precisam da 
música para relaxar, precisam da música para fugir do tédio, precisam da música 
para se fazer acreditar que são artistas ou comediantes porque esses jovens 
querem se sentir autônomos, porque querem ser alguém . Eles estão 
necessitados, eles querem ser amados.

Quando esses jovens ouvem um som lânguido, eles começam a se 
contorcer, gemendo, entregando-se a pensamentos impuros. Eles querem 
descer para si mesmos, esquecendo o que são, esquecendo os seres que estão 
ao seu redor. Eles querem nada mais do que ouvir esses sons, porque essas 
canções diabólicas estão neles, eles vivem com eles. Essas crianças são 
aprisionadas por esses sons que as envolvem como serpentinas que as 
envolvem, impedindo-as de escapar. Eles são levados por esse movimento, eles 
gostam disso, eles estão nesse movimento fascinante.
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Meus filhos, vocês percebem que o seu interior está vazio, sem vontade? Vocês 
são prisioneiros da música que ocupa o lugar de sua vontade. Ela vive em você como 
uma cobra que te envolve para te afogar. Você não pode mais se retirar do seu 
poder, você os tem com o rabo para que você não possa sair.

Meus filhos, estou tentando fazer com que vocês entendam o que acontece 
quando um som diabólico se faz ouvir. Ele se aproxima, envolve, penetra, se 
acomoda e se posiciona para não sair mais: está em casa. Você não percebeu que 
isso aconteceu em você sem que você soubesse. Ele se torna seu senhor e você 
nem percebe que ele não quer nada de você. Ele os faz sentir necessidade dele. 
Ele é o dono de dentro de você. Ele os entorpece. Seus pensamentos são dele. 
Seus movimentos o divertem. Ele mostra seu poder em você, mostrando que 
você não é capaz de mudar o som dentro de você e ao seu redor.

Você dirá que isso é muito exagerado, que ultrapassa o entendimento, e que isso 
vem de uma imaginação fértil dessa filha. Esta filha ouve o que eu digo a ela; ela sabe, 
ela sabe que ouve minha voz. Ela sabe que me pertence, porque eu disse a ela o quanto 
a amo, como quero que ela seja feliz por toda a eternidade em êxtase sem fim. Ela sabe 
que eu só a quero bem. Ela está em paz por dentro. Ela ama seu Deus porque seu Deus é 
Jesus. Eu que me entreguei por amor a ela levando seus pecados para purificá-la, eu 
disse a ela que ela é minha, que ela está em minha vida, que eu estou nela, que lhe dou 
tudo o que há em mim porque eu sou um Deus de amor.

Mas você que deixa esses sons entrarem dentro de você, você que os ouve fora 
como dentro de você, eles falam com você apenas para desestabilizá-lo da sua realidade. 
Eles os acalmam para que não possam tomar decisões. Não lhes prometem felicidade, 
nada mais são do que sons que vão para o ar e que nada contribuem. O som que está 
em você não é verdadeiro, nem uma realidade, nada mais é do que um vento. Ele o 
mantém no vácuo e você vive com ele no vácuo. Você não tem felicidade dentro de você, 
porque o que não é real não pode lhe dar felicidade.

Acordar! Você está dormindo com aqueles sons mentirosos, hipócritas e 
dominadores de sua paz. Você chegou ao ponto de se machucar ainda fazendo 
gestos vergonhosos e violentos. Você se volta para a bebida e as drogas para 
amplificar suas sensações. Você não é mais você, você é mau. O mal os enfeitiçou 
e eles não podem mais perceber isso, então tome cuidado com aqueles que vão 
te dizer que eles não são pessoas respeitáveis. Você estaria disposto a pagá-los 
na mesma moeda, acusando-os de falsos pais, falsos amigos e outros que não 
sabem, pareceriam spoilers. Você não quer que outros venham impedi-lo de 
fazer o que bem entendem.

Eu sou Jesus de Amor, falo assim com vocês porque, vocês jovens e vocês, 
pessoas de todas as idades, eu os amo. Estou em você, vivo em você, estou 
dentro de você, aí onde você deixou todo o lugar para uma música que só quer o 
mal. Estou em um canto esquecido de você, esperando que você entenda que eu 
sou a sua felicidade. Todas aquelas canções compostas
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com palavras diabólicas são acompanhados por sons diabólicos que os seduzem; Eles os 
enganam, eles os fazem ver a vida como se estivessem no cinema.

Quando estão melancólicos, gostam de entrar dentro de si com essas canções 
diabólicas para viver no seu mundo, que é um mundo de loucura, melancólico, 
perverso, de violência, sem consideração pelos outros e sem fé em Deus. Então, 
meus filhos, quando sua vida é agitada, você gosta de encontrar essas canções 
diabólicas com a necessidade de se mexer. Você deixa essa euforia entrar em seu 
interior e não se conhece mais. Eles se tornaram crianças ativadas por esses ritmos 
que os fazem mover-se no ritmo de sua cadência. Já não são vocês, meus filhos, que 
se controlam, são eles que os controlam e vocês se permitem ser controlados. Vocês 
perdem o rumo, meus filhos, e quando voltam a si mesmos, olham ao redor e veem 
um mundo sem alegria.

Não é, meus filhos, o mundo que fica sem alegria, são vocês que perderam 
a alegria, a simplicidade, a ternura e o prazer de querer dar amor. Você não sabe 
como se sentir bem. Para se equilibrar, você vive seus dias entregue a esse ritmo 
infernal que os torna marionetes. Você deixou o que estava dentro de você, a 
coisa mais preciosa: a criança que você ama e que quer ser amada por quem é.

Vocês são filhos do amor, foram feitos de amor. Tudo em vocês, meus 
filhos, existe uma criança que busca quem é. Ele quer encontrar aqueles que 
ama, ele precisa de amor! Ele não quer recorrer a essas falsidades, porque essa 
criança sabe que são falsas. Ele quer saborear os momentos de sua vida com 
ternura, paz e amor. Ele quer ser amado, ele quer amar. Este garotinho, você 
está no estado puro, antes que a música do seu mundo acelerado venha enganá-
lo.

Vocês, pais, que deram o seu melhor para educar seus filhos neste mundo 
onde a música faz parte de suas atividades, mostraram a eles um mundo em que 
o ritmo está em sintonia com suas atividades. Você não pode viver sem música. 
Você trabalha no ritmo do som para tornar seu trabalho atraente. Você faz suas 
atividades ao ritmo do som. Você não pode parar de ouvir esses sons ao seu 
redor que o motivam.

Olhem para seus filhos carinhosos, eles também ouvem esses sons que fazem 
parte de suas vidas. Não se surpreenda que, ao envelhecer, eles queiram encontrar 
esses ritmos, isso é se apegar a eles. Meus amores, quando tiveram exemplos de 
silêncio em que os viram entrar em vós para rezar ou dizer a Deus que o amam e que 
lhe oferecem o seu dia e o seu trabalho? Sim, meus filhos, seus pequeninos não 
tiveram nada além do que viram e ouviram, eles entraram neste mundo e não 
puderam escapar daqueles sons infernais. Tudo neles não tem escapatória, não há 
outra saída para eles. Não posso ajudá-lo se você não estiver disposto a ouvir o Amor.
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Meus queridos filhos, depende de vocês ajudá-los. Eu vou te mostrar que o 
amor que está em você é mais alto no som do que toda a música diabólica do 
diabo. Trarei para vocês impulsos de amor mais poderosos do que seus impulsos 
frenéticos que torcem seus filhos como cobras. Vou colocar sons melodiosos em 
você que os farão vir até você, como fazem os trovadores. Quando a canção do 
coração ressoa, nada pode deter o ritmo de um coração que ama.

Sou eu, Jesus, essa música, essa voz, esse ritmo de amor, vocês, meus queridos 
filhos, sejam o amor em mim. Eu sou seu Caminho, sua Voz! Eu sou a Luz que 
brilhará neste mundo "pesado" para levá-los ao meu mundo de amor. Não posso te 
deixar sem armas. O que vocês fariam sem mim, seus pais e amigos, para ir para 
aqueles que foram enfeitiçados? Eu sou o Guia do amor.

Dê-me, meus queridos filhos, o seu sim e colocarei em você esses instrumentos de 
música de amor para que você possa fazer tudo em harmonia de amor. Eu sou o 
maestro que faz tocar em mim os seus instrumentos de amor, Jesus de amor, não 
duvides do teu poder de amor em mim, amor, eu sou poderoso, nada pode alterar a 
minha fonte de poder.

Eu me movo em vocês, eu amo, venham a mim, meus queridos filhos. Vós, 
os apelos do meu Pai, tudo está em mim, o Amor, eu te amo. Dê amor e atrairá 
para si aqueles que deixou para trás sem parar, por meio do amor. Não, não 
estou tentando censurá-lo, amo você demais! Estou a caminho para te mostrar o 
que te afastou de mim, Amor. Sou eu, meus queridos filhos, que te mostrarei o 
que há em ti. Por mim, você irá, por sua vez, aos seus bebezinhos que Deus Pai 
lhe confiou.

Venha, minha querida, estendo minha mão para orquestrar seus sons ao 
ritmo de meus sons de amor para dar a seus corações a canção do amor. o
amar com ternura. Jesus Amor por suas alegrias cantantes. Um homem.

203 - 9 de agosto de 2001 Jesus amor

Sou eu, amor, sua atuação.

Minha querida filha do meu santo sim em ti, porque te entregaste ao Amor, eu sou 
Amor, que em mim mesmo proclama o teu sim para amar, eu te amo.

Meus filhos do amor, como vocês me agradariam se abandonassem seu sim Amar 
para que eu, eu possa pronunciá-lo! Eu sou Jesus amando cada um de vocês. Obrigado, 
meus amores, por tanto amor em seusim. Eu, Jesus de Amor, tomo-os no meu Ser e 
guardo tudo preciosamente em mim para que nunca me seja um estranho para ti.

Meus filhos, vocês que estão em mim não sabem como é magnífico saber que 
estou em vocês. Com o seu consentimento no meu amor, eu, Jesus, recebo você em 
mim. Saiba quem está em você. Alguns filhos pronunciam osim a partir de
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amar sem conhecer todo o poder que isso lhes traz. Eles são tão ignorantes do que 
eles têm! Eles não entendem que o Amor, que é Deus, mora neles. Eu sou tão real 
neles!

Cada criança que se entrega ao amor por meio de seu sim um poder de amor é dado. 
Este poder do amor mostra-lhe as minhas ações, sou eu que vivo nele. Por causa de seu 
abandono contínuo, faço tudo nele. Quando este filho se abandona totalmente para me dar 
sua própria vida, toda a suasim eles estão em mim, eles formam o meu conteúdo. Eu, que 
sou tudo para ele, estou acomodando-me a ele. Todos os filhos que vivem neste abandono 
conhecem esta força do amor, mas aqueles que não se abandonam em Jesus são aqueles que 
não sabem que têm dentro de si esta força do amor.

É como um filho que recebe um presente de aniversário. Feliz com seu presente, 
ele me pede para ajudá-lo a desembrulhar. Ele faz isso porque me ama! Embora seja 
capaz, pede-me que o faça descobrir a sua utilidade porque, para ele, tudo o que é novo 
não pode dar-lhe alegria se não passar por mim. É por causa da minha gratidão que ele 
aprenderá. São seussim contínuos que lhe darão esse poder de realizar ações 
agradáveis   plenamente. Se ele quer que o objeto seja para ele um meio de diversão, ele 
tenta me pedir para fazer tudo por ele; Eu, eu farei tudo por ele. Ele sabe que tem Jesus 
nele, que lhe dá esse poder. Ele é ignorante da ação que está nele. Quantas crianças 
ignoram o que têm em si mesmas!

Eu me movo, meus filhos. Quando você anda, sou eu, seu Jesus, que anda; 
quando você come, sou eu, Jesus, que como; você que está lendo porque você 
pronunciou seuSim, Eu sou Jesus quem leio, eles não são mais você. Eu te levo 
comigo e te envolvo com meu amor, e sua ação se torna minha; isso é viver na 
Vontade Divina. Você vem para mim, para mim. Você renuncia a si mesmo para 
viver em mim. Meu poder não tem limites. Vocês se tornam, através de mim, 
filhos de Deus. Você não é mais você em sua vontade, mas você está em mim em 
minha Vontade Divina. Deus Pai olha para ti e, ao ver o seu Filho através de ti, 
não pode impedi-lo de te agradecer com amor, por estares todo em mim, seu 
Filho.

Não é por causa de seus esforços que você se abandona, são as graças 
derramadas em você que o transformam em seres de amor. Você realmente se 
tornou a minha imagem de que seus esforços são envolvidos por minhas ações de 
amor. Porque vivo em ti, sou eu que faço as tuas acções e, pelas minhas graças, tu as 
realizas no meu amor, por amor, com Amor .Tudo em ti se sintoniza com o Ser 
amado por Deus Pai; assim, você aprende a morrer em mim. Morrer em mim é 
descobrir o poder do Amor de Jesus, em você.

Mim Filha do Sim a Jesus, Faço tudo por voce. Eu ajo em você. Você se move em mim. Por 
meu agradecimento, eu faço de você meu ato. Quando você escreve, seus dedos são agitados 
através de minha Vontade Divina. Se eu quisesse, impediria que seus dedos se movessem, mas eu 
sou amor, sou um Deus livre. Eu estou em você, você em mim, sou eu que te faço agir por minhas 
graças de amor.
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Gosto de te alimentar com minhas graças. Quando você se comportou sem saber 
que eu vivia em você, derramei as graças do amor sobre você. É por isso que você fez 
suas ações não querendo me desagradar, porque você sabia que eu, Jesus, era o seu 
Salvador; isso, eles já te ensinaram. Agora que você deu o seusim Você aprendeu que eu 
vivo em você e que sou eu quem faz suas ações.

Como se faz isto? Por minha Divina Vontade. Assim como eu sou Deus e sou a 
Palavra, sou a Atuação de tudo que você faz, e até mesmo do que você tem feito desde 
que veio a este mundo. Por minha Divina Vontade, eu tomo suas ações e as faço minhas, 
elas se tornam minhas ações. No seu abandono, você não atribui a si mesmo nada que 
venha de você, você me dá tudo.

Eu derramo as graças do amor sobre você e, sem esforço de sua parte, as graças 
passam para aqueles que estão em você, porque Eu sou o Princípio e o Fim, e carrego 
comigo todos os filhos do mundo; Eles, que estão em você, recebem graças pelo seu 
abandono e aqueles que estão em você amor por mim, porque fazem ações na Vontade 
Divina, também recebem as graças, e você também recebe as graças que vêm de seu 
abandono em mim: é multiplicação.

Eu sou o ator. Tudo vem de mim, Jesus. Uma vez que você recebeu 
agradecimentos, suas ações se tornam mais fáceis; você sente paz mesmo quando 
encontra obstáculos, porque você aprendeu a me dar tudo. Você entendeu? Você não se 
preocupa mais, você se abandona. Você entende o que o abandono na Vontade Divina 
produz?

Meus filhos, quando alguém anda de bicicleta, as rodas da bicicleta giram 
sozinhas? Claro que não, é a pessoa que os vira ativando os pedais. A bicicleta é 
apenas parte do todo e é o piloto da bicicleta que permite esse movimento.

Se seu sim é dado a mim, Jesus, eu me torno o piloto de sua bicicleta, eu ajo 
nele. A ação é feita em Amor, com Amor, por Amor.Tudo em mim é movimento 
de amor. Estou no filho e ele está em mim, somos nós que juntos giramos as 
rodas da bicicleta. Porque ele me ama, eu, eu ajo nele, ele quer ser o que eu 
quero que ele seja.

Meus filhos, quando vocês pedem sua bicicleta, sou eu que os transformo; 
como aquele filho que pedala sua bicicleta, não é mais você que intervém, sou eu. 
Você, você está em mim e eu, eu sou o motorista. Minhas graças de amor 
derramadas sobre você, ajudam você a pedalar sua bicicleta sem que você tenha que 
agir, porque você está ciente de que eu vivo em você e que você é agradável para 
mim. Quando você me dá esse movimento, são minhas graças que o ajudam a 
pedalar com alegria.

É verdade que há crianças que pedalam sem me dar nada. Veja, eles fazem isso, 
mas sem minhas graças, eles não têm minhas ações dentro deles. Se eles me 
perguntassem, perceberiam muito bem meu poder neles, porque fariam isso com ale-
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gritou em seus corações, com paz neles e alegria em todo o seu ser. Tudo pareceria mais 
agradável para eles, porque antes eu teria derramado meus agradecimentos sobre eles.

Meus filhos, essas graças são apenas para aqueles que me dão seus 
movimentos. Todos vocês podem tê-los, tudo está em mim, eu sou a Vida. O 
amor sabe se oferecer livremente para que os outros sejam felizes. Eu sou feliz. É 
muito bom deixar a felicidade em suas vidas. É o amor que dá vida a você.

Eu sou o chefe da minha Igreja mística, vocês são os membros da minha Igreja. 
Meus filhos, a quem amo, vocês estão em mim, eu estou em vocês, formamos um só 
Corpo. Sim, meus filhos, aqueles que se recusam a viver em harmonia com a Vida, são 
aqueles que não se pronunciamsim.

São como as crianças que pedalam as bicicletas cujas rodas foram levantadas 
para se exercitar, pensando apenas em desenvolver sua forma física, mas essas 
crianças não acham que a forma que dá melhor desempenho está nelas. Eles não 
pensaram que a vida, a verdadeira vida, se move, é consumida pelo amor. Sem 
amor, eles morrem porque não disseramsim ao Amor. Eu me movo, vivo, amo, 
alimento minha vida: a do Amor, a vida verdadeira, a vida eterna.

O que mata crianças é ficar parado. Não sejam seres sem rumo que 
permanecem no mesmo lugar, isso é tão chato não fazer nada. Entendam, meus 
filhos, o amor é o motor que faz o amor circular em vocês. Ninguém morre em 
mim, Amor. Tudo que você precisa para ser feliz está em você. Eu, Jesus, amo 
vocês, venham a mim, meus filhos. Como eu os amo! Você me ama? Diga-me
com seu sim de amor em Jesus de amor. Um homem.

204 - 10 de agosto de 2001 Jesus amor

Proteja-se de catástrofes.

Ah, meus queridos filhos, como eu os amo! Existem tantos eventos em suas 
vidas que lhes trazem provações. Você não percebe que está prejudicado quando 
não ouve nada além de seus sentimentos. Sim, meus filhos, quando chega um 
acontecimento ao seu vizinho e passa para vocês no noticiário da televisão, seus 
ouvidos são como antenas, captam o que querem ouvir. Você está à procura de tudo 
o que é negativo, como aquele terremoto que aconteceu na Índia.

Você fica grudado no seu canal de televisão e se embriaga com aquelas 
palavras tristes, como quando você adere a uma música nova que te faz vibrar 
com seus sons melancólicos. Vocês são como autômatos sem molas que não 
podem se mover por conta própria. Você se torna como sua televisão: uma 
máquina sem vida. Você não é mais capaz de reagir dentro de si mesmo, 
permanece indiferente quando seus irmãos e irmãs estão em perigo. Sua reação 
não é ter sentimentos de amor fraternal por essas crianças que sofrem 
desastres. Tudo parece irreal para eles quando os vêem da poltrona.
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Sim, meus filhos, o que vocês fazem quando ouvem essas notícias? Você diz a si 
mesmo: coitados deles, eles não têm sorte! O que acontece com eles é terrível! Que 
tristeza todos esses mortos! E, imediatamente após essas condolências, mudam de canal 
de televisão para ver se não há outras imagens que os mostrem mais. É realmente amor 
ou sentimento?

Diga-me, quando você vê seus irmãos e irmãs passando por uma 
catástrofe, quantos de vocês oram a Deus para ajudá-los? Quantos oferecem 
seus dias de trabalho ou ações a Deus por eles? Meus queridos filhos, vocês nem 
sabem que Deus pode vir para ajudá-los no seusim ao Amor. Vocês se tornam 
como máquinas sem vida que projetam imagens de crianças moribundas; você 
está aí para ver essas crianças e não sente nada porque, para você, elas são 
apenas imagens. Estão tão acostumados com as imagens que a televisão os 
mostra que não reagem mais.

Ah, meus filhos do amor! Aprenda a se entregar ao próximo dando a Deus tudo 
o que você faz por ele, e receberá as graças do amor por você e por ele. Porque você 
os leva com você, eles também receberão as graças. Isso está ajudando seu vizinho. 
Dar a si mesmo é aceitar dar o seusim a Jesus para receber as graças de amor que os 
ajudarão a dar. Amo vocês, meus filhos. Quero que você ame o Amor. O amor sabe 
dar, sabe receber e também sabe distribuir.

As crianças que passam por desastres devem saber como a oração é importante! Se 
eles pronunciassem seusim ao Amor, isso os ajudaria e eles descobririam que só pelas 
minhas graças eles podem suportar suas dores. Sem mim, amor, toda dor é insuportável. 
Suas orações, meus filhos, irão ajudá-los. Vou pegar suas orações e transformá-las em 
agradecimento por elas.

Viva isso na Vontade Divina, ore em Jesus, tudo está nele. Ele só pode fazer 
tudo, porque é onipresente. A Vontade Divina está em tudo, para tudo, em todos os 
momentos. Uma oração na Vontade Divina é dar a suasim ao Poder que é posto em 
ação para fazer da sua oração uma oração divina. Meus filhos, se vocês conhecessem 
o poder da sua oração quando feita em Jesus, vocês orariam apenas em mim, 
porque eu sou a Vontade Divina.

Essas pobres crianças que sofrem catástrofes não estão protegidas contra os 
ataques do diabo, elas foram expostas. Quem não reza deixa o campo livre para o 
Maligno e ele se torna o dono de suas vidas, não porque vive nelas, mas cria 
situações que os fazem sofrer.

Meus filhos, toda catástrofe é o resultado de suas falhas para com o Amor. 
O amor pode impedir o ódio de Satanás por vocês. Não posso forçá-lo a me dar 
sua vida para que eu possa protegê-la, se você não a quiser. Não deixe o campo 
livre. Meu Pai Celestial é o dono de tudo, ele pode proibir você de fazer essas 
maquinações contra você e seu vizinho, se você pedir a ele.
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Oração é graça. Deus cumpre sua Vontade de amor quando você ora. Sua 
oração é mais poderosa quando você ora em mim, Jesus. Passe por mim, seu filho, 
eu sou o ator. Se você me perguntar, orarei em você e apresentarei minhas orações 
ao meu santo Pai Celestial. Porque suas orações serão minhas orações, seu Pai de 
amor cuidará para que o mal que Satanás projeta contra você não seja realizado.

O que vocês esperam, meus filhos, para que o grande castigo destrua todos 
vocês? É um grito de amor que envio para você. Saia de suas televisões noturnas 
e ilumine você, não é hora de você acordar? Já leram as mensagens da minha 
terna Mãe em La Salette, em Lourdes e em Fátima, aos meus pequenos 
escolhidos? Ela o advertiu contra essas catástrofes e você não a ouviu. Você diz 
que essas catástrofes são devido ao aquecimento global. Filhinhos incrédulos, 
vocês não sabem que esse processo se deve ao seu mundo egoísta? Minha mãe 
não tinha te avisado? Você nem deu ouvidos a isso, e agora quando você fala 
sobre esses eventos, você diz que é normal.

Achar isso normal é fingir que essas catástrofes fazem parte do seu mundo 
de evolução moderna. Você não percebe que é o seu mal que o faz dizer que 
esses eventos são praticamente inevitáveis   considerando a camada de ozônio. 
Você diz essas coisas sem amor ao próximo. Você não é mais amor, você se 
tornou uma criança fria. Já não pensas nos que sofrem por causa da indiferença 
dos ricos que querem enriquecer sem pensar nas consequências das suas 
decisões.

Tudo o que é contra o próximo é obra de Satanás. Ele quer destruir o 
mundo com suas maquinações e você, você não vê nada. Você diz que é normal, 
pois a camada de ozônio é afetada. Meus filhos, quem destruiu a camada de 
ozônio, senão a indiferença dos homens em detrimento dos outros? É Satanás. 
Ele o incita ao mal e você não percebe nada.

Minha mãe os advertiu contra a recusa de minhas leis de amor em 
detrimento dos bens materiais. Veja o que você vive: você só vive para se 
oferecer luxo; suas famílias são destruídas; seus filhos são abandonados, 
dilacerados por divórcios; suicídios estão aumentando e idosos morrem sozinhos.

Filhinhos cegos, ela não os avisou do declínio da minha Igreja? Meus filhos 
não encontram mais o amor em minha Igreja, está praticamente sem expansão. 
Seus filhos a deixam ir para seitas religiosas, porque eles têm fome de mim e não 
encontram nada além de discórdia e mudanças que os desorientam. Eles 
precisam retornar à fonte de água viva.

Na própria Igreja proliferam os erros. Alguns de meus filhos consagrados estão 
sob o controle de crianças que acreditam ter encontrado a solução para essa grande 
apostasia e sofrem. Eles enganam meus filhos ao não lhes dar meus verdadeiros valores 
de amor. A sociedade é dominada por pessoas sem fé. Violência pune por
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em todos os lugares. As escolas rejeitaram minha presença. Novas doenças deram 
lugar à praga. Minha presença em suas famílias não é aceita. Meus filhos da luz são 
ridicularizados, porque a grande apostasia se espalhou.

Minha Mãe anunciou um grande castigo para você e você não dá 
importância. Meus próprios padres não acreditam mais nisso. Eles não querem 
assustar meus filhos se isso não acontecer, e durante esse tempo, vocês podem 
ver a divisão que reina dentro da minha Igreja. Meu santo Vigário sofre 
terrivelmente. É criticado, é desobedecido. Tudo o que é feito não significa que 
seja desejado por Deus, é por falta de oração. Minha Mãe te pede para rezar, 
para fazer penitência, para jejuar e você não a ouviu.

Muito poucos de seus filhos estão cientes de suas mensagens, mas são 
aprovadas por minha Igreja. Meus filhos, somente a oração pode diminuir o que está 
por vir. Você não leva o que está vindo a sério. É preciso que eles se reúnam em casa 
para orar. Noé deu ouvidos a Deus, enquanto os outros riam dele. Quando chegou a 
época do dilúvio, ninguém estava pronto, exceto a família de Noah. Você se 
comporta como eles. Você zomba de minhas mensagens e de minha terna mãe.

Você estará sozinho para viver o que está por vir. As crianças estão se 
preparando para este evento. Aproveitam minhas graças de amor que os 
transformam em filhos da Vontade Divina. Quando isso começar, eles estarão em 
paz. Tudo será alegria para eles, porque será o início de um mundo de amor no 
qual o mal terá desaparecido.

Eu, Jesus Amo, eu te amo, quero felicidade para todos que dizem sim ao 
Amor Venha a mim, derramarei em você as graças que os transformarão em 
seres de amor. Sejam amor, meus filhos, tornem-se amor consentindo em deixar 
Jesus agir em suas vidas. Aceite o Amor em você, ele fará maravilhas por você.

Acabe com o medo que você atualmente sente quando pensa em seu 
mundo. Fique seguro comigo, Jesus. Por seuSim, Eu faço crescer em você o amor 
pelo seu próximo. Amo vocês, meus queridos. Obrigado minha terna filha desim.
Jesus que deseja que todos tenham a certeza do seu amor nele. Um homem.

205 - 13 de agosto de 2001 Jesus

Não seja surdo.
Eu, Jesus de Amor, peço a prova do teu amor para te oferecer o que tenho 

em mim: o amor. Filhos meus, vocês que não querem se reconhecer, amores, 
peço que se portem bem, porque se aproxima o dia em que me verão.

Você não percebe o que Satanás faz em você. Ele cria eventos em suas vidas 
que os levam a cometer faltas contra si mesmos e contra o próximo, e isso os faz 
sofrer. Tudo ao seu redor está em
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desordem, tudo está desmoronando. Se isso continuar, não haverá mais nada para 
ajudá-lo nos momentos difíceis que virão em alguns momentos.

Tudo é para muito em breve. Não seja surdo. Vou me mostrar por dentro 
para perguntar se você quer viver no amor, renunciando à sua vontade humana 
de viver na Vontade Divina. Você mesmo vai responder a esta pergunta sobre o 
amor.

Meus queridos filhos, como vocês podem responder a esta pergunta se vocês 
não sabem nada sobre vocês? Atualmente, meu adversário está tramando tudo para 
sua destruição total. Você continuamente se permite ser dominado por ele. A perda 
será completa para você se você não acordar. Eu lanço uma chamada para
alarme: "Meus filhos, tenham cuidado, vocês vão cair no inferno." Você não sabe que o
o inferno existe? Não é uma armadilha.

Estou com sede de vocês, meus pequeninos. Eu os vejo e choro por sua falta de 
jeito. É uma grande tristeza vê-los de modo que meu Coração está sem vida. Por você, na 
cruz, derramei minha última gota d'água. Meus filhos, é para a sua purificação que lhes 
imploro que suportem estes últimos momentos de suas vidas fora do amor. É nesta 
Grande Purificação que compreenderás quão grande é o amor de um Deus que se 
deixou crucificar por amor a cada um de vocês.

Você não entende a importância de minhas chamadas para voltar ao caminho 
certo. Você está perdido neste mundo egoísta e orgulhoso. Não se deixe invadir por 
todos esses erros que envenenam suas vidas. Sua negligência é como um colar de 
ferro em volta do pescoço que os impede de ver bem para onde estão indo. Meus 
filhos, se vocês não fizerem os esforços necessários para se soltar, ficarão 
paralisados   por seus maus hábitos.

É normal viver em busca de meios que te embalem para dormir para não poder 
ver o teu mundo que te afoga? Vocês se entregam totalmente às suas ocupações de 
filhos prisioneiros do sistema. Os filhos de Israel sabiam que eram escravos dos 
filhos do Egito; você nem mesmo vê que são escravos. Entenda que você está 
encantado com seu mundo de consumo, que o leva a fazer o que ele quer sem que 
você possa dizer uma palavra. Você não pode continuar assim, você tem que vir até 
mim.

Meus filhos, digam sim O amor é a sua salvação. Quantos de vocês não se 
importam com meus avisos! Os filhos da luz disseramsim Amar e levar crianças 
indecisas com eles. E os pais se deram a mim, e eu os levo comigo, porque eu sou 
para eles o Salvador de seus filhos que você me oferece. As crianças são 
desconhecidas para si mesmas, não sabem que são amor e que eu as habito. Eles se 
permitiram ser crucificados com sua mania de se ver sem mim.

Ah, coitadinhos, como os amo, os desprezados por si mesmos! Essas 
crianças sofrem porque não se sentem amadas por mim, Jesus. Sem mim, eles 
estão sofrendo tanto! Eu os quero. É por você, o desprezado, o incompreendido, 
o desafortunado, o deprimido, o zangado, o adúltero, o indiferente,
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os malfeitores, os violentos, os ingratos, os incondicionais do mal, os orgulhosos, 
os hipócritas, os ladrões e os mentirosos, sim, é por todos vocês que eu queria 
morrer na cruz. Ao mostrar-vos o meu Corpo marcado pelos vossos pecados, dei-
vos a prova do meu amor por cada um de vós.

Quantos de vocês, meus filhos, se recusam a se reconhecer como são! Você 
não percebe suas dificuldades. Você quer conhecer a felicidade, mas não quer 
ouvir o que eu quero lhe dizer, porque isso o forçaria a renunciar aos prazeres 
proibidos. Eu, Jesus, peço-lhe que pense nas obras que lhe serão pedidas. 
Quantos de vocês estarão de mãos vazias quando eu me apresentar a vocês!

Eu, seu amante, por ela sim Para Amar, vou dar-lhe uma dose de abandono no 
meu amor; Essa dose de abandono fará com que você entenda sua falta de si 
mesmo. Eu te darei o amor que falta para que você perceba que você é meus filhos, 
o Amado do Pai, seu Irmão, seu melhor Amigo, aquele que se doou por amor.

Meus filhos, o amor os chama a se comportarem como filhos de Deus. Você 
vem dele, não perca a oportunidade que ele lhe dá de se corrigir; sua 
independência é contra você, é você só quem vai sofrer. Meu Pai é Amor, ele não 
pode sentir dor, isso não é conhecido por ele. Ele é compassivo diante da sua 
dor, chora por você, mas não pode sofrer, porque o mal não existe nele.

Somente aqueles que estão errados podem sofrer dor em seu ser. Levei 
comigo todos os seus pecados e seus pecados feriram meu corpo. Todas essas 
dores que senti, porque levei todo o mal comigo para levá-lo à morte.

Quantos estão se perguntando: "Por que Jesus e Maria nos dizem que choram 
lágrimas de sangue quando estão no céu?" Meus filhos, sua vida na terra é um 
caminho que os conduz a nós, ao Reino de meu pai. Como eu sou o Princípio e o Fim, 
minha Vida está no presente.

Quando você comete um pecado, eu sinto esse pecado como o senti em mim 
no momento da minha Paixão e minha Mãe, que participou da minha Paixão, o 
sente; Você vê que seus pecados são sofrimentos por nós! Amo-vos muito, meus 
amores, porque não há um momento que não esteja na minha Paixão de levar 
comigo tudo o que vos pode matar. Quando você ouve que eu sofro, essa dor, é você 
que carrego comigo.

Minha mãe os segura. Ela chora lágrimas de sangue porque os ama, ela os 
quer felizes ao seu lado. Não pense que minha Mãe não conhece a felicidade! A 
felicidade de viver no Reino de meu Pai é imensa. Porque ela os ama, seu amor 
maternal torna-se uma dor para ela quando os vê em pecado; ela os carrega todos 
em seu coração. Meus filhos da luz também sofrem porque os amam; é com minhas 
graças de amor que eles sofrem, o sofrimento é graça para eles.

Você que sofre, é por causa do mal que seus sofrimentos são insuportáveis. Eles 
não são acompanhados pelas minhas graças e isso os destrói, quando aqueles que
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eles sofrem com minhas graças eles crescem no amor. Pelas minhas graças de amor, eles 
podem se oferecer a Deus em amor; assim como eu que sofri, ofereci tudo ao meu Pai por 
amor.

Essas crianças que se entregam ao Amor conhecem consolações. Eles são apoiados por 
mim, porque têm confiança em mim. Quando eles têm dores, eles os entregam a mim e eu 
derramo as graças da aceitação sobre eles. Quanto mais aceitam seus sofrimentos, mais 
aprendem a se render a eles. Quando eu aceito seus sofrimentos, eles se tornam meus 
sofrimentos e, como eu sou Amor, eles carregam graças que lhes dão paz. O filho que me 
oferece seus sofrimentos torna-se tanto amor que seu ser conhece a paz.

Filhos meus, quando fazem o mal e não vêm a mim que estou no meu 
sacerdote para os purificar, conhecem os sofrimentos que os infelizes. Você não 
vê o amor, porque está cego pelo mal que o corrói por dentro. Somente quem for 
amor conhecerá a felicidade. Quando o amor reinar em todos os corações, não 
haverá mais sofrimento, o riso estará em seus corações e seus seres terão 
alegria. Os filhos do mal terão desaparecido da superfície da terra. Ninguém 
sofrerá por causa de crianças que rejeitam o Amor.

Amo vocês, meus filhos. Eu quero você todo em mim, Jesus Amor. Obrigado, meu
terna amada doçura. Um homem.

206 - 14 de agosto de 2001 Jesus

Os casais se unem no amor.

Minha amada, você sofre sabendo que poucas crianças me ouvem. Consola-te, 
minha doçura, eles estão em sua transformação em mim, porque estão na escola do 
Amor. Tu, minha doçura, fica só com o teu Deus de Amor. Dá-te a mim. Vem a mim. Eu 
amo Você.

Minha filha, em breve vocês estarão todos comigo. Este tempo de preparação é 
necessário, porque muitos de meus filhos não se importam com a minha sagrada 
Presença que eles verão em breve. Eles cuidam de seus negócios sem se preocupar com 
o que está por vir. As crianças de hoje vivem em um mundo sem amor, elas estão mortas 
para a vida real. Sim, meus filhos não se entregam mais ao amor dos outros, porque 
tudo se orienta para os prazeres sensuais e o materialismo. Este mundo hoje corrompeu 
meus filhos. Eles vivem egoisticamente em um mundo onde tudo é projetado para 
satisfazer suas sensações externas.

Eu te amo, minha filha, fica comigo, seu Deus, para seus irmãos e irmãs. Na 
Vontade Divina, você os aceita e me implora para prepará-los para minha santa 
vinda. Embora você sofra por saber que a salvação deles virá acompanhada de dor, é 
necessário que isso aconteça. Eu, o teu Jesus, que os conheço, sei melhor do que tu 
que os sofrimentos são necessários. É para o bem deles. Não se preocupe com o que 
você não conhece, eu amo todos eles, sim, todos!
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Meus filhos, saibam que alguns filhos, desde o nascimento, vivem apenas para 
satisfazer seus prazeres sensuais. Eles nasceram neste mundo, sem saber mais nada. 
Vocês, filhinhos, que desejam tanto prazeres tão efêmeros, não sabem que eles 
duram apenas um momento? A hora de sentir alegria então, nada mais, então voa; 
assim como uma brisa de verão antes de uma tempestade de calor, não há mais 
nada.

Eu, que estou em você, estou vivo, vivo em você, você não pode me ignorar. Não 
tenha medo de me dar suas vidas; Eu, Jesus, o enriquecerei com abundantes graças que 
te farão crescer em mim, o Deus de amor. Como eu os amo!

Estou em vocês, meus pequeninos, sou um Deus cheio de amor por cada um 
de vocês. Eu sei que você não quer interromper sua vida agitada, você quer viver 
sem me conhecer; e eles têm a consciência limpa em relação ao seu comportamento. 
E, no que me diz respeito, você diz que me ama, mas nada mais, porque o seu amor 
por mim não muda seus hábitos de vida.

Eu, eu quero você em mim no amor, não só por um tempo, mas para sempre. 
Isso é o que te proponho, a felicidade, a verdadeira, aquela que te faz feliz. Eles não 
conhecerão mais o sofrimento, nem a morte.

Mas tome cuidado, se você deseja conhecer essa felicidade eterna, não pense 
que continuará a viver como crianças que pensam apenas em satisfazer seus 
prazeres sensuais. Eu não posso pagar por eles, porque o que eles vivem atualmente 
é uma destruição de suas vidas. Eu, o Amor, não prometo nada a não ser felicidade, 
meus filhos. Leia e verá que está em busca do amor verdadeiro.

Deus criou o homem e a mulher. Esses dois filhos do amor se uniram para que 
outros filhos do amor viessem ao mundo. Leia bem: é no sacramento do casamento que 
dois seres amorosos devem se unir para a eternidade. Unindo-se, tornam-se um só e, 
nesta união de amor, o amor floresce e dá frutos no tempo que farão crescer o seu 
amor. Quando o amor é dado, há dois filhos que se entregam sem buscar dar-se para 
receber; eles são dados gratuitamente. Os dois querem ser um ser completo para o 
outro. Só há amor que pode ser dado dessa maneira, para não conhecer, mas amar. 
Quando dois seres se rendem, há dois corpos que se fundem para dar a Deus o fruto que 
vem dessa íntima relação de amor. É o próprio Deus quem vai escolher o filho que virá 
ao mundo por meio desse relacionamento.

Deus é vida. Ele deu vida ao homem e ele, ao depositar o germe da vida na 
mulher, ela recebe a vida nela e Deus, que também está nela, recebe este 
movimento da vida. Desde Adão, Deus continua dando seu fôlego de vida porque 
Deus é amor, ele gosta de dar. É desde que a criança começa a se formar no 
ventre de sua mãe que a vida está presente nela. A Vida Divina está presente 
neste pequeno ser.

Quando os espermatozoides procuram entrar no óvulo, apenas um entra lá, ou 
podem haver dois para formar gêmeos, etc.; isso é feito em Deus. Deus sabe
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todos os seus filhos que devem vir ao mundo, ele escolheu todos eles. Deus está 
agindo, ele é o movimento da vida.

Sou eu, Amor, quem abençoa esta união por meio do sacramento do 
matrimônio. Despejo as graças do amor sobre cada um deles para que se dêem. 
Eu sou o Amor que dá e que recebe. Eu sou o movimento do amor. Tudo vem de 
mim. Sem mim, esse gesto seria trivial. Seria um gesto feito entre dois filhos que 
não se querem mas fisicamente, porque seria feito sem amor, apenas os 
sentidos teriam satisfação; isso não seria nada mais do que atração física.

Meu movimento de amor é outra coisa: ele é puro, se entrega para agradar ao 
outro, não domina, não busca satisfação egoísta, é gratuito; ele nada mais é do que 
doçura, respeito e ternura. Tudo ao seu redor é verdade, porque sou eu quem o 
alimento com o meu amor. Por meio desse relacionamento íntimo de amor, outros filhos 
do amor vêm ao mundo. Minha criação é feita em um movimento de amor.

Não há movimentos de amor se um homem e uma mulher não tiverem 
amor. Sou eu, Deus, que lhes dou o meu amor e, por sua vez, eles, que me 
amam, se dão um ao outro no amor que nada mais é do que o meu amor. Sem 
mim, não haveria movimento de amor, o amor verdadeiro é dado. Ele é livre, ele 
não é forçado. Só quem é amor se entrega ao outro neste movimento do amor. 
Sou eu que vivo neles, que lhes agradeço com amor para que sejam seres de 
amor.

Numa relação íntima de amor, existe a união de dois filhos do amor que se 
deixam envolver neste movimento do amor: o ser masculino penetra no ser 
feminino. O homem deixa sair dele o germe de vida que entra em seu ninho2 para 
que o germe da vida forme um ser de amor. Tudo está no movimento do amor. O 
amor sou eu e eu sou esse movimento. Não há vergonha, meus filhos, de falar de 
um movimento de amor.

Entendam vocês, meus filhos, Satanás, o pérfido, meu inimigo, tentou Eva 
para que ela comesse o fruto da árvore do bem e do mal. Por sua vez, ela tentou 
Adão a comer este fruto proibido e eles conheceram o mal, quando era o bem 
que vivia neles. Esta ação fez fugir neles toda a pureza, perceberam que estavam 
nus.

Desde que Satanás tentou a mulher, o mal era conhecido por ela. A mulher 
aprendeu que ao seduzir o homem, ela poderia controlá-lo por seus encantos, assim 
como o homem agradando a mulher, ele poderia dominá-la por sua virilidade. 
Porque o mal era conhecido por eles, a mulher pode controlar o homem e o homem 
dominar a mulher.

Isso nunca deveria ter acontecido, meus filhos, mas porque Adão e Eva me 
desobedeceram, a Vontade Divina se retirou deles, eles devem ter vivido em sua vontade

2. O óvulo se aninha na trompa de Falópio. O óvulo é o ninho de amor.
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humano. Agora todas as criaturas estão livres para fazer o bem ou o mal. Satanás é o 
autor do mal. Ele trouxe ao homem e à mulher um poder mútuo. Esse poder 
perturbou o movimento do amor de dois seres que precisavam estar apaixonados 
para não conhecer nada além do amor.

• O amor é dado. Dois filhos que aprendem a se amar não podem se 
decepcionar, mas se se doam com o único objetivo de ter algo em troca, não 
poderão conhecer o sentimento de satisfação neles, pois estarão muito 
preocupados com sua necessidade. .

• Amor é grátis. Quando dois seres se amam livremente, ambos gostam de ver o 
outro feliz. Só assim podem receber trocas de amor verdadeiro, sem 
obrigações de um lado ou do outro. O casal se desenvolve em alegria.

• O amor é respeitado. Quando um dos dois se sente obrigado a se entregar porque o outro o 
faz sentir sua necessidade, ocorre a chantagem emocional. Isso leva a um 
desentendimento entre eles e, um dia, vai dividi-los. O respeito faz o amor surgir quando 
não está chateado.

• O amor é oferecido. Que fofas são essas crianças que não pedem nada e se oferecem 
para fazer o outro feliz! Compartilhar está em sua vida cotidiana.

• Amor é grátis. Eu te dou, você me dá e estamos na felicidade. Sim, meus filhos, este 
é o amor de dois filhos que se amam sem fazer mal ao outro. Porque se amam, 
eles desenvolvem um senso de orgulho por estarem juntos. Aos olhos de todos, 
eles querem ser um para o outro: um.

Meus filhos, como podem pensar que este movimento de amor não será 
permitido em minha Nova Terra? Vocês, filhos, que querem ignorar que eu os amo, 
acreditem que, se vocês viverem no meu amor, isso os impedirá de ter 
relacionamentos amorosos íntimos. Meus filhos, é porque vocês têm em suas 
cabeças os pensamentos impuros e as ações que praticaram. Vocês não têm se 
respeitado, filhos de Deus, e têm vergonha de pensar no que fizeram enquanto 
esperavam por seu Pai Celestial.

O ato não é vergonhoso, é você quem é. O ato não é proibido, é como você 
o faz que o torna feio. O ato não é errado, é o abuso nas relações íntimas que o 
torna culpado. O abuso, meus filhos, torna o ato indesejável, trivial.

Se você ama seu marido ou esposa, você vai dar tudo o que é melhor para 
ele ou ela. Se você abusar do relacionamento íntimo, encontrará nele apenas o 
lado da necessidade e o lado agradável estará ausente. Você que ama doces, não 
é proibido comê-los, mas se comer muito, vai ficar doente, mas gosta de doces! É 
o abuso que o deixa doente, não os doces.

Meus filhos, vocês acham que querer ter um relacionamento íntimo sem pensar na 
necessidade do outro, mas mais do que em si mesmo, é realmente um ato de
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amar? E vocês que só fazem isso para provar que são os donos da situação, 
quando seria melhor se abster, isso é razoável? Essas atitudes são 
desrespeitosas. Você desrespeita um ao outro e a si mesmo. Querer dominar ou 
querer controlar é uma falha em relação ao amor que está em você.

Filhos meus, quando vocês têm uma relação íntima de amor, dêem-se com 
amor e respeitem-se a si mesmos. Se você não respeita a si mesmo, você não é 
filho do amor, você se torna filho do mal. Vocês são como seres desrespeitosos 
da própria carne, porque o filho que ama sua pessoa lhe dá amor. Se não 
responde ao desejo do outro, é porque não quer doar-se apenas para satisfazer 
as necessidades do outro. Este filho quer pensar consigo mesmo que precisa de 
amor, não quer se envergonhar de ter feito um gesto que o leva a se denegrir. 
Filhos meus, quando alguém faz um gesto contra si mesmo, chega a não se amar 
como é.

Se um dos dois deseja um relacionamento sem buscar saber se o outro o ama 
de verdade, é porque não deseja controlar o que sente; ele abusa de seus prazeres 
sensuais, ele usa o poder. Esse poder vem do que é mau, não do que é bom; vem de 
sua fraqueza. Meus filhos, querer ter um relacionamento íntimo não ouvindo mais 
do que suas emoções sexuais sem controlá-las, é não respeitar quem você é.

Se você passa por uma confeitaria e fica tentado a comê-los, quando sabe 
que acabou de consumi-los, isso é bom para sua saúde? Se você ignora 
deliberadamente que está doente, é porque não se amam. Pense em quem bebe, 
quem come, quem pratica esportes, quem dirige no limite de velocidade e 
quantas outras coisas; Tudo isso não é prejudicial, mas o abuso é. Se você não 
controla suas emoções, só você sofrerá as consequências. Isso não é respeitar a 
sua pessoa, você é único, você é o dono do seu corpo, não dos outros. Fui eu, 
Deus, que os dei a você pelo meu poder de amor.

Eu criei Adão e Eva e, por meio de seus relacionamentos íntimos de amor, 
eles criaram outros filhos de amor que eu mesma escolhi. Você vem de mim, 
você tem dentro de você o meu sopro de vida, meu amor. O homem e a mulher 
são amor. Vêm de mim, Amor. O amor é como um buquê em que cada flor 
carrega um aroma de liberdade, bondade, ternura, doçura, reconhecimento, 
harmonia, doação, respeito, paciência e gratidão. A criança que quer tudo para o 
amado deve amar o Amor Sim, meus filhos, logo aprenderão que o amor vem de 
mim. Todo esse buquê de amor, eu sou o autor. Quando dois filhos se amam, 
eles estão naquele buquê de amor, porque são amor. Eu sou Amor. Chegará o 
dia em que eles se verão naquele buquê de amor e saberão que o amor vem de 
Deus Pai.

Quando o homem acredita ser o dono de sua sexualidade, é porque se torna 
dono dos prazeres sensuais. Se esses prazeres estão em você, é porque você-
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des devem se tornar filhos de doçura e ternura. Ele não tem permissão para usar 
suas sensações para abusar do ato de amor. De tanto abuso, meus filhos, vocês 
acabam com sua fonte de felicidade. O abuso fará de vocês, filhos, escravos de seus 
prazeres sensuais.

Meus filhos, o ato íntimo de amor foi deformado. Na prática, este gesto de 
amor tornou-se uma forma de posse, performance, alegria pessoal e chantagem, 
mesmo dizendo que mais de 50% do sucesso dos casais depende da sexualidade, 
quando o verdadeiro valor do amor foi posto de lado . Amor não é sexualidade, 
não é uma satisfação de seus prazeres sensuais, o amor é um presente de sua 
pessoa completamente. Um relacionamento amoroso é um movimento de amor. 
Quando dois seres se doam com amor, eles se unem para formar um só ser; seu 
movimento se torna um único movimento, é pureza.

Vocês, meus filhos, acreditam que ter um relacionamento amoroso é 
apenas sexualidade. A sexualidade é sua invenção. Você pensa apenas em sua 
necessidade sexual, você não quer nada mais do que se satisfazer. Seu desejo é 
conhecer as sensações que lhe dão prazer. Meus filhos, vocês deixaram de 
conhecer o amor para sentir essas sensações e não sabem mais o que é o amor. 
Você não tem nada em sua cabeça, exceto suas sensações sexuais inventadas 
por você e provocadas por Satanás. Quantas mortificações para você quando 
acredita que uma relação sexual depende do que você sente fisicamente em 
detrimento do amor que te invade! Sou eu, o Amor, meus filhos, que vos falo, 
que vos amamos, que vos quero fazer saber o que é verdadeiramente o amor.

Meus filhos, o bebê que vem ao mundo tem necessidade de se sentir 
sexualmente amado? Vamos lá! Dizer que o amor depende dos prazeres sensuais é 
um erro, é um engano. Isso foi transmitido por homens e mulheres que queriam 
justificar suas tendências descontroladas. Quantos acreditam neste paradoxo: ou 
que o homem é viril em seu comportamento sexual, isto é, que ele não é um 
homem; então a mulher é sensual, então ela é fria. Tudo isso foi transmitido por 
algumas pessoas que queriam tirar da vida o desempenho sexual excessivo, 
demonstrando a homens e mulheres que não era normal não conviver com sua 
sexualidade.

Essas crianças deste mundo transmitiram esses falsos valores e seu mundo 
moderno os expôs à vista de todos os jovens usando fotos, livros e fazendo 
cenários televisivos a fim de educar os jovens para serem livres como eles 
queriam, tendo uma consciência limpa. Tudo foi deformado por essas crianças 
que carecem de amor e isso, por falta de obediência. E agora, seus filhos 
enganados dizem que a sexualidade é fundamental no casal. Veja o número de 
divórcios e reflita!

Quanto mais abusam do relacionamento íntimo, mais se cansam e não lhes sobra 
nada, porque performance não é amor, é posse e egoísmo. Tudo em você eu sei
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torna-se metódico, não há mais sentimentos verdadeiros e puros. Alguns são 
forçados a recorrer a certos truques, sem saber aonde isso vai levar. Você se 
torna sujeito de experiências, pensa apenas em satisfazer seus prazeres doentios 
com relacionamentos abusivos. Tudo é apenas exterior e já não te preocupas 
com o teu interior que precisa de amor verdadeiro.

Acreditar que o amor de seu parceiro depende de seus relacionamentos 
sexuais é colocá-lo em perigo. Você percebe que, quando isso diminuir, não terá 
mais certeza do amor do outro por você e sofrerá. Você desenvolverá culpa em 
seus relacionamentos, de modo que terá medo de ser julgado se eles não 
atenderem às necessidades sexuais do outro.

Não há nada mais falso do que pensar que o sucesso de seu parceiro depende 
de suas relações sexuais. Filhos meus, o amor não é satisfazer o outro através da 
relação sexual porque, no momento em que não for mais capaz de responder às 
exigências sexuais do outro, viverá com o medo de não ser amado como é. Que fobia 
perigosa! A vida amorosa está em você, não em relacionamentos abusivos. O amor 
faz você viver em paz e harmonia, não com medo.

Desejar que relacionamentos abusivos satisfaçam prazeres excessivos, seja 
no casamento ou fora dele, é fazer de vocês filhos escravos de sua sensualidade. 
Seus prazeres sensuais o dominam e isso não é bom para você. Você não se 
respeita quando usa sua doçura e ternura que estão dentro de você para 
satisfazer apenas seus prazeres sensuais. Você faz mal a si mesmo, torna-se um 
filho desrespeitoso do que você é e torna-se um filho negligente.

Deus deu tudo a eles. Ele lhe deu sentimentos para que você seja amor. 
Tudo vem dele. Respeite os sentimentos deles. Eles estão em você porque foram 
dados a você para estar neste movimento de amor. Tudo está em Deus.

A mulher está em mim, ela é parte do meu Ser. Dei-lhe uma parte de mim para que 
ela pudesse estar com o ente querido. Quando a mulher saiu do homem, ela saiu de 
mim, Deus, porque eu sou o Criador do homem. Tudo está em mim.

Quando uma mulher se deixa levar pela carícia de um movimento, ela se 
entrega para completar esse movimento: tudo em sua entrega no amor. A mulher 
está nesse movimento, ela é para mim o que ela é para o homem. A mulher é o meu 
trabalho, coloquei na mulher a minha ação para que ela dê ao mundo um filho 
apaixonado. Quando o homem penetra na mulher, é para depositar nela o germe da 
vida, sou eu que faço esse movimento. Quando esse movimento está no meu amor, 
eu sou o ator. Tudo vem de mim.

Eu sou a vontade divina. Tudo está em minha vontade quando esse movimento 
está em mim. É para elesim no sacramento do casamento existe aquele movimento 
do amor. Fiz o homem e a mulher por amor para que se multipliquem nesse 
movimento do amor. Nenhuma criança vem à Terra sem minha escolha; Eu sou o 
Ativo, a Palavra. Eu, que sou Amor, peço que respeitem isso
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gesto de amor; ele vem de mim, não de você. Eu sou o Ator desse movimento, 
tudo vem de mim, o Criador, tudo vem do Amor.

• Mulher é bela, ela é o que eu queria que ela fosse para o homem.
• Sua companhia deve ser agradável para ela, porque tudo nela mostra ao homem minha 

ternura por ele.

• A mulher é a joia da minha criação, ela é a pérola da minha caixa de joias.

• Tudo nela é um ninho de amor, este ninho de amor é a almofada da minha criação.

• Depositei nela a fecundidade para a minha criação, porque todo o seu interior 
se destina a receber o germe da vida humana.

• Nela, é minha criação pelo meu poder, ela se deixa levar no meu movimento de 
vida.

• Minha Presença materna está nela, fui eu quem quis, sou o Deus materno.

• Em mim, eu carrego vida, é você quem eu carrego.

• Dou o meu amor materno à mulher para que seja mãe para mim, sou eu quem lhe 
dou o amor que ela deve dar ao filho do amor que ela carrega no seio.

• Eu a alimento com o meu amor, ela é o alimento de Deus para alimentar o filho de 
Deus que ela tem no ventre.

• Exatamente como eu, ela dá vida.
• A mulher está na minha presença e, pela minha santa presença nela, dou-lhe o que 

tenho em mim: tu.

Meus filhos, todos vocês vêm de mim. Eu sou Deus maternal. Sua vida como 
filhos de Deus está em mim. Vocês pertencem a mim, meus amores, eu fiz a criação. 
A mulher é minha obra, ela é obra minha criação. É de dentro que sai minha criação. 
O amor adora penetrar em seu ninho para ali depositar o germe da vida. O interior 
da mulher é o seu ninho, é para o Amor.

Todo ser que se entrega se entrega ao Amor. Quando o homem se une à 
mulher, eles não são mais dois, mas um, tornam-se meu tudo. Fiz o homem e a 
mulher para que renovem o meu movimento de amor. Quando eles estão unidos 
um no outro, é o Amor que fertiliza seu amor. Estou amando vocês, meus filhos. 
O amor é amoroso com seus seres de amor.

Quando a mulher não responde a este movimento de amor, ela nega seu Deus de 
amor, ela não faz nada além de um ato de presença para que o homem esteja nela. 
Nesse movimento egoísta, ela pensa apenas em dar seu charme para que ele esteja em 
seu ser. Com sua experiência, ela sabe como manipular um homem para obter dele o 
que ela deseja para seu prazer. Tudo nela perde o encanto, ela nada mais é do que um 
objeto de ganância.
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O homem a vê sem querer dar-lhe sua doçura e ternura, só pensa em 
satisfazer seus prazeres sensuais. Tudo se torna trivial para eles. Sim, meus 
filhos, quando dois seres se dão apenas para satisfazer seus prazeres externos, 
há apenas duas carnes que se dão. Esse movimento é estéril, é apenas externo. 
Este movimento estéril foi feito apenas para satisfação.

Tudo o que é poder não vem do Amor. A mulher que abusa de seus 
encantos para controlar o homem está no poder. O poder rebaixa o ser humano, 
o torna inferior aos animais. Meus filhos, se vocês querem bons retornos em um 
relacionamento íntimo, é porque não entenderam nada; tudo é com ternura, 
doçura, liberdade e respeito.

Eu sou Amor. O amor gosta que aqueles que se entregam a ele sejam felizes. Adão 
e Eva eram filhos do movimento do amor. Eles tiveram que conhecer este movimento de 
amor para fazer os filhos do amor virem ao mundo. Satanás os seduziu para enganá-los. 
Nesse engano, eles desobedeceram a Deus Pai. Eles conheciam neles a vontade humana 
que é fraca. Eles eram, por causa de sua fraqueza, crianças que ignoravam o que 
deveriam ser.

Satanás os provocou para incitá-los a ter poder uns sobre os outros. Esse poder 
colocou em Adão uma fraqueza tão grande que ele não conseguia se sentir feliz, ele, o 
único filho na terra formado por minhas mãos que tinha vida pelo meu fôlego. Ele teve 
que trabalhar para fazer a terra dar frutos, ele que deveria ter tudo. Quanto a Eva, esse 
poder a fez conhecer as pressões antes de Adão. Ela, que era a mulher que teria filhos 
para minha criação, deveria doravante dar à luz com dor.

Ambos sentiram uma grande vergonha! Eles não podiam manter a pureza por 
causa de seus sentidos que estavam enfraquecidos pelo pecado. Seu 
comportamento encontrou problemas. Eles não eram mais capazes de se darem um 
ao outro naquele movimento de amor. Vocês, meus filhos, que não sabem o que é 
bom para vocês, prejudicaram-se em seus relacionamentos íntimos. Se machucar é 
quando você se entrega para obter apenas o que lhe dá prazer, sem cuidar do outro.

Fazer o amor, meus filhos, não é um jogo em que o homem se torna dono e 
a mulher vulnerável para que ambos possam promover seus encantos. O homem 
que se entrega a uma mulher numa relação de amor íntima deve fazê-lo com 
ternura, deve mostrar-lhe que a ama com gestos cheios de ternura. A mulher 
devolve ao homem sua ternura. Pela doçura, ela dá seu ser ao homem e é no 
amor que eles se tornarão um só corpo.

Se a mulher se sente indisposta para cometer esse ato, o homem deve 
manter a paciência; ele não deve tornar a mulher culpada dessa retirada. 
Quando tudo é feito com ternura, dá à mulher as correntes do amor. Ele se sente 
feliz por ela estar perto dele sem torná-la sua escrava, forçando-a a fazer o ato de 
amor.

Quando tudo é feito em um movimento de amor, o homem, que espera que 
sua esposa mostre seus ternos impulsos, mostra-lhe que a ama. Ela o que
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Ela sabe que ele é carinhoso, sente-se compreendida, fica alegre, com confiança, 
diante do marido, que a vê com consideração diante do amor que lhe oferece por 
sua bondade. Tudo está no movimento do amor. Eles se tornam filhos do Amor. 
Eles se amam em liberdade, sem serem escravos do amor um pelo outro.

A mulher reconhece que é bom se deixar amar. Diante da paciência do marido, 
ela sabe reconhecer o valor dele. Nesse movimento de amor, a mulher aprende a ser 
ela mesma. Sabendo quem ela é, ela se torna uma companheira agradável para ele, 
ela se entrega a ele no amor sem conter o impulso de acariciar que agrada ao 
marido. Tudo está em harmonia, ele retribui seus impulsos de ternura. Quando isso 
for impossível para ela e seus dias de fertilidade acabarem e houver derramamento, 
ela deve ser uma companheira agradável dando alegria ao homem por dar-lhe 
novamente sua bondade. Tudo está no movimento do amor.

A mulher que abusa de seus encantos para fazer de seu corpo objeto de 
manipulação torna o homem inseguro quanto a satisfazê-la. O marido não pode ser 
sensível ao seu egoísmo. Ele desenvolve em si mesmo um movimento de rejeição. O 
homem se torna para a mulher um ser que perdeu sua virilidade, ela não tem mais 
confiança em seu poder de sedução, ela então o torna inferior a ela. Querendo 
controlar sua vida, ela procura dominá-lo. Seu desapontamento vai ao ponto de 
rejeitá-lo. Aqui está o poder quando não há mais amor.

Eu proponho a você um amor tão grande que você não pode imaginar o 
que ele pode fazer em você. Vou mostrar a vocês, vocês se tornarão amantes do 
Amor. Meus filhos, quando vocês amam o Amor, o Amor faz crescer em vocês o 
amor ao próximo. É no amor verdadeiro que você viverá. O amor em você 
florescerá. O amor te fará amar e, assim, você fará feliz sua esposa ou seu 
marido. Você dará amor por meio do amor. Vocês são seres feitos para amar. 
Meus filhos, deixe-me mostrar a vocês como se amarem. Eu estou em você. Me 
dê seusim para amar e eu te darei amor em você. Estou amando com você.

Venham, meus filhos. Espero que você se decida. Tenha muito cuidado ao levar o 
seusim sério, porque o tempo da minha vinda está muito próximo. Olhe para ele
horizonte, estou chegando. Eu os amo. Jesus, amor, eu te amo. Um homem.

207 - 14 de agosto de 2001 (continuação) Jesus

Quando os prazeres sensuais cobram seu preço,
Eles o tornam viciado neles.

Minha filha, estou em ti, entrega-te por quem carregas contigo para mim, Amor. 
Amo-te. Minha filha, obedecer é oferecer a Deus o que ele dá a você. Tudo o que é bom 
vem dele. A obediência à minha voz é graça para você e para todos os meus filhos. Eu 
sou a Palavra que deseja que todos me ouçam. Meus filhos, eu amo vocês, estou em

Traduzido do Espanhol para o Português - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/pt/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


52

vocês caras. Nenhum de vocês é indiferente a mim, mesmo aqueles que usam a violência contra 
meus filhos.

Meus filhos, sua impureza vai contra vocês e suas ações que satisfazem seus 
prazeres sensuais vão contra mim, o Amor. Eu me ofereci para purificá-los. Vocês, 
viciados malvados, devem reconhecer seus pecados, arrepender-se deles e confessá-los 
para obter meu perdão. É necessário que venham a mim na Eucaristia para se alimentar 
das minhas graças. É preciso orar para resistir à tentação para não cair mais nas 
armadilhas de Satanás. É necessário que se abandonem totalmente à minha Divina 
Vontade para se reconhecerem filhos de Deus. É preciso morrer em mim, Amor, para 
renascer no amor de Deus.

Quantos de vocês fazem ações sujas com crianças. Você força meninos e 
meninas a lhe darem carícias imorais. Você os pega sem o consentimento deles e 
eles sofrem por sua causa. Usar palavras bonitas para enganá-los a fim de atingir 
seu objetivo é ir contra a liberdade deles: é chantagem. Essas proposições são 
depravadas. Mostrar sua gentileza com o único propósito de torná-los escravos 
de seus prazeres doentios é um insulto ao seu eu frágil. Eles se retorcem de 
vergonha e dor. Tudo dentro deles grita vingança contra você. Seus agressores 
serão sinalizados quando vocês se apresentarem a mim. Você que não quiser 
parar será o único culpado, não eles, porque são inocentes e mártires em suas 
mãos.

A maioria de vocês, meus filhos, que, sendo jovens, sofreram essas agressões e 
guardaram os vestígios desse mal. Não há razão para fazer os outros sofrerem o que 
você mesmo sofreu. Peço que pare de causar sofrimento e pare com essa violência 
contra meus pequeninos.

Eles não sabem que o mal os destrói? Se não disserem não às suas más 
tendências de agora em diante, correm o risco, na hora do julgamento, de dizernão 
ao amor e a conseqüência de sua não Isso fará com que você conheça um fogo que 
o fará sentir o que fez aos outros. A cada momento esse fogo será cêntuplo, porque 
esse fogo nunca será consumido, ele se condensará para lhe dar mais dor. Meus 
filhos, o inferno é um lugar onde o mal reina e o mal se alimenta do mal; quanto 
mais você sente dor, mais seu ódio aumenta e você se torna o alimento do mal. 
Satanás é o autor do mal. Digo-lhe essas coisas para que você entenda que tudo o 
que você fizer de mal na terra será devolvido a você.

Se você fez carícias ignóbeis contra você e se foi forçado a assistir a cenas 
obscenas e, por isso, agora conhece sensações impuras, é necessário que rejeite 
essas sensações longe de você. Tenham cuidado, meus filhos, Satanás os usa 
para prejudicar os outros. Ele desperta em você prazeres doentios que você 
experimentou sem o seu consentimento e o incita ao mal. Se você escolher fazer 
o mal para sentir esses sentimentos errados por si mesmo usando meus filhos, 
você será o único culpado por suas ações e minha justiça recairá sobre você. É 
você a causa de sua própria dor, você que faz meus filhos inocentes sofrerem.



53

Fazer o que eles fizeram aos outros é proibido, é reproduzir o mal, é 
alimentá-lo, alimentá-lo e dar-lhe uma força que os destruirá completamente. 
Que vergonha de você! Você, a vergonha do seu ser, quando se virem, vão 
querer desaparecer porque isso vai te dar horror. Para não sentir o mal, alguns 
de vocês vão cuspir no Amor para não ver esta vergonha que alimentaram 
durante a sua vida na terra.

Meus filhos, o mal está em vocês. Você conhece os seus erros, mas não 
pode se ver com os olhos da alma, porque colocou uma venda nos olhos para 
não se julgar. O Maligno é tão astuto que os incentiva a não parar. Ele traz à tona 
os acontecimentos que o levam a querer reviver aqueles prazeres sensuais e 
brinca com você. Quando te obriga a fazer o que é proibido, alegra-se 
maliciosamente, ri de te ver envergonhado, gosta de te ver infeliz, porque sabe 
que vais recomeçar. Ele os tem prisioneiros em suas redes. Quando você 
sucumbe aos desejos proibidos dele, é obra dele, ele é o autor desse mal.

Se você não vier a mim para resistir às suas intenções proibidas, você não será 
capaz de evitar a justiça de Deus, isso será impossível. Os homens fizeram leis que os 
proíbem de fazer essas ações contra seus próprios filhos e contra outros filhos 
menores. Você que tenta esconder seus erros deles, você não pode escondê-los de 
Deus, porque Deus está em você e em todos os seus filhos. Ele sabe tudo, ele vê 
tudo, ele é onipresente. Se os teus gestos não lhes são conhecidos, não te são 
conhecidos e és tu que vais julgar-te com a minha justiça.

Meus filhos, peço que não façam mais mal aos meus pequeninos. Venha e 
me peça forças para resistir a Satanás; me dê seusim e eu, o Amor que vive em ti, 
derramarei as graças da luz que te farão ver a minha luz; Eu os conduzirei pelo 
caminho do arrependimento onde semeei as graças do amor; Vou ensiná-los a 
receber essas graças para que os alimentem; Assim você descobrirá que existe 
em você o amor que é felicidade e a pureza virá para lhe mostrar como é bom se 
sentir puro.

Seus olhos verão os outros e verão que eles são meus filhos. Quando você 
estiver com uma criança, é você quem estará na sua frente; você se reconhecerá 
nesta criança que o verá porque é o meu amor que ela terá nela por você; Ele dirá a 
eles: “Eu te amo, pai. Eu sou seu filho. Eu quero te amar porque você me dá o seu 
amor. " Você vai sentir muito amor por seu filho dentro de você. Você não desejará 
nada além do bem para ele e seus outros filhos. Nele você descobrirá o perdão, 
porque tudo nele lhe dirá: “Agora sei que você me ama de verdade. Eu dei a Deus os 
momentos em que você me pediu para dar-lhe momentos de prazer em que todo o 
meu ser rejeitado e sofrido. Eu te dou meu perdão. "

E tu que procuraste os prazeres proibidos com os filhos menores, quando eles 
estavam sob a tua responsabilidade, descobrirás em ti o amor que protege, que se 
dá sem pedir nada e sem exigir nada. Você não poderá prejudicá-los porque, em 
você, não haverá nada além do bem. Tudo em você vai gritar amor para o
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vizinho e os pequeninos, a quem fizeram mal, eles vão dar-lhe o seu amor e você vai 
descobrir o respeito, a liberdade e o amor.

Sou eu, o Amor, que estou no filho que, na Divina Vontade, dá testemunho do 
seu amor porque os ama. Ele diz a eles que é amor em mim, Jesus. É através do seu 
testemunho de amor ao seu agressor que ele deseja se unir a você para que, por sua 
vez, você possa perdoar aqueles que o fizeram sofrer as agressões na sua juventude.

Seu irmão mais novo na Divina Vontade: "Eu os amo. Eu dou meu testemunho-
filho do amor por cada um de vocês. Tive permissão, na Vontade Divina, de falar 
com você através doFilha do Sim a Jesus, minha pequena irmã. Seu sofrimento 
em face dessa violência, eu sei disso. Deus, meu doce amor, quer fazer você 
entender que o amor começa dentro de você. Se não houver lugar para o perdão, 
o Amor não será capaz de encontrar um lugar de paz para ter o seu lugar. Dê o 
seusim Amar é descobrir que podemos perdoar.

“Para você que me fez sofrer, eu descubro meu amor por você. Eu sou quem Deus 
quer que eu seja, uma criança como você. Porque agora você tem amor em você, você 
vai aprender a não pedir aos outros que façam gestos impuros. Eu conhecia sua 
satisfação com a dor. Quero que Deus deposite meu amor em você para que saiba que 
tudo perdoei. Olha, Deus me faz dizer essas coisas porque eu vivo nele, estou no Corpo 
Místico de Deus. Agora que estou perto dele no Céu, por causa do seu gesto de violência 
que causou minha morte depois daqueles abusos, sei o quanto você sofre. Não estou 
chateado, porque sou amor. Estou em você para ajudá-lo a se tornar a criança que 
deveria ser ”.

“Você que leu isso, como eu te amo! Eu sou uma alma muito pequena, seu 
irmão mais novo. É preciso rezar por quem faz sofrer os menores, porque são 
eles os primeiros a sofrer as dores. Eles guardaram isso bem no fundo, tentando 
esquecer seu sofrimento. Dê a Deus o que pertence a ele, ele é Amor e todos os 
seus filhos pertencem a ele. Amo vocês, meus irmãos, irmãs ”!

"E você, irmãzinha3, que chora porque também os ama, estou contigo, estamos 
todos contigo, entrega-te. É preciso esquecer quando Deus pede. Por amor, ele deu 
tudo, você tem que dar tudo. "

Jesus: Meus filhos, venham e tomem o alimento divino em meus sacramentos; Sou eu, 
o Amor, que vos mostrarei o caminho de amor a seguir, porque a vida eterna está no fim 
deste caminho. Minha filha, você está em mim para eles, eu te amo. Renda-se, minha filha, eu 
te amo tanto! Um homem.

3. o Filha do Sim a Jesus.
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208 - 14 de agosto de 2001 (continuação) O espírito Santo.

Tudo em você está preocupado
versus o que você é.

O espírito Santo: Minha filha, eu sou o Amor, sou eu, o Espírito Santo, que te 
dita estas palavras, tudo está em ti. Escreva o que você ouve para crianças que estão 
perdidas e que não se sentem amadas como gostariam de ser, porque tudo nelas 
grita discórdia. Eu sou amor, eu te amo.

A Filha do Sim para Jesus: Aqueles que carrego comigo em Jesus estão diante de mim. 
Todos eles sofrem. Seus corpos estão feridos. Eles ficam abalados ao se reconhecerem 
atraídos pelo mesmo sexo que eles.

Aqueles que Deus me mostra são tão jovens. Eu os vejo deitados na água rasa, 
porque a água praticamente não os cobre; são crianças aninhadas umas nas outras, 
deitadas de bruços sob um edifício imenso. Este edifício assenta em vários pilares. 
Essas crianças estão empilhadas como cadáveres. A pele parece tão oleosa! Eu sinto 
que eles não estão certos na sua pele. Deus me mostra que eles transpiram de 
vergonha porque não ficam felizes quando olham para o seu sexo. Eles negam seu 
nascimento.

O espírito Santo: Meus filhos, todos filhos antes de nascerem, vivem no 
ventre materno, protegidos por um líquido em que flutuam. Eles estão no seio do 
Amor. Deus ama seus filhos, dá-lhes vida. Todas as crianças vêm ao mundo com 
seu temperamento. Eles carregam consigo os dons do Espírito Santo que serão 
necessários para que façam o bem ao seu redor. Pelo sacramento do batismo, 
eles são lavados do pecado original, eles estão na grande família dos filhos de 
Deus.

Eu, o Espírito Santo, dou-lhes sabedoria para fazer o bem. Tudo o que é bom 
vem de Deus. Todas as crianças têm conhecimento com eles. O conhecimento vem 
de Deus. Quando vivem em Deus, os dons são sabedoria para eles. Eles fazem o 
bem, servem a Deus e agradecem a ele por tudo o que Deus colocou neles.

Quando eles não querem viver em Deus, eles rejeitam a luz. Eles fazem ações 
que são de alguma forma boas, porque Deus depositou sua Vida neles. Deus ama 
todos os seus filhos. Ele os alimenta com as graças que dá aos filhos da Luz, que se 
oferecem por seus irmãos e irmãs em todo o mundo. Mas aqueles que estão fora da 
Luz, por sua recusa, praticam más ações, porque se alimentam de suas inclinações 
que são más.

A Filha do Sim para Jesus: Aqueles que vejo estão deitados de barriga. 
Incapazes de se aceitar, eles são incapazes de se levantar. Eles têm vergonha de 
seu sexo.

O espírito Santo: Minha filha, Deus é o único que escolhe o sexo de seus filhos. 
Aqueles que se recusam a se reconhecer como os que Deus os escolheu não merecem ser 
vistos. É por isso que estão todos estendidos de bruços, pressionados uns contra os outros.
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outras. Portanto, indico a você a dependência deles dos outros. Eles são vítimas 
da sociedade, são vistos como crianças extravagantes. Não querendo ser como 
os outros, eles se sentem excluídos. Para não se encontrarem sós neste mundo 
onde há filhos de ambos os sexos criados para a procriação, eles se reagrupam 
entre si.

A Filha do Sim para Jesus: Essas crianças que vejo deitadas estão lamentando. Eu 
posso ouvir seus gemidos. Eles não estão felizes com o que são, querem desaparecer. Alguns 
dizem a si mesmos: “É melhor amar uns aos outros que são do mesmo sexo do que se 
ignorar e ser deixados sozinhos para chorar”. Deus me faz ver seu amor por eles. Ele está 
neles, nessas crianças perdidas que se dizem miseráveis, sem gosto pela vida.

O espírito Santo: Mas eles, minha filha, viciados no mal, só veem a si mesmos. Eles 
não querem viver senão da sua sexualidade, recusando-se a comportar-se como puros 
filhos. Dou amor àqueles que se recusam a se comportar mal. Se eles sucumbem, eu 
fortaleço seu ser para que possam resistir. A perseverança acabará com o mal que 
alimentam, sem saber, com seus hábitos de ir em direção ao proibido.

A Filha do Sim para Jesus: Essas crianças são tão numerosas que meus olhos não 
veem nada além de corpos oleosos que se movem sem conseguir se levantar. Se eles 
quisessem, eles descobririam que há esperança. Eu, eu estou lá para olhar para eles sem 
entender suas atitudes.

O espírito Santo: O fato de você não saber por que essas crianças são assim e 
de não entender a atitude delas, que me é cara para mostrar aos outros que Deus é 
o único que pode julgar essas crianças, porque só Deus as conhece.

Nenhum de vocês, meus filhos, está no lugar dele, vocês não têm o direito 
de julgar seu comportamento. Amem seus irmãos e irmãs que sofrem. Dá-los a 
mim, eu sou a Luz que vem mostrar-lhes que são amados e que só Deus lhes 
dará o verdadeiro amor.

A Filha do Sim para Jesus: Deus me dá amor por eles, seres que se sentem 
desprezados.

O espírito Santo: Por que algumas crianças são atraídas pelo mesmo sexo que 
elas? Meus filhos, para ajudá-los a compreender que são seres infelizes, vítimas de 
um mundo que perdeu o amor, vou, por amor, ajudá-los a compreendê-los.

Todas as crianças estão em busca do amor verdadeiro, porque são amor. Porque 
eles são amor desde o nascimento, eles querem amor. Eles têm essa necessidade em seu 
ser, se não estão em um contexto de amor, desenvolvem um vazio interior, que os torna 
vulneráveis   tanto do ponto de vista emocional quanto na forma como se comportam, e 
todo o seu ser se ressente disso.

A criança que vem ao mundo em um ambiente fora do amor, busca essa 
necessidade de amor. Todos os filhos da terra têm essa necessidade em si, eles querem 
ser amados como são e também querem amar aqueles que vêem. Estes pequenos
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Os bebês são amor, eles querem amor. Alguns, mais sensíveis devido ao 
temperamento, sofrem terrivelmente com essa falta de amor.

Quando um desses filhos vem ao mundo, ele vê os pais que o amam ao seu 
redor, mas todo o seu ser está na incerteza, porque o que ele quer por dentro 
não corresponde ao que ele vê. Ele não tem certeza de que o que percebe é 
amor. Ele está nessa incerteza e Satanás sabe disso. Os pais, não sabendo do 
perigo que rodeia o filho que quer ser amado, gostam da sua tranquilidade; Eles 
não se perguntam se sua tranquilidade vem de estar em paz ou do que o 
perturba. Eles permanecem no relacionamento pai-filho sem perceber que o filho 
está observando seu comportamento. Eles, os pais, estão no amor carnal sem 
pedir a Deus graças para que se amem como seres de amor.

O filho sabe o quanto seu pai é importante para ele; ele o ama, ele quer ser 
como o pai, mas o lado suave da mãe o atrai mais do que o lado áspero do pai, 
ele sente menos medo. Nele, tudo é influenciado por essa inclinação. Sem o 
conhecimento da mãe ou do pai, o mal começa a despertar necessidades nele. 
Ele quer se encontrar como a doçura e ternura da mãe. Ele gosta de se 
comportar como ela, isso se torna uma cumplicidade feminina.

Tem sede de um amor que busca ser o que é mãe, porque encontrou no 
exterior o que precisa. Seu pai para ele é um ser forte, imponente, que tem valores 
determinantes, e isso é tão verdade que ele não se sente à altura do que vê. Ele o 
amaria tanto, mas, nele, ele é tão frágil! Tudo o que ele quer é ser amado do jeito 
que ele quer, sem luta; sim, porque o que ele vê é demais para ele. Ele tem a 
infelicidade de não ser capaz de atingir esse nível que papai alcançou. Por ter grande 
sede de ser amado, dá a si mesmo necessidades emocionais que são satisfeitas pela 
única pessoa que o faz sentir-se bem: sua mãe. Ele acredita que o amor verdadeiro é 
o que ele vê do lado de fora.

Um dia, sua vida começa a se voltar para a sexualidade. O sexo chama sua 
atenção e, como o corpo feminino é mais atraente, ele gosta do que vê. O corpo da 
criança se transforma e, em seu desenvolvimento, ela vê suas formas que não são 
como gostaria. Ele se afasta de si mesmo para não pensar mais nisso, ele se cala. 
Muito dócil, se entrega aos outros para agradá-los porque por dentro se sente mal. 
Tudo nele quer ser amado com doçura e ternura; é por isso que ele gosta de ser 
terno quando encontra um amigo.

Ele gosta da companhia feminina porque é disso que se ressente, mas sua sexualidade 
é atraída por homens. Ele rejeita o que se ressente, ele sofre, ele quer se refugiar em si 
mesmo, porque ele tem vergonha do que acabou de descobrir. Como ele acabou de perceber 
que se sente atraído por pessoas do mesmo sexo que ele, ele se torna uma presa fácil para 
aqueles que se apaixonaram por seus prazeres sensuais.

Filhos meus, o ser não pode viver da sua sexualidade, é amoroso demais 
para renunciar a tudo o que está ao seu redor porque, o que ele vê, são filhos 
feitos para serem amados no amor dos outros. Mas o mal o assombra. Se ele
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Ele escolhe fazer o mal, ele alimenta esse mal. Foi Satanás quem despertou o mal 
ao seu redor para incitá-lo a consentir. Toda criança que não está em oração e na 
mortificação de seu corpo, para resistir às suas más inclinações, se deixa levar 
por Satanás.

A Trindade: Minha filha, você é nossa assim como eles são nossos. Eu sou 
seu Pai, seu Irmão e seu Amor. Nós, a Trindade, somos para eles a única fonte de 
felicidade. Rendam-se pelos nossos filhos, são todos nossos.

Jesus: Minha amada, como eu te amo! Me ame. Diga-me que você precisa 
do que eu te dou. Diga-me que você me ama, eu preciso muito ouvireu te amo. 
Este mundo de incrédulos deve ser saciado porque se essas crianças 
continuarem assim, não haverá muito tempo para se arrependerem. Suas 
fraquezas os levam a cometer atos imorais contra sua própria existência.

Este mundo sem sentido está prestes a encontrar seu destino. Ele não pode mais 
continuar assim, ele está em um estado tão lamentável! Você viu isso em seu sonho. 
Esses seres, essas criancinhas de uma idade imatura, não eram seres aceitáveis, eram 
como bestas que se amontoam no suor de seu ser, agonizavam, se sentiam tão imorais.

Todas essas crianças são estranhas para si mesmas. Mas este tempo está tão 
perto do fim! Quando isso acontecer, será tarde demais para eles; eles sentirão uma 
dor terrível. Você testemunhou seu estado lamentável, é por isso que você estava 
todo chateado. Você não entendeu que eu queria que você fosse submisso à minha 
Divina Vontade para fazer de você uma testemunha do meu amor por eles, que eram 
crianças no Congo. As crianças que te mostrei sofrem tanto! Sim, minha filha, meus 
filhos sofrem por dentro, clamam por socorro. Eles não sabem como se libertar do 
que vivem. Eles têm sofrimentos terríveis.

Meu amor, desta vez trará a você um instante de luz nesse mundo de 
trevas. Se descobrirem o amor dentro deles, sairão bem desse impasse. Se não 
quiserem se descobrir como são, o amor que há neles desaparecerá para 
sempre; eles se permitirão ser destruídos e isso será para sempre. Não haverá 
um único lugar que lhe traga frescor, ternura, gentileza, caridade, atenção e 
gentileza; nada ao redor deles lhes dará felicidade. Eles afundarão para nunca 
mais aparecerem. Eles serão seres de dor infame.

Ah, meus filhos, entendam o que quero dizer para vocês. Eu utilizo todas as 
formas para fazer você entender que esse tempo que você está vivendo neste 
momento não tem sentido, não pode continuar assim. Eu sou o Amor que te grita: 
“Vem a mim, eu sou o Amor que vive em ti. Não se deixe morrer. Não se deixe 
desaparecer. " Eu sou Jesus, sou aquele que te ama. Eu não vou condená-los. Vou dar-
lhes força para se corrigirem. Não farei de vocês filhos escravos do Amor, serão 
filhos de Deus, seres livres, filhos que amam a vida. Você estará em felicidade 
infinita. Entenda o que estou dizendo.
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Ah, filhos da dor, vejam como está a sua vida em completa desordem! Não 
há nada fora de mim que possa colocá-lo de volta no caminho certo. Você 
acredita que sua vida tortuosa o conduzirá pelo caminho certo, aquele que o 
conduz à felicidade?

Meus filhos, a maioria de vocês desenvolveu adversidade contra aqueles 
que não aceitam suas inclinações imorais quando querem ser iguais a eles. Você 
acredita que eles são a causa do seu sofrimento. Meus filhos, vocês são a causa 
de seus sofrimentos. Você sofre ao ver outras pessoas que não o aceitam como 
você é. Como poderiam, já que vocês mesmos sofrem por serem do jeito que 
são? Querem viver, meus filhos, com sua sexualidade, sem se preocupar com a 
virgindade de seus seres.

Vocês não querem se preocupar com os mandamentos que foram dados 
pelo Amor. Vocês pensam, meus filhos, que o amor é uma emoção que vem de 
seus prazeres sensuais. Você acredita que o que o preenche é para você um 
movimento de amor, você faz as coisas ao contrário. Você pratica atos imorais e 
tenta se convencer de que é normal. Meus filhos, o normal é você; o que é 
anormal é o que você faz. Você acredita que pode se proteger de meus 
mandamentos fazendo leis que justifiquem seus atos impuros.

Meus filhinhos, o que vocês fazem é contra vocês mesmos; só você vai 
sofrer. Você quer se esconder por trás dos gestos de simpatia, fazendo-se 
acreditar que são crianças que nasceram com desequilíbrio hormonal. Esses 
gestos os levam à amargura. Eles levam você a se esquecer de si mesmo, a 
querer apagar quem você é. Vós não sois filhos do erro, sois meus filhos, sois 
únicos, concebidos pelo amor, do meu amor.

Quando os vi, bebezinhos, amei vocês e sempre os amo como são. Por que 
deseja mudar a beleza do seu ser? Por que negar o que Deus deseja que você 
seja? Você procura contemplar o seu exterior usando artifícios, sem querer tirar 
amor do seu interior.

Vocês são crianças que precisam ouvir: “Amor, você vem de mim, você não é 
outro, você é você mesmo. Eu, eu amo você. Eu sou a sua força, eu sou o Ser que 
vive em você. Não se engane, entre, você terá as graças do amor. Não deixe o 
outro, Satanás, dar-lhe ideias de prazeres carnais para suprir a falta de amor que 
há em você, sou eu que te dou amor.

"O amor está vivo, está dentro de você. Não deixe o amor morrer em você para 
que o mundo saiba que você é equilibrado e que é normal que queira viver com a 
sua sexualidade. Eu te amo demais para deixar você viver com seus erros. Eu sou 
Amor e o Amor te ama, assim como você é, com sua fraqueza. Venha pedir minha 
ajuda, irei até você para agradecer pelo arrependimento. Você gastou tanta força 
para se mostrar que é um ser completo com seus erros ”.
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Venha com o que você fez. Vou te agradecer com amor. Estas graças de amor 
serão para ti, pertencerão a ti, estarão em ti para te fazer compreender que és filho de 
Deus, que deves ser amor. Sendo de amor, você pertence ao seu Deus, você vem dele, 
ele deu a você o seu sopro para que você tenha a vida eterna. Eu, Jesus, sou aquele que 
morreu na cruz por você. Seu arrependimento é o que o levará à vida eterna. Você é 
aquele que tenho à minha direita para que se reconheça como bom, assim como o bom 
ladrão. Venha ao seu interior, ao seu lugar, e saiba que você é o meu amor ”.

“Antes de te deixar, de entrar no teu interior, venha pedir-me as graças da 
sabedoria para compreender o valor destas palavras que são para ti. Você é tão fraco 
que eles o ajudarão a se descobrir. Palavras de esperança, palavras de ternura, 
palavras que vêm de mim, que se deixou crucificar por amor a ti e a tantos outros 
como tu. Você está no meu Ser. Eu sofri por você porque me interessei por você ”.

“Você, você está interessado em si mesmo? Você quer viver uma vida na terra com seu 
prazer, sem se preocupar com sua vida interior? Esta vida é sua; Deus, meu Pai, deu a você. 
Você é livre para aceitar que ela é eterna. Se você dizsim ao meu chamado de amor, você 
dará a ela um gostinho do amor novamente e ela aprenderá a viver no amor novamente 
porque você nasceu para viver no amor. Não deixe a vida morrer em você, porque você não 
terá outra ”.

“Peço-lhe cuidado consigo mesmo, são tantos os que morrem de doenças 
contraídas por relações sexuais doentias. Essas doenças vêm da negligência de 
suas vidas. Essa negligência não aparece para eles até que estejam prestes a 
perder suas vidas. Só aí se dão conta da sua negligência, de não terem vindo a 
mim, Deus, para me pedir as graças que os teriam ajudado a não sucumbir à sua 
sexualidade. Amor, você tem que cuidar disso. Se ele for negligenciado, ficará 
doente, desaparecerá ainda mais; não se deixe desaparecer. Eu te amo".

“Deixo-o agora para que possa refletir sobre o meu pedido. Eu, eu estou em você, pronto 
para recebê-lo com minhas graças. Eu te amo e te abençoo. "

Ah, você, você, você e você, e quantos outros, venham até mim, eu amo vocês, meus amores.
Jesus, que te ama, minha amada. Um homem.

209 - 14 de agosto de 2001 Jesus amor

Só o amor pode ajudar aqueles que são
em estado de pecado.

Eu estou em você, meu amado do sim Jesus, eu te amo. Que lindo é o seu amor 
sincero pelo seu Deus! Estou tão triste pelos meus filhos que lutam entre si! Todos esses 
filhos são filhos de Deus, mas eles só ouvem a si mesmos, eles não vêm a mim, Jesus do 
Amor.Quando dois dos meus filhos têm uma opinião contrária, eles se tornam rivais para 
vencer a batalha.
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Sim, meus filhos, quando dois filhos são obstinados, é porque não aceitam as 
ideias do outro; às vezes suas palavras se tornam tão amargas que eles vão para a 
guerra. Eles não percebem o absurdo da situação. Eles se tornam adversários. Não 
há respeito entre eles. Eles não percebem a fraqueza do outro, porque ignoram sua 
própria fraqueza. Eles se tornaram dois filhos sob a influência do Maligno. Um quer 
estar certo e o outro também. Quando dois filhos do amor erram, é porque eles não 
percebem que o mal está neles, há polêmica.

Um filho que disse sim O amor ama o bem. Quando ele encontra um filho 
que tenta dominá-lo para seus propósitos, mesmo que ele não goste dessa 
conversa, ele sabe que se me entregar, ficará em paz. Esse filho gosta de estar 
em harmonia comigo, amor, fazer o mal o deixa triste, porque ele gosta de me 
agradar. Mesmo que esteja na presença de quem quer impor uma ideia contrária 
à do Amor, não vai deixar entrar, vai dar para mim, cuidando para não prejudicar 
o próximo. Quem o quer fazer compreender que a sua ideia é boa, mesmo que 
use estratagemas, não poderá prejudicá-lo, porque se entregou ao Amor. Vai 
confiar-me esta pessoa que não sabe disso. ele está se prejudicando. Um filho de
sim ele não quer nada de errado, ele ama o que é e ama quem vê. Se um filho 
não percebe o amor no outro, é porque ele, antes de tudo, ignora o seu próprio 
amor.

Quando o amor está em cada um de vocês, não há mais dominação; todos 
vocês desejam dar e oferecer, desejam o bem para si e para os outros. O amor 
está em você, ele está em todos os filhos de Deus. Eu sou Amor, vivo em você. 
Quando as crianças discutem, é porque não se respeitam, elas se machucam 
muito! Eles não percebem que são os primeiros a serem atingidos pelas flechas 
que disparam contra os outros.

Numa conversa entre dois filhos, quando o amor está ausente, só pode 
resultar rivalidade: aquele que quer exprimir a sua opinião e o outro pensa o que 
vai dizer. Ambos não perceberam que não deram ouvidos ao outro; tudo o que 
eles querem é continuar sua conversa. Monólogo desses dois filhos. Eles não dão 
nada de si mesmos, são estéreis em suas relações de amizade. Essas duas 
crianças não entenderam que a rivalidade é uma faca de dois gumes, ou seja, 
estão para vencer, ou seja, estão para perder a face: ambas são contra o amor.

Amar é se dar; se não podem se dar, é porque não gostam do que são. Eles 
mantêm a cabeça erguida tentando manter a cabeça erguida de modo que nem um 
nem outro se sinta sobrecarregado pelo temperamento do outro. Estão tão 
inseguros de si que detalham suas ideias para não perder o lugar, porque nenhum 
deles tem certeza de que o outro entenderá seu ponto de vista.

Assim que a conversa termina, eles ficam com um vazio por dentro. Esse 
vazio é produzido pelo ressentimento de não ter sido compreendido, porque no 
fundo, cada um sente a dor de ver que o outro não apreciou o seu ponto de vista, 
quando ambos colocaram nele toda a sua energia, querendo ajudar o outro. para 
entender bem. Os dois voltam com um peso nas costas.
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das: incerteza diante da amizade do outro. Para reencontrar o bem-estar, eles 
afastam esse pensamento, dizendo: “Não importa, eu sei o que disse; Se ele não 
está feliz, não posso mais fazer nada. Afinal, estou livre, não devo nada a ele. " No 
fundo, eles não estão felizes, porque gostariam que tudo acontecesse em 
fragrância.

Mas, meus filhos do Amor, essa harmonia não pode existir entre vocês, a 
menos que desejem o bem para si e para o seu amigo. É preciso se dar. Dar-se é 
mostrar ao outro que ele é importante para você. Mesmo que a opinião dele não 
seja igual à sua, você deve amá-lo o suficiente para não obstruí-lo. Ao dar a ele o 
primeiro lugar na conversa, você aprende a ouvi-lo com interesse por quem ele é.

Se o que ele diz é contrário aos seus valores, ouça-o sem querer humilhá-lo 
com as suas convicções, porque você sabe o que está em você. Você tem 
confiança em mim, amor, é por isso que você deve me dar essa conversa. Sou eu 
que ouço e sou eu que recebo; você, costure a paz dentro de você. Sou eu que 
derramo as graças do amor por você e pela pessoa com quem você está. Todas 
as suas conversas, você deve dá-las para mim.

Quando eles perguntam o que você pensa, responda com amor, é assim 
que você respeita e respeita a si mesmo. É com palavras calmas e amorosas que 
saem de você que você deve responder a ele, não com palavras que mostrem 
que ele está errado. Diga a ele que seus pensamentos são diferentes porque vêm 
de você. Você deve dizer isso com palavras simples, humildes e cheias de 
consideração para com ele, permanecendo como você está dentro dele, sem ser 
vaidoso. A ponderação é uma boa forma de se expressar. O amor sai de você e 
ele é uma testemunha.

Depois da conversa, ele provavelmente não vai concordar com suas idéias, 
mas vai te respeitar, pois terá detectado em você o amor, a franqueza e mais 
ainda, a admiração por você que guardou seu sangue frio. Não os teria 
bombardeado imediatamente com a sua opinião, porque perceberá que não 
eram fracos, e isso lhe dará prazer ter conversado com alguém autônomo que 
sabe o que diz e sabe o que quer.

Então vocês dois voltarão cheios de sabedoria, porque o amor em vocês 
será visto. Eu sou o Amor que te dará amor por você que sabe que é amor e pelo 
outro que não sabe que também é amor.

Meus amores, quando sentirem dentro de vocês a vontade de se expressar 
com emoção, saibam reconhecer se essa emoção é amor em vocês, perguntando-
se: “Minha conversa vai ajudá-los a se reconhecer como amor? Minha conversa 
vai me fazer crescer no amor? Minha conversa vai agradar ao amor? Minha 
conversa será para mim um testemunho de amor que durará para sempre? " 
Compreendam, meus filhos, que o que disserem ficará registrado no Livro da 
Vida, eu os amo.
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Tu, minha filha, minha amada, que sabes ouvir a minha voz, te entregas a mim 
para deixar todo o lugar ao Amor, por isso tens a certeza de que a tua conversa 
ficará inscrita no Livro da Vida. Abandono em Deus é felicidade! Eu amo Você.
Um homem.

210 - 14 de agosto de 2001 Jesus

O amor fala com ternura.

Minha filha, consagre a sua vida a Deus e a todos os que estão com você. Me dê seu
Sim, Derramarei em você as graças do amor de que aproveitarão todos aqueles que 
você carrega. Vives em mim que sou Amor. Meus filhos do amor, Deus te ama e, 
porque te amo, eu te corrijo. Se vejo um de vocês agindo errado, corro até ele para 
corrigi-lo para que tenha a vida eterna, porque me entreguei por ele por amor. Essas 
reprimendas são feitas com ternura, porque eu as amo muito!

Meus queridos filhos, deixe-me falar sobre vocês. Vós que vais à missa 
praticamente todos os dias ou todos os domingos, que praticas os sacramentos e 
fazes caretas perante os teus, chamais-te filhos do amor e, no entanto, falais 
entre vós dos meus pobres pequeninos que não sabem que eles são amor. Eu, 
Jesus Amor, peço que não julgue seus irmãos e irmãs, mesmo que eles não 
concordem com o que você faz e com o que dizem.

Meus filhos, é verdade que é difícil para vocês serem complacentes com aqueles 
que fazem o mal, com aqueles que não praticam a mesma religião que a sua e com 
aqueles que estão errados, como seus próprios filhos, sua família, sua amigos., e até 
mesmo seu marido ou esposa. Você precisa aceitá-los como são; Eu, que te amo, te 
aceito como você é, mesmo que você não seja como eu gostaria que fosse.

Olhe para você, você se esforça muito para cumprir o que lhe é pedido nas 
minhas leis do amor, mas, por causa da sua vontade humana, desenvolveu uma 
desvantagem dentro de si mesmo: a de expressar sua opinião, e isso te dói.

Você acredita que se você deixar os outros saberem que você está em um estado 
de pecado grave de acordo com meus mandamentos, você é fiel quem age para Deus. 
Mas, meus filhos do amor, com suas palavras, você condena o seu próximo. Filhinhos 
calculistas, vocês calculam os pecados dos outros para não se sentirem culpados.

Você morre de inquietação pensando nos outros que cometem pecados. 
Você está com tanto medo de que algo terrível aconteça e que o faça perder a 
vida a ponto de tornar-se um sofrimento. Sua atitude os leva a pensar que são 
culpados de seu comportamento. Você diz a si mesmo que, se eles forem para o 
inferno, a culpa será sua, porque você não os avisou. Você tem medo de seus 
pensamentos porque, para você, um bom cristão deve deixar os outros saberem 
que eles cometem pecados mortais.
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Vejam, meus queridos filhos, que carregam consigo julgamentos contra si mesmos 
e contra o seu vizinho. O que você sabe do momento em que aparecerá diante de mim? 
Você deve aprender a me dar sua vida e a de seu vizinho. Amem o seu próximo como eu 
os amei, amem-se como eu os amo. Meus queridos filhos, tenham cuidado, não julguem 
contra vocês mesmos e seu vizinho.

Venho, por meio desses escritos, ajudá-lo a entender minhas leis de amor, 
tomando o exemplo dos talentos. Um dia, um homem saiu por um tempo longe de 
sua casa. Antes de partir, deu cinco talentos a um de seus servos, a outro dois 
talentos e a outro um talento, de acordo com suas habilidades. Fui eu, o Senhor, 
quem deu talentos a meus servos de acordo com a medida de suas habilidades. Sou 
eu, o Amor, que te agradeço com amor conforme o que tu és.

Meus bons servos multiplicaram seus talentos porque usaram meus 
talentos que eu mesmo lhes dei para fazer o bem ao seu redor. Eu te dou o amor 
dentro de você para que você possa fazer o bem ao seu redor. Quando vocês se 
entregam, eu multiplico minhas graças de amor em vocês para que todos ao seu 
redor possam tirar proveito delas. Saem de você porque você quer ajudar os 
outros e eu os multiplico, sabendo que você faz o bem.

Àquele que dei cinco talentos, ele os fez frutificar, porque nele havia um 
sentido de dever, tudo como aqueles que são dados sem contar tudo o que eles 
carregam; eles se abandonam totalmente sem nunca pedir nada para si, mas 
para todos os filhos de Deus. Por serem um dom em si mesmas, essas crianças 
estão se multiplicando, pois quanto mais se abandonam, mais eu as faço se 
abandonar para se darem ainda mais.

Quem recebeu dois, deu-se porque era bom; gostou do que fez, como 
todos aqueles que fazem as minhas graças de amor brotar dentro de si para 
oferecê-las a quem ama. Eu os topo para que eles dêem ainda mais.

Quando perguntei àquele que recebeu um talento se ele o concretizou, ele se defendeu 
querendo se desculpar por ter negligenciado a mim, seu Senhor. Sua atitude o tornava um 
mau servo. Ele não percebeu meu amor por ele. Ele justificou seu comportamento dizendo 
que seu Senhor era um homem calculista. Ele demonstrou com isso que Deus sabe dar e 
tirar. Ele teve que recorrer a sua própria força para defender seu comportamento. Ele não 
pensou mais do que em sua defesa, ele não viu como sua atitude o enganou.

Quando alguém faz movimentos de rejeição fora de sua mente para se 
desculpar, há uma má consciência; por isso procura defender o mal que o habita. O 
mau servo não percebeu que eu o queria nobre e puro em suas atitudes. O número 
de talentos que confiei a ele foi um, porque eu sabia que ele era fraco. Eu, o Senhor 
do domínio, não teria pedido a ele mais do que ele era capaz de me dar. Um único 
esforço teria feito sua bondade se destacar dele, mas seu medo o impedia de fazer o 
bem.
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Como todos aqueles que tomam por mim, eles não vêm a mim, eles só confiam 
em si mesmos, eles duvidam que eu possa ajudá-los e eles não pedem nada. Eles 
não querem mais do que esperar meu retorno para ter o que merecem. Eles não dão 
nada aos outros porque enterraram neles as minhas graças de amor. Suas ações não 
dão frutos, eles se tornaram tão estéreis que não vêem sua pobreza de amor.

Eu, o Senhor do domínio, que conhecia meu servo, vim a ele para mostrar-lhe seu 
erro, mas como ele não podia discernir o amor, ele não viu minha ternura. Ele se julgava 
um servo egoísta, pensando apenas nele, enterrando nele seu impulso de amor que 
poderia ter sido alimentado por minhas graças de amor. Não podendo dar, ele se retira 
em si mesmo para se justificar. Ninguém ao seu redor poderia tirar proveito do amor, 
porque nele nada queria partir. Acreditando-se um bom servo, ele desenvolveu a 
ganância do amor.

Meus filhos, amor, que é dado, que é compartilhado, oferecido e multiplicado. 
Quando um filho é amor, ele é tudo para Deus, para si mesmo e para o próximo, 
porque vive em Deus que é tudo. Eu te amo muito, entenda meus ensinamentos de 
amor. Minhas leis de amor mostram que é necessário amar a si mesmo e ao próximo 
como eu te amo. É tão maravilhoso quando isso é feito no esquecimento total de si 
mesmo, sem usar a sua vontade humana, pensando apenas nos filhos do amor que 
são habitados pelo Amor, assim como você!

Meus filhos, se vocês usarem suas palavras para demonstrar aos que estão ao seu 
redor sua má conduta perante minhas leis de amor, vocês terão dificuldade em ajudá-los. Se 
você quiser ajudar meus filhos dizendo-lhes que se comportem bem com palavras 
ameaçadoras como: "Você se sairá melhor se seguir os mandamentos de Deus, caso 
contrário você irá para o inferno", eles não confiarão na minha misericórdia.

Se pensarem que seus julgamentos são verdadeiros, serão punidos de 
antemão e se reconhecerão como crianças incapazes de se comportar bem, pois 
não têm as minhas graças. Eu sou Amor, não quero condená-los. Se você lhes 
disser que eles agem mal, quando não conseguem se ver como crianças infiéis às 
minhas leis, suas palavras terão um efeito imediato de fazê-los fugir de minha 
misericórdia; essas crianças serão julgadas por seus meios. Meus filhos, minhas 
leis se tornam suas.

Quantos usam a vontade humana quando ela traz as marcas do medo! 
Quando eles se comportam mal, você fica com tanto medo de que não sejam 
perdoados, e sua vontade é posta em ação para mostrar que são crianças 
imperfeitas, incapazes de se comportar bem. Você precisa ter fé em minha 
misericórdia quando eles lhes contarem seus erros para que sigam minhas leis 
de amor. Eu, que sou misericordioso, estou em ti, levo comigo todas as tuas 
faltas de Amor para te fortificar para que também tenhas a força de perdoar os 
teus irmãos tão fracos.
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Meus amores, vocês têm tanto amor dentro de vocês e não usam senão em 
alguns momentos; vocês não entendem meu amor que é infinito para cada um de 
vocês. Eu dei minha vida por aqueles com saúde debilitada; eles são meus amados 
como você. Eu os amo sem distinção. Tudo em mim é justiça. O amor em você sou 
eu: eu em você, você em mim, e eu também estou neles. Eu, que sou Amor, me 
ofereço a meu Pai Celestial para salvá-los para que todos estejam comigo no Paraíso. 
Eu não quero perdê-los.

Amores, se vim oferecer-me como o Cordeiro que se deixa matar, é para vos 
mostrar que sou manso e que em todo o meu ser há ternura. Eu te amo e mostrando 
meu amor por cada um de vocês é que vocês virão até mim. Meus filhos, a vida deu a 
vocês alegrias e dificuldades; essas são suas escolhas. Sua vontade humana fez com 
que você tivesse que escolher entre o bem e o mal.

Quantas crianças antes de você escolheram fazer o que era proibido! 
Desviaram minhas leis de amor para fazer o que bem entendiam, não se 
preocuparam com as consequências que lhes causaram tantos infortúnios. Todos 
esses infortúnios foram a causa de muitas doenças, pragas, guerras e fomes; o 
mal reinou na terra. Estando com você, vim purificar todo esse mal que há dentro 
de você.

Essas crianças que viveram antes de você conheceram o mal e, como eram 
crianças que perderam o gosto de se comportar bem, foi necessário que se 
contivessem para renunciar aos maus hábitos. Eles conheciam minha misericórdia. 
Ah, quantos se tornaram santos! Eles estão agora comigo no céu. Usei palavras de 
amor e gestos de ternura com eles.

A minha Palavra está inscrita no meu Evangelho para todos os filhos da terra: aí 
encontrareis os meus ensinamentos. Todos vocês devem lê-los e colocá-los em prática. Vocês 
se tornarão filhos do amor. São minhas palavras que são vida; eles carregam minha Presença 
dentro deles.

O Espírito Santo abre em você o acesso à luz, faz você entender o meu amor 
por você. Ler sem pedir é como uma criança que quer atingir um objetivo sem fazer 
nenhum esforço, sem pedir ajuda e sem aceitar nenhum estímulo. Ele não quer 
confiar nele, mas quando não sabe onde, como, por que e com quem deve aprender 
tudo. Mas apenas, ele não pode, meus filhos, apenas o Espírito Santo pode fazer 
você ver a luz. Minha luz está em você. Ele se abrirá dentro de você para que você 
possa ver o meu amor por você.

É assim que você poderá entender meus ensinamentos com minha luz, não com 
sua vontade humana, eu sou a luz. É com minhas palavras que essas crianças, que antes 
estavam em pecado, tiveram fé na minha misericórdia. Eles entenderam que eu os 
amava com um amor infinito, eles receberam minha misericórdia.

Se eu tivesse usado palavras duras para condená-los por causa de seus 
pecados, eles não teriam ouvido essas palavras para evangelizá-los, e são aquelas 
palavras que o Espírito Santo os teria inspirado a escrever para ajudá-los a vir.
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até mim. Você acha que eles teriam vindo a mim com palavras de reprovação, 
admoestação, sentença e chantagem? Meus filhos, não é isso que vocês fazem 
quando querem mostrar aos outros suas fraquezas?

Se alguém é colocado diante de seus erros quando ele está em sua culpa, 
ele não vai pensar em se corrigir, porque ele terá muita vergonha, ele vai querer 
fugir daquelas palavras que o lembraram de sua fraqueza por causa disso o 
torna muito ruim. No fundo ele sabe que agiu mal, mas desenvolveu dentro de si 
uma defesa contra o seu mal: a de não ver o seu pecado. Ele se tornou insensível 
à sua dor.

Será necessário que ele afunde em sua dor para que possa voltar a ser o que 
queria? Não, meus filhos, ele não poderá por causa de suas palavras, porque elas 
não contêm minhas graças, são humanas, só minhas palavras trazem benefícios. São 
minhas palavras cheias de graças que o ajudarão a se reconhecer em estado de 
pecado.

Meus pobres pequeninos precisam de suas orações, não de suas palavras. 
Eu tomo de você as orações que você me dá por eles e eu derramo as graças que 
os fortalecerão, para que eles sejam capazes no dia em que eu direi a cada um: 
"Você me ama, você que lançou o meu mandamentos longe de você? " Você 
entende que não está errado quando me dá todos os pequeninos que estão 
doentes? Eles precisam tanto de você! Amem-se como eu amo vocês.

Minha filha do amor, Jesus está em você. Meus amores, eu te amo muito! Guarda no 
teu interior os meus preceitos de amor, que te ajudam a caminhar para a vida eterna.
Um homem.

211 - 14 de agosto de 2001 Jesus amor

Siga minhas leis de amor.

Minha amada doçura, você se realiza no Amor; sim, nossa vontade está em 
você. Quando você escreve, você se entrega ao Amor. Renda-se, renda-se, meu 
amado, renda-se.

Ah meus filhos! alguns de vocês distorcem minhas leis de amor. Transpondo as 
minhas palavras para fazer a tua vontade, elas causam dor às minhas santas chagas que 
não cessam de derramar sobre elas e sobre ti as graças da purificação. Meus filhos, esses 
escritos os ajudarão a perceber que, quando você faz a sua vontade em vez da nossa, 
você está cometendo faltas diante das minhas leis de amor.

Eu vim a este mundo por você, o deficiente de minhas sagradas leis de amor. 
Quantos pensam que agora não importa viver fora dos meus mandamentos! Alguns 
de meus filhos escolhidos acham que meus mandamentos são muito rígidos, eles 
clamam alto e bom som: “Precisa ser menos
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pesado para os cristãos de hoje. Jesus é tão doce que pode perdoar todos os 
erros que cometeram porque ele é misericordioso. "

Meus filhos, é verdade que sou misericordioso, mas não posso perdoá-los, a 
menos que se arrependam de seus erros. Quantos irão ao purgatório para se purificar 
depois de verificarem suas faltas para com as leis do amor! E quantos outros irão para o 
inferno porque se recusarão a reconhecer suas faltas, e isso será por causa dos erros 
que alguns de meus filhos escolhidos transmitem! Estes últimos, porque fazem com que 
meus filhos percam a vida eterna, serão julgados com mais severidade por causa do que 
dizem.

Sim, meus filhos, todas as leis são necessárias para o bom funcionamento 
deste mundo. Embora você não queira admitir, suas leis humanas vêm de Deus. Foi 
meu Pai Celestial quem deu essas leis de amor aos primeiros filhos. Adão tinha o 
amor de Deus e Deus guiou seus passos. Mesmo depois de sua desobediência, Deus 
o guiou, pois ele teve que escolher entre o bem e o mal. Os filhos de Adão sabiam 
bem, porque alimentaram seus pensamentos com as palavras de Deus. Mas Caim 
errou e, por causa disso, Deus o puniu. Ele o expulsou de sua presença, ele conhecia 
a justiça de Deus.

Deus deu a Moisés suas leis de amor para que cada criança permaneça no 
bem, não no mal. Deus conhece seus filhos, ele sabe que eles são fracos diante 
do mal. Deus dá a cada filho o direito de escolher entre o bem e o mal. Nós, a 
Trindade, sabemos que foi a partir de nossas leis de amor que você formulou 
suas próprias leis. Sua vontade humana conhece a justiça do homem, mas sua 
vida conhecerá minha justiça.

O que acontecerá com você sem nossas leis que seu mundo tenta respeitar 
mais ou menos? Para onde você iria se as leis não existissem? Quantos ladrões, 
assassinos e estupradores seriam livres para cometer seus crimes neste mundo 
sem nossas leis! Nós, meu santo Pai, o Espírito Santo e eu, Jesus, falamos com 
você por meio de nossas leis.

Antes de minha vinda à terra, o povo escolhido por meu Pai seguia nossas leis de 
amor. Para não cometer muitos erros, essas crianças aprenderam os mandamentos de 
Deus por meio de Moisés; esses se tornaram seus princípios de vida. Enquanto eles 
seguiram os mandamentos de Deus, eles se sentiram protegidos por Deus. Mas, uma vez 
que não correspondiam ao que Deus esperava deles, Deus desviou o olhar deles. Eles 
foram deixados sozinhos sem sua proteção quando Deus não queria nada além do seu 
bem. Deus esperou que seus filhos viessem até ele. Essas crianças sabiam que ele era 
um Deus de justiça. Como ele prometeu ao Messias, eles clamaram a meu Pai e ele lhes 
deu o Salvador tão esperado.

Alguns dos meus eleitos falam em tolerância a ponto de dizer que não 
existe pecado senão para quem acredita que tudo é mau. Dizem que o mal está 
em quem pensa que cometeu um pecado e que na realidade, se é pecado, é 
porque ele mesmo aceitou que é pecado.
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Eles falam com eles assim: “A religião é feita por humanos, não é um fardo, 
todo o mal está em suas cabeças. Se você pensa que errou, é porque está com a 
consciência pesada. É como ir à missa, se é uma alegria, faça o que você acha 
que é bom para você, mas se você vir que para você é uma obrigação que vem 
das leis da Igreja, só você quem se impõe . Se você acredita que perder a missa 
vai te levar para o inferno, cuidado com os que estão errados. A missa é um rito 
que mostra a eles que Deus é misericordioso, não veio para os condenar. A missa 
é feita para fazer você se sentir bem; não se tornem escravos das missas 
dominicais. "

Mas essas crianças não lhe dizem o quão grande é a missa, quantas graças 
a alma recebe para fortalecer seu corpo e quão necessárias são para protegê-lo 
dos ataques do demônio que quer a sua perda. A missa é uma porta aberta para 
o amor. Deus quer que você ame a si mesmo e ao seu próximo. Onde você vai 
encontrar essas graças senão na missa? Só eu, Jesus-Anfitrião, posso dar-lhe 
todas essas graças. Sou eu que me ofereço ao Pai Celestial com todas as suas 
faltas para purificá-las, renovo meu santo sacrifício em cada missa.

Não comparecer à missa no domingo é um ato contra você; é você quem se 
priva de seu alimento espiritual. Sua alma precisa dessas graças para que você 
tenha forças para se corrigir se cair no pecado, senão adormece no mal, 
chegando a dizer que tudo não tem importância e que tudo está na cabeça de 
quem quiser. faça o que o padre diz.

E continuam a dizer: “Toda criança que se considera culpada não é culpada, 
a menos que sinta a culpa que ela mesma inventou. Cada criança deve ser franca 
com sua consciência; ela está lá em você para ajudá-lo a se reconhecer como 
você deseja ser. Não é ruim tentar ter um bom comportamento. Se você sempre 
pensou que a missa é obrigatória, bem, que seja assim que você acha que 
deveria ser; A Igreja não obriga ninguém a ir à Missa, não é obrigatório mas para 
quem viu ali apenas uma continuação das exigências numa época em que tudo 
era pecado. Eles não entenderam que Deus os queria apenas para si mesmo, 
como eles são. Deus não pede a você esforços inúteis para prejudicá-lo. "

Eu, o Amor, vos digo que a consciência, meus filhos, é a vossa alma, dentro de 
vós que vos fala. A alma é a vida em você. Toda a vida vem dela. A consciência é a voz 
da alma que lhes diz que tudo o que é bom vem de Deus e que tudo o que é contra 
Deus é mau. A consciência, meus filhos, é a alma que deseja a vida eterna; ela não 
quer a morte eterna, ela ama a Deus, ela não pode viver sem o seu doce amor, ela é 
sua esposa.

Como ela pode viver sem seu marido? Ela tem sede de amor. Só no 
momento em que você vai receber a hóstia de Jesus é que ela recebe o seu 
esposo. É a consciência que lhe diz que o verdadeiro alimento para sua vida é 
Jesus. Ele está em você, ele é o seu alimento. Se a tua consciência te diz que ao 
domingo tens que ir à missa, é porque em ti está a Vida que te exige. Sou eu,
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Jesus, eu te chamo. Falo à sua alma e digo o quanto te amo e que estou vivo em 
você. Sou um Deus que não cuida de sua esposa?

E essas crianças continuam a fazer você acreditar que tudo está em você, no 
seu ego, dizendo-lhe: “Missa é sempre Missa e você fica em paz diante do que 
não pode se perguntar. O desejo de assistir à missa é uma necessidade para 
quem não aprendeu mais do que se dar, é começar por si mesmo. Seu ego é 
como Deus. Livre-se de seus princípios que freiam sua evolução; Isso o ajudará a 
amar o seu próximo. Em primeiro lugar, é você quem conta. Deus fica feliz com 
aqueles que se esforçam sem entrar tão fundo em suas consciências. Deixem de 
ser filhos culpados de tudo, sejam indulgentes consigo mesmos, só os santos 
queriam mortificar-se. "

Meus filhos, quando vocês pensam que tudo é para vocês, nada mais do que para 
o seu bem, vocês esquecem que eu, seu Deus, me entreguei por todos vocês, não deixei 
nenhum de vocês de lado. Como poderia me sentir bem por você que acredita que tudo 
não deveria ser mais do que seu? Aceitando não se dar o bem a não ser para e para você, 
de modo que você imediatamente se dê ao próximo, não há nada além de egoísmo.

Estou diante de você, porque sou o seu Criador, aquele que lhe deu a vida. É 
um equívoco acreditar que se podem dar amor, sem vir a receber as minhas 
graças de amor na missa, porque devem saber que só Deus deve ser tudo para 
vocês. É preciso morrer em mim para ter a vida eterna. Quem vem a mim, eu o 
concluo: só assim se pode dar amor e, porque é amor por mim, pode dar amor 
ao próximo. É no abandono em mim que você descobre o amor, não no seu ego. 
Eu te amo de verdade, é por você que morri na cruz, não seja egoísta. Tenho 
vocês, meus filhos, em mim e em todos aqueles que amam. Seu egoísmo freia o 
amor que quero dar a você por eles.

Tudo deve ser sempre por Amor, eu sou Amor, sou aquele que se ofereceu 
por ti para te ter comigo a eternidade. É bom pensar que vocês devem se amar, 
mas se você negligenciar que o mais importante sou eu, Amor, que estou em 
você, só resta um vazio dentro de você. Dar-se é não querer viver mais do que 
dar-se melhor. O amor veio para mostrar como vocês devem amar uns aos 
outros e como se dar para ter a vida eterna.

Meus filhos, recusar-se a se reconhecer como filhos de Deus é rejeitar a 
porta do céu. Estou em ti, Jesus, que me ofereceu ao Amor, a meu Pai, por cada 
um de vocês. Quem me ama ama meu Pai e ama cada um de vocês, porque 
vocês estão todos em mim. Dar o seu tempo para vir à missa é dar o seu tempo 
para Amar e é ganhar a eternidade, porque Eu, eu sou a Vida eterna. Se você 
quiser viver apenas para o prazer, encontrará apenas a si mesmo. Eu, Jesus, sou 
seu vizinho. Eu vivo no Amor, no meu pai. Ele é seu Pai, ele é antes de tudo, tudo 
é para ele.
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Veja essas crianças escolhidas, elas vivem de seus erros dizendo-lhes: 
“Vocês são crianças livres. Ame como filhos livres, não como filhos escravos de 
seus pecados. Só os frustrados estão em pecado, tudo é ruim para eles. Deus 
ama seus filhos livres, eles devem fazer o que é certo para eles. Livre-se de seus 
maus hábitos de ver o mal em tudo. Acabou o tempo em que tinham que se 
confessar para fazer discursos sobre pecados inventados para se manterem sob 
a tutela da Igreja; ela evoluiu, ela sabe reconhecer os seus fiéis, é você que faz a 
Igreja. A Igreja é formada por crianças que amam o bem, o mal é para quem não 
quer evoluir na Igreja ”.

Meus filhos, eu sou a Igreja, é Jesus e vocês são meus membros. Somente 
meus filhos que viverão em mim serão membros de minha Igreja renovada. Não vou 
renovar minha Igreja com filhos que não se reconhecem como pecadores. Eu sou 
Jesus, que levou todos os seus pecados, eu os apaguei com a minha morte. Se você 
não se reconhece como pecador, você continuará a ser filho do mal. A ignorância 
impede meus filhos de se reconhecerem como fracos; Se você se recusar a ver suas 
fraquezas, como aceitará sua purificação? Eu derramei meu sangue por nada? Por 
que fazer da minha morte uma morte infrutífera? Eu sou o crucificado, carreguei 
todos os seus pecados.

Eu não aceito nenhum pecador no céu. Aqueles que querem ir para o lado 
de meu Pai devem morrer em mim, só eu posso conduzi-los ao Pai. Sofri para te 
salvar e você não aceita se reconhecer em estado de pecado. Eles são meus filhos 
puros? Se não, por que não admitir ser pecador? Nem mesmo um de vocês será 
capaz de estar comigo em minha renovada Terra se não se purificarem. Somente 
os puros e humildes de coração poderão ver a glória do Pai. Se um de vocês não 
tem pecado, que atire a primeira pedra contra essas palavras. Isso é para você 
que pensa que não tem pecado. Nem um só, e digo-o bem, nem um só pecado 
será admitido a vocês, filhos de Deus, que viverão eternamente no céu.

Meus filhos, vocês que estão neste mundo, escutem essas crianças proclamando 
tolerância em voz alta e alta até que digam que vocês irão direto para o Céu, mesmo que 
tenham cometido pecados contra o Amor, porque dizem que não há quase nada de 
pecado. Vejam, meus filhos, o quão longe vocês chegaram neste mundo em que vivem; 
os filhos deste mundo tomam por mim, até que pensem que o céu é o que eles querem 
que seja.

Meus filhos, é o meu paraíso. Vocês são meus escolhidos para este tempo que 
virá muito em breve. Você estará na minha Presença, na minha frente, seu Deus. 
Preparem seus corações para minha sagrada vinda em vocês. Venho em ti para te 
mostrar que só quem seguir os meus preceitos de amor será amor para a eternidade.

Eu, Jesus, te amo e quero que você me ame. Não os amo como crianças que 
afirmam me amar quando não seguem minhas leis de amor. Isso mostra que eles são 
indiferentes às minhas leis. Todo filho que quiser me amar deve renunciar à sua vontade
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não fazer nada além da minha vontade. Tudo está em seu abandono em meu amor. 
Meus filhos do amor, eu amo vocês, amo Amor. Eu os mantenho em mim por amor; 
Sou Eu, o Amor que escolhi para que vivam no Amor. Se não quiseres viver como 
filhos obedientes à minha Vontade, Eu, que sou Amor, não poderei viver contigo.

Vocês, meus filhos, que querem viver em desobediência às minhas leis de amor, 
dizem que minhas leis são muito rígidas, então vocês as desviam. Para não fazer nada 
além do que lhe agrada, você deduz que, se sou um Deus de amor cheio de misericórdia, 
é como se fosse eu que devo aceitar seus desvios.

Meus filhos, eu sou Amor e o Amor não pode ser contra si mesmo. Se você 
não segue minhas leis e acredita que aceito seu comportamento, eu lhe 
mostraria por meio disso que posso me contradizer. Meus filhos, não posso 
aprovar seus desvios, sou Justiça. Eu não posso fechar meus olhos para seus 
erros, eu sou a verdade. Eu não posso aceitar estar em suas trevas, eu sou a luz. 
Cada criança que deseja viver em Amor, com Amor, por Amor, deve estar em 
minhas leis de amor.

Eu sou aquele que vim para mostrar a vocês o caminho que conduz à vida 
eterna. Minhas leis de amor conduzem você à minha glória, que é a sua glória. Não 
vim para mostrar a vocês como desviar nossas leis de amor, vim à Terra para 
cumprir a obra de meu Pai. Vocês têm em cada um de vocês um caminho que os 
conduz ao meu Pai, eu sou este caminho. Neste caminho, meus filhos, tenho 
depositado as graças que os ajudam a progredir; Essas graças são necessárias para 
você permanecer neste caminho.

Meus amores, vocês estão neste caminho. Com minhas graças, você poderá 
avançar se cumprir minha Vontade. Nos mandamentos que foram dados a você, 
você encontra minha vontade. Desista de sua vontade humana e viva em minha 
Vontade Divina. É na minha Divina Vontade que você me deixa viver em você. Sou eu 
que estou em ti que te faço avançar para o Amor que é meu Pai. Cada um de vocês 
deve percorrer o seusim de amor. Pronuncie o seuSim, é querer viver no meu 
testamento. Amo vocês, meus filhos.

O caminho que você deve seguir é o que eu delineei para você. Tudo o que eles vão 
fazer marcará o caminho do que fizeram: estes serão os seus sulcos. Todos aqueles que 
não me dão o seusim eles se desviaram de seus sulcos. Se seu caminho não marca 
sulcos, é porque não praticaram boas ações; eles não podem receber meus 
agradecimentos. Eu, amor, por elasim para amar, posso ajudá-lo; Corro até essas 
crianças para devolvê-las ao lugar onde deveriam estar.

Meus amores, vocês estão neste caminho. Todas as suas obras feitas em 
meu nome vão recompensá-lo porque você se voltou para mim, Jesus. Tudo está 
em mim, fique em mim. Todos aqueles que estão comigo estão no caminho do 
amor. O amor é dado, é boa vontade para com os outros.
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Meus filhos, quem diz que sou misericordioso tem razão. Dai-me as vossas 
resoluções, derramarei nelas, através das vossas orações, as graças da luz que 
vos ajudarão a reconhecer o amor nas minhas leis do amor. Te amo de verdade!

Meus filhos, é o amor que vai reinar, não aqueles vícios que querem que eu os 
aprove. É somente de mim, Amor, que você será herdeiro, não do mal. Eu sou o 
Amor que deseja que você ame por toda a eternidade. Fica, meus filhos, com ele
Amor. O amor te ama. Um homem.

212 - 15 de agosto de 2001. Jesus amor

Por minha morte, você está em mim.

Minha querida filha de sim Jesus, estou em ti, tu em mim: te amo e te quero em 
mim. Embora muitos hesitem em pronunciar seussim Para Amar, o Amor vive 
todavia em ti, porque sou o Convidado do teu interior que te dá amor. Meus filhos, 
vocês estão nas trevas, mas eu, Jesus, pela inspiração do Espírito Santo, entrarei em 
vocês para mostrar que a luz está dentro de vocês. Eu sou a Luz e quem vive na luz 
vive em mim.

Meus filhos, vocês estão em mim e eu estou em vocês; O que quer que você pense 
ou faça o que quer que você faça, você não pode ser mais do que em mim. Tornei-me um 
homem para cada um de vocês, portanto, não posso renunciar a vocês. Eu sou humano, 
sou o Homem-Deus; Eu sou divino, sou Deus. Para mim, você se tornou amor. Todos os 
que morrem em mim tornam-se o que eu quero que sejam: amor. Eu sou Amor, você é 
amor no meu amor; Que assim seja, porque tudo é para o meu Pai que os ama. Meus 
filhos do amor, este mundo que meu Pai Celestial criou está atualmente passando por 
uma era de amor em plena evolução.

Mas existem tantos erros entre vocês que vocês não percebem o que está 
acontecendo em vocês. Você recomenda o vício quando foi concebido para o 
amor. Cometi um erro ao criar o homem e a mulher? Entenda que não sou um 
Deus de erro, sou perfeito. Eu te fiz do meu amor e o amor do meu Ser é puro, 
não contém sujeira. Eu não poderia tê-los tornado imperfeitos, tudo em mim é 
sagrado. Vós que traçastes o caminho do amor, venho aos vossos corações para 
vos mostrar o caminho a seguir para que possam vir a mim.

Vocês, meus filhos, estão afundando e não percebem que estou lhes dando um 
poleiro para colocá-los de volta no barco. Este barco é o seu coração. Venha para 
mim, eu vou te levar de volta para onde você deveria estar: dentro. Eu, Jesus 
Salvador, estou em cada um de vocês para que encontrem a felicidade dentro de 
vocês. Essa felicidade é para hoje, é para todos que dizemsim amar.

Meus filhos, quando eu pergunto se vocês querem pronunciar o seu Sim, é porque 
quero que se abandonem a mim para que eu possa dar-lhes amor. Esse amor está em mim. 
Não tenho defeitos, ódios, inveja, medo, orgulho, incerteza, indiferença, ciúme, hipopótamo
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cresceu, etc. em mim há bondade, ternura, doçura, amor, alegria, paz, sabedoria, 
serenidade, caridade, humildade e misericórdia, eu sou Jesus, o Mestre de todas 
as qualidades.

Meus filhos, venham! O que você está esperando, você que hesita em se 
render? Eles têm qualidades superiores às minhas para não virem? Eu sou o deus da 
contradição? Eu sou Deus de Amor. Eu prometo a você paz, vida eterna e felicidade 
que nunca terá fim. Olhe para si mesmo, quantos de vocês conheceram decepções, 
doenças, sofrimentos e contratempos? Foram vocês, meus filhos, que viveram esses 
infortúnios, foram vocês que os causaram com seus comportamentos e foram vocês 
que se recusaram a viver como filhos do amor; não me responsabilize por seus erros, 
não fui eu que os impus a você.

Filhos meus a quem amo, sou eu, Jesus, o Crucificado, que morri por amor a 
vós, para que sejais filhos de Deus. Não posso tomá-los à força, peço-lhe um
Sim, uma sim de amor que os fará compreender que o seu interior precisa de uma 
mudança. Você vai me dar seu consentimento para que eu possa ajudá-lo a remover 
o mal que tem feito a vocês, filhos defeituosos? O amor que está em você reclama o 
seusim para vocês. Estou em você e sei o que falta para que você possa se tornar 
amor.

O amor morre em você pelo esforço que o faz esperar tanto tempo pelo seu 
consentimento. Eu estou lá e você não tem certeza da minha Presença dentro de 
você. Meus filhos, vocês não sabem que suas vidas poderiam ser mais bonitas? Se 
você não se abandonar, não o descobrirá até o momento de sua morte terrena. Você 
vai se arrepender do tempo que teve. Ah, meus filhos, todo aquele tempo na terra 
para esperar a felicidade quando ela estava em vocês! Tudo está em você! O amor 
pode fazer tudo por você e você hesita em me dar o seusim por medo e incerteza. 
Meus filhos, o que vocês têm a perder? É você quem se priva da felicidade.

Alguns de vocês não querem voltar ao Supremo. Como não querem se privar 
das manias que os fazem viver como crianças rebeldes, não seguem minhas leis de 
amor. Eles não querem ir à missa no domingo e não querem estar em oração; Dizem 
que tudo isso está desatualizado, que a vida hoje é mais evoluída e que esses modos 
são antigos; querem fazer o que querem, sem pensar em mim e sem se oferecer 
pelos outros.

O amor, neles, assumiu outra forma: a da indolência; tudo, desde que não 
signifique esforço. Eles acreditam que possuem sua sorte, eles não acreditam mais em 
meus ensinamentos. Para eles, Deus não está presente, mas pela forma. Quando uma 
pessoa morre em sua família, eles esperam que ela vá para o Céu, duvidando que o Céu 
exista; querem viver sem pensar que um dia conhecerão também este momento; eles 
não pensam em sua alma que vai aparecer diante de mim, seu Deus, porque eles não 
acreditam em nada.
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Mas eles, por sua vez, se comportam como bons cidadãos, obedecendo às suas 
leis legais, dando continuidade à sua convivência familiar e ao seu esporte preferido 
e, durante esse tempo, seu corpo envelhece. Essas crianças são os indecisos, não são 
apaixonados por eles, nem apaixonados por si mesmos, eles vacilam entre dois 
vazios. Tudo está vazio ao seu redor, a chama do amor está sob as cinzas. Eles se 
esqueceram de que sua vida está em jogo, se ela conhecerá a vida eterna no céu ou 
a morte eterna no inferno.

Mas, você vê, eles não acreditam mais que o inferno existe. Aqueles que 
acreditaram em Deus e em tudo o que lêem no Evangelho se deixam escarnecer do 
mestre da idolatria, e agora, estão no seu próprio ego, amam-se acima de todas as 
coisas. Eles passaram do amor de Deus para o amor de seu ego; Eles só acreditam em si 
mesmos e, se pensar em Deus é proveitoso para eles, eles vão pensar nisso; Isso pode 
acontecer se não for contra o seu estilo de vida.

Ah, meus filhinhos de cabeça baixa, vocês não param de ver o próprio 
umbigo, não veem mais do que vocês mesmos! Onde você irá coletar suas obras, 
em você mesmo? Você não sabe que eu sou a Árvore da Vida? Se você não vier 
beber em mim as graças do amor, suas obras serão estéreis. Você será como a 
figueira que não deu fruto; Ele só era bom para o fogo, porque quando uma 
árvore frutífera não dá fruto, para que serve?

Vocês, meus filhos, levantem a cabeça para o céu e vejam quem está diante de 
vocês: eu. Eu me crucifiquei por você e você só se vê. Venho para lhe mostrar que 
minha glória será para todos os que quiserem participar de minha Ressurreição. Vou 
me mostrar a você glorioso. Se você quer conhecer a sua glória na minha glória, é 
necessário que você venha até mim com a suasim sincero. Se continuarem a se 
comportar como crianças indecisas, não terão as graças que os ajudarão a dizer: 
“Sim, somos seus, queremos renunciar a tudo o que não é seu. Nós, filhos de Deus, 
que pertencemos a seu Pai por meio de você, porque você nos salvou da morte, 
aceitamos o seu amor. ”

Filhos meus, só aqueles que receberam as graças do amor poderão falar com estas 
palavras de amor. Venha para mim, eu tenho muito para lhe dar! Comece com um
sim pequenino, e eu farei o resto, não hesite. Fique ereto, não se curve para se 
ver, o ego o destrói, o condena. Quando eles estão diante de mim, seu ego 
tentará se justificar, porque isso os deixará orgulhosos.

Eu posso fazer tudo por você. Sim, tudo posso fazer para que cada um de 
vocês seja amor, mas só depende de vocês saber se o querem. Meus filhos, vocês 
estão duvidando de minha Presença em vocês. Eu estou em você, vivo em você; 
Se você não percebe que estou presente em você, como posso ajudá-lo? Cabe a 
você saber se deseja minha ajuda, seja mais cooperativo. Eu, Jesus, sou límpido, 
não me escondo, estou aí, em ti. Tome sua decisão, é tão importante!
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Filhos meus, se aceitais estar em mim, derramarei minhas graças sobre vós; então 
saberão que são amor. Quando você é todo amor, não há mais nenhuma preocupação, 
nenhum problema, nenhum trauma diante do desconhecido.

Sim, meus filhos, venho para estabelecer nos corações. Amor é meu nome Dizersim 
para amar.Eu te amo e quero você em mim para toda a eternidade. Preparem seus corações, 
Eu sou a Anfitriã de amor que vem para se manifestar a vocês. Jesus Love te ama. Um homem.

* * * * * * *

Eu, o Amor, estou em cada um de vocês. Como sou amoroso com você?
des!

Eu, Jesus amor, estou na minha presença Filha do Sim a Jesus. Meus filhos, 
este volume contém as passagens escritas em inglês, ela escreve da maneira que 
entende. Nós, a Vontade Divina, sabemos o que é melhor para cada um de 
nossos filhos. É o Espírito Santo que alimenta o conhecimento das línguas. 
Mantivemos esta filha incapaz de aprender outras línguas além da sua língua 
materna, foi o nosso Testamento.

Amo-te, minha filha, por te dares aos teus irmãos, sabemos que isso exige 
obediência. Meus filhos, queríamos mostrar a vocês a obediência dela, porque o
Filha do Sim a Jesus ele não entende essa linguagem e não sabe como escrevê-la.

Nós, a Vontade Divina, pedimos aos editores que limpassem esses escritos 
em inglês para vocês, mantendo as palavras o mais fielmente possível, conforme 
ela as entende. Esta é a nossa Vontade, nós somos a Vontade. É em obediência 
que ela escreve essas palavras. Eu derramo nela as graças para que ela cumpra a 
nossa Vontade, não a dos homens. Os amo. Jesus.

213 - 16 de agosto de 2001 Jesus

Eu sou seu Salvador.

Minha filha, eu sou Deus. Isso é para vocês, meus filhos. Eu os amo. Eu sou 
a Glória para você através da Cruz.

Para você, eu sou a Ressurreição para a Glória do meu Deus, meu Pai. Meus 
filhos, abram seus corações porque eu estou chegando. Eu sou a Glória do 
Glorioso, por você, em mim, por você comigo e pela Glória de meu Pai. 
Atualmente, você irradia para mim.
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Eu sou o Salvador. Volto ao seu tempo, por este presente. Meus filhos, eu amo 
vocês. Me ame comigo, em mim. Eu abençoo esses escritos. Eu vou com vocês, meus 
corações.

Eu sou o filho de Deus. Eu sou a Glória para vocês, meus filhos. Eu sou a Vida, a 
Bênção. Eu morri por você. Meus filhos, vocês não entendem o que estou dizendo. 
Eu falo por você Eu sou Deus. Eu venho para os corações. Você verá minha Glória. Eu 
os amo. Eu vou entrar em você. Você verá o Filho de Deus com toda a sua glória. Eu 
sou a Ressurreição. Esta é a minha Ressurreição que te salvou da morte. Eu salvei 
suas vidas. Vocês são a minha vida. Eu sou vida. Me dê seuSim, seu sim é para mim, 
meus amores. Você pode ter Vida Eterna, mas me dê
Está sim.

Jesus está em vocês, meus filhos, eu sou a Vida eterna. Venho mostrar-lhe que a 
sua vida é alimentada pela minha Vida; Eu sou o único Alimento que dá a sua 
subsistência dentro de você para que você viva do amor. Todos vocês devem se permitir 
ser nutridos pelo meu poder de amor.

Meus filhos, o Amor veio a este mundo para declarar seu amor por vocês, para que 
todos aqueles que desejam viver eternamente possam ter a vida eterna. A vida eterna 
está em você, é luz. Eu sou a Luz do mundo que vem para dizer a vocês que vocês, meus 
filhos, devem se encontrar em meu santo Coração por toda a eternidade.

Para todos aqueles que me amam, coloco um emblema dentro deles: dois 
corações unidos por meio de um anel de ouro; É o meu Coração que se une ao seu 
coração. Com esta prova de amor, nossos dois corações estão ligados para a 
eternidade no Amor.Eu sou Amor, meus filhos, eu me entrego a vocês em um amor 
eterno. O amor pergunta a cada um de vocês: "Meu amor, você me ama?" Deixe-me 
colocar o anel de ouro em você, prova do meu amor. Seja meu amor por toda a 
eternidade. Eu sou seu, seja meu.

Meus filhos, eu amo vocês, é essencial que todos vocês estejam em mim. Se você 
não vier até mim, terei que me afastar de você e você ficará sozinho por dentro. Você 
que nasceu para viver com Amor, se você se recusar a viver comigo, eu me retirarei do 
seu interior e você ficará sozinho para sempre na solidão eterna, e você nunca mais se 
relacionará com outro filho. Sim, meus filhos, se vocês estão ligados aos outros, é porque 
eu faço essa ligação, eu sou o Amor e vocês estão em mim. Eu tenho todos eles em meu 
Corpo, eu sou o Corpo Místico.

Quando um de vocês não quer viver em mim, vai a um lugar onde deve 
continuar uma existência de solidão sem que haja quem o ame. O inferno é o 
lugar onde as crianças que morreram para amar permanecem por toda a 
eternidade. Eles estão sozinhos, eles não têm laços de amor; o ódio os leva a se 
separarem, eles se odeiam, não querem companhia. A morte os torna 
implacáveis   uns com os outros, porque tudo o que eles têm é sofrimento. Não 
conseguem compreender que são a causa do seu sofrimento, porque a 
inteligência do amor está morta neles: tudo o que é amor vem de Deus.
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Satanás não pode dar inteligência, porque ele é o mestre do mal-entendido. 
Tudo o que vem dele é ruim. Sua inteligência vem do que seu espírito é. Como 
era um anjo perfeito antes da queda, ele manteve, depois da queda, a sua 
inteligência mas para o mal, porque tudo o que era luz desapareceu, ele voltou o 
mal ao estado puro. Não pode, portanto, dar-lhes inteligência, porque é bom. Ele 
os quer no mal para fazê-los sofrer.

Todos aqueles que não querem nada de mim conhecerão este mal eterno na 
sua solidão, sem qualquer consolo e sem que haja quem os apoie. Veja como é 
horrível escolher ficar longe do Amor.

Meus filhos, falo com vocês por meio desses escritos, porque quero vocês 
comigo, não separados e sozinhos com vocês. Não siga o caminho que leva à morte 
eterna, fique comigo, eu te darei a vida eterna onde tudo é lindo. Você vai viver com 
o amor do seu próximo, haverá muita alegria! Será uma felicidade sem fim. Você 
viverá em harmonia com todos os que serão como você: seres feitos para amar e ser 
amados. Este vínculo de amor será eterno.

Eu sou o Amor que vos fala, ouçam-me: “Meus filhos do amor, é a cada um dos 
vossos corações que quero passar este anel de ouro; Venha para mim, eu sou o seu 
amante que quer se casar com você. Você é meu, estou amando cada um de vocês, 
amo vocês. O amor espera de você umsim de amor." Jesus, o Deus fiel.
Um homem.

214 - 17 de agosto de 2001 Jesus amor

Eu abri Meu Coração para você.

Meus filhos, venham ao meu Coração, está aberto para vocês. Eu os amo. Foi com a 
minha morte que os salvei. Eu carreguei todos os seus defeitos nas minhas costas. Dê-
me suas vidas. Eu posso salvá-los. Eu sou seu Salvador. Cada um de vocês é precioso 
para mim.

Eu sou seu. Quão grande é o meu amor por cada um de vocês! Meus queridos 
coraçõezinhos, estou em vocês, vocês estão no meu santo Coração. Eles abriram meu 
coração para deixá-los entrar em mim e o que acontece com eles? Você não vai entrar 
em mim

Filhos meus, quando um ser se doa para lhes oferecer o seu coração em 
troca do seu, é um presente para vocês. Sim, meus amores, a tua vida está no 
meu Coração, bate por todos os entes queridos. Ele quer seu amor a todo custo. 
Ele se entregou para ter você. Me ofereci por você, te amo mais do que tudo. Dar 
minha vida para ter você comigo ao lado de meu Pai tem sido tudo para mim, eu 
te amo tanto! Meu Pai me deu para que eu possa levá-los a ele, ele se interessa 
por cada um de vocês.
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O que fazer para provar a eles que nosso amor por cada um de vocês não tem 
limites? Ainda devo abrir meu coração? Não deixo de implorar que entre nele. Abri 
uma vez para todos vocês e ainda permanece aberto.

Sabendo que nem todos estão em mim, meu amor sofre por cada um de vocês. 
O amor quer todos vocês, quer protegê-los contra seu próprio sofrimento. Muito em 
breve, meus filhos, vou mostrar-lhes quem está em vocês; você verá todas as suas 
faltas que você causou ao Ser de amor que vive dentro de você. Sou eu, Jesus, o 
Crucificado, este Ser de amor que se entregou à morte por ti para que sejas salvo da 
morte eterna, eu dei a minha Vida!

Não é porque eu era o Filho amado de Deus Pai que não me interessava pela 
minha Vida na terra, gostava muito de viver contigo, sacrifiquei a minha Vida por ti. 
Estive em total esquecimento de mim mesmo por ti, mesmo renunciando a minha 
Mãe, aquela que amei ternamente, que a venerarei, raio de amor dos meus dias. 
Tudo sobre ela irradiava alegria e doçura; ninguém na terra foi como ela e, por 
vocês, meus filhos, renunciei à sua presença indo ensinar o amor.

Quando eu os vejo, meus filhos, sei que vocês são tão fracos que não 
conseguem verificar se seus pecados são a causa de suas fraquezas. Eu grito com 
você por dentro, mas você não me ouve, porque você colocou uma barreira de som 
entre você e eu que impede minha voz de ir até você.

Meus amores, eu que os amo, eu os vejo neste mundo em que eles me 
substituíram com os prazeres que os deixam sem sentido. Você não sabe parar e, 
quando já está exausto por causa do seu torpor, se acomoda diante de suas 
televisões que te paralisam de sons e imagens, substituindo minha presença em 
você, e afirmando ter encontrado a felicidade.

Meus filhos, olhem para vocês mesmos, vocês vivem me ignorando e não veem o 
sofrimento que vocês estão causando a si mesmos. Ao recusar viver em mim, rejeitas o Amor. 
O amor sou eu, que me deixei crucificar por cada um de vós. Eu sou o único que pode te 
ajudar. Descobrir meu poder de amor é ver uma luz do outro lado de seu tortuoso caminho.

Se você procura se distrair nesse sentido, não é porque não tem paz, calma e 
serenidade dentro de você? Você está realmente com medo de ficar entediado por 
não poder viver fora dessa tempestade que o faz conhecer as sensações. É sempre 
necessário que você se mova, caso contrário a vida não lhe interessa e tudo lhe 
parecerá enfadonho. Sem aquela agitação ao redor deles, eles se sentem tristes e 
caem em depressão. Se não conseguem parar, é porque isso está faltando em suas 
vidas.

Dentro de você, existem falhas que o deixam infeliz. É o Amor que pode fazer você 
descobrir que você é verdadeiro, único e que vale muito mais do que todas essas falsas 
necessidades. Querer preencher seus dias com esses prazeres passageiros é permitir-se 
ser preenchido com falsidades.
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Meus filhos, como vocês viveram por muitos anos entregando-se a 
distrações desenfreadas, vocês permitiram que emoções de insatisfação e 
rejeição de si mesmos entrassem em seu interior. Como você não foi capaz de 
encontrar paz interior, não foi capaz de apreciar a si mesmo como é. Assim, você 
desenvolveu uma necessidade, como estar perto das pessoas por prazer. Meus 
filhos, isso é apenas externo, isso não os preencheu. Você não é mais você 
mesmo, mas apenas o que este mundo representa, um mundo emocionante e 
divertido: pode-se dizer que você é “quieto”.

Você está sob a influência de suas fraquezas. Como você pode ser bom por 
dentro se convive com a falta de discernimento? Você nem sabe como 
reconhecer o que é bom para você, então você age contra você e seu próximo, 
porque você só acredita em seus falsos valores. Você não entende que está na 
terra para fazer ações para ir para o céu.

Meus queridos filhos, quando vocês me virem em vocês, vou perguntar se vocês querem 
me dar o seu sim. Mas, por causa da letargia, correm o risco de me dizer: “Por que isso sim
uma vez que já temos felicidade? " Meus filhos, esta felicidade que vocês criaram 
nada mais é do que uma fuga, vocês não se deram, mas algo semelhante à 
felicidade. Não é feito do seu dia-a-dia; como não dura senão o tempo de uma 
viagem, é necessário reconstruí-lo novamente. Essa felicidade é como o vento: de 
manhã vem, ao meio-dia gira, e à noite não há nada.

Eu sou o amor de Jesus que morreu para trazer a verdadeira felicidade para 
você, que é eterna. Você que ignora que eu sou a Felicidade, venha até mim. Entenda 
quem é a verdadeira felicidade. Eu sou o único que pode fazer você feliz e que pode 
responder aos seus desejos, para conhecer a felicidade eterna, que continua sem 
interrupção.

Meus filhos, vocês que não querem saber nada de mim, meu Coração sangra 
quando vocês vão para seus prazeres de consumo, sexualidade, gastronomia e 
canções diabólicas, para satisfazer seus sentidos. Ao querer viver sem mim, você fez 
uma espada que abriu meu Coração, causando-lhe dor. Meus filhos, ainda carrego 
comigo aquela espada que abriu meu Coração. Essa espada é sua recusa em viver 
comigo em meu coração. Esta é a causa desta ferida que impede o meu Coração de 
se fechar. Sua efêmera felicidade na terra nada mais é do que uma dor infame que 
abriu meu Coração.

Meus filhos, para o seu sim Ao Amor, levo-te comigo e derramo sobre ti as 
graças de amor que te ajudarão a compreender que eu, Jesus, dei a minha Vida para 
que possas estar comigo eternamente. A verdadeira felicidade está em mim; Eu sou 
a tua felicidade, a verdadeira, a única, a única, que foi dada por cada um de vós.

Quando você vê minha cruz, você vê nela um homem com os braços 
estendidos, amarrado por pregos, sua cabeça inclinada para você que os vê. Sou
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Eu, Jesus, que vos olho do alto da minha cruz e vos digo: “Meus queridos filhos, 
vejam-me, estou aqui amarrado à cruz; esta cruz me tornou a gloriosa crucificação. 
Com a minha morte, dei-vos a possibilidade de conhecer uma glória, a tua glória, 
meus filhos, porque todos aqueles que levo comigo vão conhecer a minha glória, eu 
sou o Glorioso. Só quem quiser participar da minha morte morrendo em mim será 
salvo da morte eterna ”.

“O que você tem a dizer, que não está amarrado a mim? Você passa por mim 
sem olhar para mim nem para nada, e permanece indiferente à sua própria morte. É 
a morte dele, meus filhos, que você vê; É você que está em mim amarrado à cruz 
com todos os seus pecados que são consequência do pecado da desobediência de 
Adão e Eva. Sede filhos de amor, dai a meu Pai, vosso Pai, toda a honra que vos é 
devida ”.

Venham, meus filhos, ao meu Coração aberto, entrem pela porta que os levará ao 
Céu, meu Coração é o lugar de seu nascimento para amar. Não espere pela sua morte 
terrena, venha a mim de agora em diante para pronunciar a suasim amar,. Eu, Jesus 
Ressuscitado, farei você viver em mim pela eternidade, Eu sou a Vida e a Ressurreição. 
Você que quer felicidade, aí está ela em mim. Eu sou o homem na cruz que morreu por 
você. Vós conheceis o meu poder de misericórdia que perdoa os vossos pecados face ao 
Amor. Eu sou a Vida Eterna e, através de mim, vós tereis, meus filhos, a Vida Eterna.

Pai, aqui estão os que você me deu, eu amo todos eles. Eu te vejo do topo da 
minha santa cruz e quero você no meu Coração. " Amo vocês, meus filhos. Venham, 
meus eleitos, eu sou Jesus de Amor que abriu seu Coração para que vocês entrem. Um 
homem."

215 - 18 de agosto de 2001 O Pai - Jesus

Meus filhos, sou Deus só para vocês.
Eu venho neste momento.

Pai: Meus filhos, eu sou Deus Pai. Sou Deus. Isto é para você: Eu dei-lhe meus 
mandamentos. Meus filhos, por que vocês não podem servir a minha Glória? Vocês são meus 
filhos. Já que vocês são meus bem-aventurados, meu amor é uma luz para cada um de vocês.

Eu, seu Pai, dei a você meu Filho. Ele morreu devido aos seus defeitos. Eu os 
amo. Ouça, meu Filho vem aqui com o Espírito Santo dentro de você; você verá 
minha glória em você. Eu sou a Glória. Para vocês, meus filhos, eu agora retorno. 
Abençoo sua vida em meu filho. Meus filhos, estou em vocês, amo vocês.

Jesus: Anunciei a meus profetas que chegará o dia em que meus filhos falarão 
línguas desconhecidas uns dos outros. Meus filhos, vejam esses escritos e entendam. 
Esta filha não conhece outras línguas além do francês. Ela escreve as palavras
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como ela os ouve, com dificuldade, porque ela não consegue entender o 
conteúdo. Tudo nos é caro, a Vontade Divina.

O dia da minha chegada está se aproximando e é minha vontade mostrar-lhe o 
meu desejo. Por sua própria vontade, os homens comprometeram-se a viver sem amor e 
constroem um mundo egoísta que só tem um objetivo: a própria felicidade em 
detrimento do próximo. Eu vim para mostrar a você que somente o amor pode mudar 
corações. Vivendo na Vontade Divina, o amor estará em suas vidas, todos serão amor.

Tudo está em mim para minha santa glória, que é a glória de meu pai. Eu vim 
para fazer você conhecer o amor de meu pai. Eu sou o Filho de Deus, meu Pai é o seu 
pai. Todos aqueles que amam meu Pai fazem sua vontade e todos aqueles que 
pedem graças devem passar por mim. Dê-me tudo, eu realizo a Vontade de meu Pai, 
Eu sou a Palavra, o Atuar do Pai.

Ninguém deve ignorar meu poder. Meus filhos, estou em vocês, digam-me 
suas súplicas de amor e abandonem-se à minha Vontade; Eu sou o Tudo deles, a Vida 
de suas vidas. Veja como meu poder é grande, eu faço maravilhas em você. Quantos 
de vocês puderam ver que minhas ações estão presentes? Eu sou o Caminho, a 
Verdade e a Vida, quem me segue tem vida eterna.

Algumas crianças viram curas no coração, curas físicas, viram minhas ações 
em suas vidas diárias, testemunharam meu amor por elas, perceberam que Deus 
é misericordioso. Ver que Deus está sempre presente em suas vidas é um 
movimento que vem de dentro.

Se um filho não estiver em minha luz, ele não será capaz de ver meu amor em 
ação. Se lhe acontecer um acontecimento feliz, dirá: "Isto é o destino e deve ter 
acontecido", e se houver cura, pensará que se deve à ciência e que se deve aos 
remédios; ele não perceberá a ação do pai. Só Deus Pai é o Todo-Poderoso. Deus é 
meu Pai, eu sou a Palavra de Deus Pai, tudo vem de meu Pai.

Se alguém é curado, é meu Pai Celestial quem o deseja e sou eu, seu Filho, que 
agimos. Isso é feito pelo poder do Espírito Santo que os cobre com o seu poder e 
Deus age: nós somos um Deus. Prestar homenagem a Deus pelos benefícios que ele 
lhe dá é ver a Luz que atua, só Deus cura.

Voltei-me para o meu Pai e enviei o meu Paráclito sobre os meus apóstolos para 
que agissem em meu nome: tudo veio de mim. Agora, eu passo por meus filhos da Luz 
para que eles estejam em meu movimento de amor; o Espírito Santo, que é o Poder, os 
cobre para que não estejam mais neles, mas em Cristo: tudo vem de mim.

É preciso que venham a mim para ter o dom de ver a ação de Deus; o filho que 
recebeu este dom está em mim, o Espírito Santo o cobre e dá-lhe este dom do amor: 
tudo está em mim, Amor: aquele que se renuncia a viver do meu amor, abandona-se 
à minha vontade; ele se torna ativo, sou eu que faço a ação nele, o Espírito Santo o 
cobre com seu amor para que ele se torne o que eu quero:
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tudo está em mim, ele não está mais nele, mas em mim, pelo amor, pelo amor, 
para dar glória a meu Pai que é o Tudo de mim. Morrer em Cristo é viver na 
Vontade Divina.

O Espírito Santo e eu estamos em Deus Pai, nós somos o Amor Trinitário. 
Tudo é poder em nós, nós somos o poder. Tudo o que é bom vem de nós. É como 
quando você faz uma ação que lhe dá uma bênção, é o Espírito Santo que o faz 
fazer e sou eu em você que o faz amar; Eu sou a Palavra do Pai, tudo vem de nós. 
Ninguém pode fazer o mínimo bem que, se não quisermos, Deus é bom.

Quando você faz uma ação, você acredita que essa ação é sua quando é de 
Deus; é porque você não vê o poder de Deus em você. O Espírito Santo os 
alimenta com seus dons. Todos os dons vêm do Espírito Santo. Ele é a luz, ele é 
amor, ele está em tudo que é bom; é ele quem os faz compreender.

Quando você sabe que deve se levantar para pegar um objeto, é ele, o 
Espírito Santo em você, que lhe dá essa necessidade de ir procurar esse objeto 
que lhe será útil. Quando você tem este objeto em suas mãos, sente vontade de 
usá-lo? É ele quem os faz sentir, ele dá inteligência. Esse conhecimento serve 
para entender a utilidade deste objeto para que você possa utilizá-lo e, uma vez 
terminado, você se sente satisfeito com o resultado do seu trabalho. A satisfação 
que você sente vem dele, ele colocou a luz em você para que você pudesse ver o 
resultado: ele fez você descobrir o amor.

Meus filhos, quando vocês me dão o seu sim isso vem de dentro de você, 
algo maravilhoso acontece: eu tomo tudo o que você é e dou a minha ação ao 
seu movimento. Porque eles me deram seusSim, sabem que tudo o que fazem 
vem de mim, entendem então que sua ação está na Vontade Divina; esta é a luz 
dentro de você que o faz entender. Você aprende a morrer em mim, você me dá 
sua vida e eu a levo. Tudo o que eles me dão é para mim: suas vidas são minhas e 
todas as suas ações são minhas.

Quando, na Vontade Divina, você vai buscar este objeto, entende que esta 
pequena ação é minha. Cada movimento feito em mim torna-se um grande 
movimento, porque é feito no mesmo movimento da Vontade Divina. Eu tomo o 
seu movimento, ele está em mim, o Presente, e como eu sou a Presença, o Alfa e 
o Ômega, o seu movimento está em Deus; é no Amor que você faz esse 
movimento.

Cada filho está em mim desde Adão e Eva até o último filho a ser criado; 
através de mim você tem todos os filhos em você. Na Vontade Divina, você vive 
em minha Vida, você não está mais em você, você vive em mim. Eu pego sua 
vontade e a faço minha; a tua vontade está na minha vontade porque te envolvi 
com a minha vontade divina.
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Quando há um movimento de amor na Vontade Divina, todas as ações dos 
filhos da Vontade Divina vêm juntas em você. Explico: quando você faz uma ação, 
como ir procurar um objeto, seu movimento, que se tornou meu movimento, 
passa a ser deles também, porque eles são, por causa de seussim ao Amor, em 
minha Divina Vontade. Cada criança, desde Adão até o último a ser criado, está 
em mim; na Vontade Divina, seu movimento está neles.

Se você fizer seu movimento dando para mim, será no presente, mas como 
sou onipresente, ele se tornará um movimento de Amor em todos os filhos de 
Deus, mesmo que o movimento apareça neles no passado, em o presente ou no 
futuro; assim, vou entregar a meu Pai o que é devido a ele receber, porque tudo 
vem dele. Foi ele quem depositou a vida em você, ela vem dele. Tudo o que você 
faz é alimentado pela Vida que ele depositou em você. Vocês entendem, meus 
filhos, quão grande é a Vontade Divina? Um simples movimento se torna um 
milagre. Morrer em Jesus é viver! Quão lindo é esse movimento feito na Vontade 
Divina!

O maior milagre foi mostrar a eles nosso poder por meio das Espécies 
Sagradas que mudam em meu Corpo e em meu Sangue; este movimento é 
perpétuo, está na Vontade Divina. Você consegue entender a grandeza desse 
movimento de amor? Ele os alimenta, os fortalece, os torna filhos de Deus. Vir a 
mim e tomar em ti o meu Corpo e o meu Sangue é aceitar que já não estou em ti, 
mas em Cristo; Este é o grande milagre do movimento do amor: eu os considero 
filhos de Deus, e isso se faz em cada missa. Este movimento de amor é um 
movimento da Vontade Divina, é renovado em você por amor porque você está 
em mim, Amor.

O maior milagre é feito diante de seus olhos e você nem mesmo o vê; só o 
Espírito Santo pode fazê-los descobrir a grandeza deste milagre. Meus filhos, 
outras crianças antes de vocês viram este milagre diante deles, foi com os olhos 
cheios de amor que compreenderam que Deus estava presente; Estas crianças 
não estavam nelas, mas em mim, o Amor. O Espírito Santo as cobriu com a sua 
força e mostrou-lhes o meu amor, e nelas se descobriu o maior amor: o de Deus 
Pai. Oh, quão grande foi a alegria de descobrir este milagre que se tornou visível 
para eles!

Meus filhos, o maior milagre acontece diante de seus olhos, é o milagre do 
Amor, aquele que é dado a vocês. Como você pode descobrir esse milagre se não 
consegue descobrir que são filhos de Deus? Por mais que Deus faça todos os 
milagres, você não ficará satisfeito. Contentá-los seria impossível, porque se 
alguém não sabe quem é, não pode ficar satisfeito. Pedir a Deus que lhe mostre 
por meio de milagres que você é amor só é desejado por você. Eu quero fazer 
você descobrir que você tem dentro de você o Amor que pode fazer tudo por 
você. Que milagre pode superar isso para você? Nenhum, porque quando você 
descobrir que o Filho de Deus está em você, você descobrirá filhos de Deus e 
saberá que Deus Pai te ama e quer todos vocês com ele. Todo o
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que é dele, ele dá a eles. Não é preciso pedir, ele te dá tudo. Quando você vê de 
fora de você o que eu lhe dou e o que é bom para você, você não vê nada além 
do fantástico quando sou Divino; Vá para dentro de você e não verá nada além 
do amor por cada um de vocês, porque só por vocês Deus quer mostrar o seu 
amor: ele é um Deus zeloso. Querer assistir a milagres, isso só mostra o poder de 
Deus fora de você.

Quem quer cumprir a Vontade de Deus é abençoado por Deus. É por minha 
vontade que tudo é feito. Só eu que escolho o que é bom para cada um de vocês. 
Por que fazer de vocês filhos que buscam admiração quando o que desejo para 
vocês é simplicidade? Eu vim à Terra por amor a você. Se eu quisesse demonstrar 
meu poder para eles, eu os teria feito filhos de minha vontade, sem respeitar 
quem eles eram. Eu, que conhecia sua fraqueza humana, quis protegê-los contra 
sua vontade humana, que é tão frágil diante do orgulho que deseja sua perda. 
Meus filhos, não procurem se mostrar maior do que os outros para tentar 
mostrar a ele que vocês são os escolhidos de Deus. Eu amo todos eles da mesma 
maneira. É em cada um de vocês que quero fazer curas, libertações.

É inútil fazer proezas para mostrar aos outros que Deus é seu Pai, ele sabe disso, 
todos vocês são seus filhos. Qualquer pessoa que queira fazer milagres para mostrar aos 
outros que Deus está nele, apenas mostra sua própria fé em Deus. Se um filho afirma 
estar no Senhor e faz milagres, isso prova que Deus está nele, mas aqueles que o veem 
são apenas espectadores das ações de Deus. Deus quer mais do que isso, ele quer todos 
em sua presença.

Descobrir a Presença em você, esse é o milagre que você deve buscar. O 
milagre que irá provar a você que Deus é seu Pai não é outro senão aquele que 
ocorre em você. O amor é a Presença, eu sou, eu, o Filho de Deus; quem vive em 
mim está na presença do pai. Tudo está no poder do Espírito Santo que te cobre para 
que você descubra o amor, o de querer estar em mim para ir ao Pai.

Nenhum filho pode descobrir o amor nele se não viver em mim. Eu sou Amor, 
sou Eu quem te deu vida novamente. Você que estava morto para a vida, sem mim 
Vida, você não poderia estar vivo e, sem mim, Amor, você não poderia ser amor. Eu 
sou o Filho amado do Pai, em mim ele colocou todos os seus prazeres. Ninguém 
pode ir ao meu Pai sem passar por mim. Se um filho não vier a mim para ser amor, 
não poderá ir para o meu Pai, porque eu sou o Caminho, sou a Luz e sou o Amor. O 
amor é viver em mim, Amor.

Meus filhos da luz, vocês que sabem que estão em minha presença e que estou 
vivo em vocês, vão dizer aos meus filhos que duvidam. Sim, tu que duvidas, eu, Jesus, 
te amo, quero-te em mim, tudo em mim, em total abandono; Eu não quero 
resistência em você. Eu sou a Vida em você, viva em mim neste mundo de engano. 
Venho, eu, Jesus para lhes mostrar que são filhos de Deus.
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Deixe minha vida que nunca vai acabar chegar até você. Meus filhos, vejam 
em meus escritos a palavranunca, você entenderá que o fim nunca é o fim. É o 
amor eterno que quero dar a vocês; só para você saber o que você quer. Estou 
chegando agora, entenda bem, você me verá, eu que sou a Luz, porque estou me 
movendo em direção à luz dentro de você. Pelas minhas graças, mantenham sua 
luz em vocês; Acendam suas lamparinas, porque o Noivo está chegando. Mas 
quantos de vocês não encheram sua lamparina!

Filhos meus, a hora é urgente, já estou chegando. As horas dos dias dela estão 
contadas para trás, preparem suas lâmpadas, a noite das noites está chegando, ela 
cobrirá a terra. A terra não será nada mais que escuridão, eu apenas brilharei. Eu sou a 
Luz que brotará de suas trevas para que vocês se tornem, já que atualmente são seres 
das trevas, os eleitos de meu Pai, os seres de meu Ser, os filhos de minha Santa Presença.

Vocês que não planejaram encher suas lanternas de óleo, com o que verão? 
Você ficará surpreso quando a escuridão o surpreender, ela cobrirá tudo com seu 
manto preto. Filhos meus, quando não tem fogo, faz frio! Eu, eu sou a Luz que 
aquece seus corações. Para ter a luz, sejam filhos da luz.

Meus filhos, isso deve acontecer, eu sou a Palavra viva. Amém eu
os digo: Seja você quem for, seja luz na minha Luz, porque é chegada a hora em 
que o Noivo vem à procura da noiva. Jesus, seu sempre amoroso,
Eu em você, você em mim, EU SOU. Um homem.

216 - 19 de agosto de 2001 Jesus

Meus filhos, venho de novo por vocês, só 
por vocês Comigo, meus amores.

Meus filhos, eu os abençoo. Eu, Deus, estou falando com vocês, meus filhos. 
Eu disse: porque estou alcançando seus corações agora, sua preparação deve vir 
de vocês. Meus filhos amados, eu amo vocês.

Uma nova vida começa para você, esta será uma vida de amor. Não faça 
isso sozinho. Faça isso com o Espírito Santo. Por que fazer isso? Para que serve a 
sua vontade, meus filhos? Não use a sua vontade, mas a minha, apenas a minha 
Santa Vontade! Filhos meus, venham comigo, Deus, o Ressuscitado. Eu te dou 
Vida Eterna. Amo vocês, meus amores. Jesus, seu amor.

Meus filhos, eu sou sua vida. Sua vida será minha vida. Estou indo só por 
você. Eu sou o Salvador. Ah meus filhos, preparem suas vidas porque eu estou 
chegando!

Meus queridos filhos, esta escrita compreende parágrafos escritos em 
inglês. Mesmo que minha filha amada não entenda o que escreveu, pedi que ela 
me ouvisse.
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Tornei-me um homem para cada um de vocês e o que vocês fazem? Não 
pare de criticar, julgar e desconfiar do próximo para saber se a sua atitude é 
desejada por nós, a Trindade. Seu raciocínio, meus filhos, é muito fraco, é tão 
deficiente! Sem mim, como você pode saber o que é verdade? Só eu, Jesus, o teu 
Deus, posso dar-te esta informação que te ajudará a perceber se o teu 
discernimento é amor ou não amor.

Quantos pensam que estão na verdade quando veem o mal em seu 
próximo? Meus amores, o mal gera o mal. O bem é uma graça que te faz ver a 
minha Presença em ti. Eu sou Bondade, tudo que é bom vem de mim. Quando 
você pensa que é capaz de reconhecer no próximo o que é ruim, é porque há 
turbulência em você. O que há de errado com você é visto fora de você, porque 
você revela o que habita em você.

Muitas vezes, o medo passa antes da luz. Eu sou a Luz que mostra que não 
há escuridão em você quando você me dá suas dúvidas sobre a pessoa à sua 
frente. A sua opinião não deve ser, em nenhum momento, influenciada pela sua 
vontade humana, porque tudo o que vem de você não traz graças. Eu sou a única 
luz que pode iluminar você sobre como se expressar.

Sou Eu a Ressurreição e a Vida. Eu coloquei todos os seus pecados para a 
morte. A vida está em mim, nada de impuro existe em mim. Venha e tome para si 
o que você precisa dar ao seu próximo: bondade. Suas palavras serão minhas 
palavras; é o Espírito Santo que te fará ouvir as minhas palavras de vida. Tudo 
deve vir do Amor, não de você.

Filhos meus, antes de pedir o discernimento do Espírito Santo, é necessário 
render-se totalmente à sua Vontade, que é a minha Vontade e a de meu Pai Celestial. 
Peça ao Espírito Santo a luz que é a fonte da fé. Deus lhe dará a graça de viver na sua 
vontade, renunciando à sua vontade humana. Meus amores, é razoável pedir 
discernimento sem pedir as graças que os ajudarão a permanecer na Vontade 
Divina? Fazer minha vontade é querer fazer tudo por amor. Faça minha vontade, 
para que o discernimento seja concedido a você.

Meus amores, quero que se entreguem a mim e derramarei as graças do amor 
que os ajudarão a abandonar-se cegamente a mim. Me dando tudo de você para o 
seusim Atenciosamente, porei em você minha luz que iluminará seu coração 
escurecido por sua vontade humana. Meus filhos, vocês não podem ser filhos de 
Deus enquanto permanecem filhos das trevas, isso não é amor; você saiu do amor, 
você deve viver para mim, amor.

Veja, você finge saber que esses são maus, que são mentirosos, que são 
manipuladores ou que são hipócritas; mas, meus filhos, um filho de Deus não é 
assim! O discernimento é descobrir minha presença nos outros. Você não pode 
olhar para os outros com amor e compaixão apenas se os vir com os meus olhos.
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Renunciar ao que você é é querer fazer a Vontade de Deus para que sua 
Vontade de amor se cumpra. Viver em Deus é amar o próximo como você quer 
me amar, porque Deus é próximo. Se você afirma ter o dom do discernimento e 
se usa para discernir o mal em seu próximo, é porque usa o que o Espírito Santo 
lhe deu para culpar meus filhos. Usar o dom do discernimento para dizer que 
alguém está errado, é uma falha em relação ao Amor.

Eu sou a Vida, sou eu que dou amor com as minhas graças a quem vive em 
mim. Se você prejudica um de meus filhos, você prejudica a Deus. Estou em todos os 
meus filhos, me entreguei por amor a cada um de vocês. Eu sabia tudo o que você ia 
fazer e me deixei ser crucificado por você. Meu sacrifício iria purificá-los com meu 
Sangue, porque dei minha Vida para salvá-los. Vós, meus amados, é por eles que 
orais e é por eles que me pedis discernimento para vos ajudar. Eles, os 
desafortunados, não sabem que têm neles a minha Presença, que os pode ajudar.

Meus filhos, vocês não discernem neles senão a pequena chama que brilha, 
mesmo que seja sob um monte de cinzas; você possivelmente não a vê, mas ela 
está lá. Sob essas cinzas existe um calor que só pede para ser revivido por um 
doce vento do Espírito Santo. É o fogo que pode dar vida à centelha enterrada 
sob aquele monte de cinzas, para que ela possa recuperar o vigor para reavivar o 
fogo do amor. Se a pessoa tem um infarto, você tenta reanimar o coração dele 
para que ela volte ao ritmo, certo? Enquanto houver esperança, a vida pode 
voltar.

Eu sou a Vida neles, eles estão em mim e os guardo preciosamente para 
que não se percam no buraco negro onde tudo está morto. Filhos meus, não 
percam as esperanças, se virem que um dos meus filhos não atende aos seus 
desejos, não se esqueçam de que todos vocês são filhos de Deus. Todos os filhos 
são meus, só eu posso ajudá-los, dá-los para mim.

Se um certo parece não funcionar no seu círculo, é necessário orar por ele e por 
você, pois o que você percebe possivelmente não é o que você acredita. É verdade que 
uma criança que se comporta de maneira estranha nem sempre é reconfortante. 
Provavelmente há algo particular sobre ele que o leva a conjeturar.

Filhos meus, para terem luz, peçam a Deus que os ilumine sobre esse filho. 
Deus coloca sinais em seu caminho que o levam a questionar seu próprio 
comportamento. A luz está aí e você não vê o que Deus quer lhe mostrar. Você só 
vê o que está à sua vista, é a sua vontade que o cega. Deus às vezes usa um filho 
ou uma situação para fazê-los entender que tudo vem de Deus; então o que 
acontece ali é para fazer você entender que Deus quer que você seja submisso à 
vontade dele, não à sua.

Deus usa seus filhos para fazê-los crescer. O caminho que Deus os faz seguir 
para mostrar que ele é o único Mestre em tudo às vezes é insondável. Vocês, filhos, 
que pensam que sabem tudo sobre a Vontade de Deus, Deus os conhece; ele
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coloque as crianças que precisam de você em seus roteiros e você também deve 
aproveitá-las. Deus quer agradecer a você por sua compaixão.

Quando tudo está muito cheio de você, você pensa que está livre de orgulho e 
é quando Satanás cuida de você. Quando ele vê que eles se sentem seguros, ele os 
convida a julgar o vizinho. Eu estou em você; Eu, que te amo, te ajudo a não cair nas 
armadilhas de Satanás. Porque te amo, coloco-te à prova para te mostrar que te 
estou a ouvir. Lembre-se de suas orações:Não nos deixe cair em
tentação, e livra-nos de todo o mal. "

Meus queridos, quando vocês pedem a seu Pai Celestial que não os deixe cair 
em tentação, Deus responde suas orações, ele mostra que vocês estão sob a 
influência de sua vontade. Se você não percebe que está se distanciando de mim por 
causa de seus julgamentos contra meus filhos, eu, que não quero que você caia em 
tentação, crio situações que farão você se ver como você é. É a minha vontade, estou 
em meu pai e meu pai está em mim, eu faço a vontade de meu pai.

Quantos de vocês encontraram pelo caminho crianças que os incomodam, 
obrigando-os, apesar de tudo, a se questionar sobre o amor ao próximo. Fui eu 
que coloquei essas crianças no seu caminho, para que percebam que a relação 
entre elas e você não era de amor.

Meus filhos, quando vocês julgam o seu próximo, vocês não seguem meus 
ensinamentos de amor; Eles precisam ser corrigidos! É tão fácil cair em tentação 
quando o amor ao próximo foi esquecido. Satanás quer que você machuque um 
ao outro. Nós, Vontade Divina, sabemos o que é bom para vocês para que 
possam mais uma vez ser filhos do amor.

Meus filhos, falo com vocês por meio desses escritos para libertá-los do mal 
que vem de sua vontade humana. Esta filha escreve de acordo com a vontade 
divina, tudo nela está sujeito à minha doçura; não aponte os dedos para ela, 
porque ela precisa do seu apoio. O que você acha prejudicial nesses escritos é 
provavelmente colocá-lo de volta nos trilhos.

Filhos meus, o Espírito Santo vem iluminar vocês para fazer o bem: cumprir 
sua Vontade de amor. O Espírito Santo é amor, ele é Deus. Somos TRÊS em UM, o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo: somos Amor. Não use nosso dom de discernimento 
para descobrir o que você acredita ser falso, isso vem do Amor que somos a 
Verdade e a Luz. O vizinho está em nós; você está em nós. Amamos você mais do 
que qualquer coisa que você possa imaginar, porque o amor está em nós.

Querer discernimento é querer o que queremos para você: o amor. Veja o 
resultado das suas ações, se elas dão frutos de amor, é porque você tem o 
discernimento. Todos os que são amor têm o dom de ver o amor nos meus filhos 
porque tudo o que vem de nós é amor.
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Não julgue meus filhos, eles são meus. Por causa deles, eu morri levando seus 
pecados comigo. Eu derramei meu Sangue sobre eles para purificá-los. Fazer o bem 
com suas ações é entregá-las a mim. Sou eu quem produz frutos em você. Eu sou o 
Ator, meu Pai me deu todo o poder sobre você; Dê-me tudo o que você diz, eu sou a 
Palavra.

Tudo o que você faz volta para mim; Aquele que exerce um único julgamento 
sobre um de meus filhos, me julga. Eu me entreguei à morte por ele; Eu carrego 
comigo, em minhas feridas. Não faça a sua vontade, mas a vontade de meu Pai 
Celestial, seu Pai. Meus amores, não temais entregar-me ao teu próximo que pratica 
o mal, vou trocá-lo pelos seus dons de amor.

Eu sou aquele que deu tudo ao meu Pai, para tê-los todos comigo. Aqueles que não 
querem nada de mim serão os únicos responsáveis   pela sua rejeição, eu, o Amor, terei 
previamente mostrado a eles seus lugares perto de mim para que possam ir ao meu Pai. 
Vocês, meus filhos da luz, não terão culpa diante de mim, porque vocês os terão dado a 
mim para que eles também tenham a luz.

O Espírito Santo tem o poder de transformar o mal pelo bem porque é 
Amor. Tudo o que é torto, ele endireita com a sua justiça, porque nele tudo é 
puro. Tudo o que é frio aquece com o seu amor, porque o seu amor é o fogo do 
seu Ser. Tudo o que é amargo dá sabor ao mel, porque nele tudo é agradável. 
Tudo o que é falso, ele esclarece, porque ele é a Verdade. Tudo o que é odioso, 
ele irradia com o fogo do seu amor, porque ele é o fogo do amor.

Filhos meus, tudo está naqueles que morrem em mim, Jesus. Eu sou a Luz, tudo 
que vem de mim deve mostrar a você que tudo é bom. A falsidade não vem de mim; 
então, fingir que se deve fazer como se não houvesse nada antes que o falso não venha 
de mim; porque eu sou a verdade. A falsidade prega o ódio, a discórdia e a 
desobediência à minha lei de amor. A falsidade está dominando, ela é obra do meu 
inimigo, pois tudo o que os divide é o trabalho dele.

Quando você julga sem amor, você se torna filho das trevas. É por isso que 
é tão importante dar o seusim para amar, um sim do filho. Sim, meus filhos, este 
consentimento é o mais simples, o mais concedido. Vejam os bebezinhos, como 
são inocentes! Um simples telefonema e chegam onde seus pais com um grande 
abandono de si, não têm olhos para si mas para eles.

Faça como eles, venha a mim, Jesus Amor. Eu te darei um amor sincero, leal, 
verdadeiro, único, que se dá sem contar e sem esperar nada. Amo vocês, meus filhos, 
venham até mim, espero vocês. Jesus quer você como você é, só cabe a mim torná-lo um 
ser de amor. Abençoe-se na Vontade Divina, minha filha. Um homem.

217 - 20 de agosto de 2001 Jesus amor

Estou indo para você, meus filhos.
Eu sou a Vida Eterna.
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Meus filhos, eu sou Deus. Venho por vocês para dar-lhes minha Vida Eterna, Meus 
filhos, venham ao meu Coração porque vocês vão viver em Mim. Por que eles hesitam? 
Eu não sou Deus por você? Meus filhos, eu amo vocês. Venha comigo, em mim, para a 
glória de meu pai. O Espírito Santo entra em você para trazer meu amor. Você vê meu 
amor em você. Meus filhos, eu amo vocês!

Vocês, meus filhos, que estão analisando esses escritos ditados em um 
inglês muito pobre, saibam que é para vocês que eu dito essas palavras. Como 
ela não entende o que ouve, usei palavras simples tentando respeitar sua 
humildade.

Filhos meus, utilizo os meus instrumentos de amor para vos mostrar a minha 
Santa Presença em vós. O momento em que eles me verão lá dentro é iminente. Não 
posso revelar a vocês a hora, o dia exato de minha vinda, porque é o Pai Eterno 
quem por si mesmo fixará o momento exato em seus santos corações. Não precisa 
saber, isso pertence ao meu pai.

Meus filhos, muitos de vocês dão aos outros suas opiniões formadas a 
partir de sua própria experiência, sem levar em conta a minha Vontade. Se uso os 
instrumentos do amor para falar com vocês, é porque quero; Não são os 
instrumentos do amor que você julga, mas eu, Deus. Não condeno a tua 
prudência, mas se te impede de receber os agradecimentos que te dou pelas 
minhas mensagens, só tu as rejeitas; Eu, eu os dou para aqueles que me dão seus
sim.

Eu sou Deus e escolhi a quem dar minhas graças de luz. Como o dono de um 
campo, ele é o único que paga o salário de seus trabalhadores. Ele os paga de acordo 
com o que deseja, sem pedir contas a ninguém. Não preciso perguntar se devo ou não 
enviar meus trabalhadores para minha colheita. Chegou a hora da minha colheita e eu 
contrato quem eu quero para trabalhar no campo. Queres trabalhar na minha colheita, 
porque é chegado o tempo do meu regresso e a minha colheita está pronta?

Filhos meus, estou convosco, em vós, falo-vos por sinais; Essas mensagens 
são sinais de amor e você não está me ouvindo. A vida em você ama você. No 
passado, Deus Pai deu aos filhos deste mundo os mandamentos do amor, e 
agora vocês não os colocam em prática. Vim procurá-lo para que você conheça 
aquele que lhe deu esses mandamentos e você não o escuta. Eu ensinei meus 
apóstolos e meus discípulos como eles devem se comportar entre si, e eu enviei 
meu Paráclito a você para que ele possa lhe dar o que eu dei a você e você não o 
ouvir. Minha mãe aparece em muitos lugares chamando você à ordem, e você 
não a escuta.

Estou enviando mensageiros que falam da Vontade Divina, e vocês não querem 
ouvi-los sempre. Essas crianças, que estão sob a inspiração do Espírito Santo, 
escrevem o que ouvem por dentro, são chamadas por meus ensinamentos. Filhos
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meu, seus corações se fecharam às minhas chamadas. Essas mensagens são para 
você, porque as queremos em nós na eternidade.

Você, que só se ouve, quer controlar sua vida e a de seus irmãos, rejeitando 
minhas mensagens que estão longe de você. Você acha que as crianças que as 
leem são tolas que acreditam em tudo o que está escrito. Eles também fingem 
que essas crianças que lêem minhas mensagens estão apenas procurando 
índices como uma data, um lugar, sem realmente levar minhas mensagens a 
sério, porque tudo o que querem é satisfazer sua curiosidade. Continua a dizer 
que são como fantoches que se deixam manipular acreditando em tudo o que 
está escrito, sem qualquer prova, que estas mensagens são verdadeiras, e que 
erraram ao acreditar nestes mensageiros que crescem como joio quando a Igreja 
desconfia deles contos.

São vocês, meus filhos, que querem ficar surdos aos meus chamados, não são 
essas crianças que se entregam. Minhas advertências são para todos vocês, para que 
saibam que meu retorno está quase aqui. Prepare o seu interior, você verá o seu Deus 
em você. Fique na minha luz, onde está toda a verdade. A minha Igreja está na luz, é 
prudente, acredita na minha Palavra e sabe discernir o que é verdadeiro, porque 
conhece os meus ensinamentos de amor. Na sua prudência, ela é constante, reconhece a 
ação de Deus pelos frutos.

Se às vezes meus filhos santos rejeitam completamente minhas mensagens 
sem pedir ao Espírito Santo o verdadeiro discernimento, meus filhos da luz habitarão 
em mim e os entregarão a mim. Como não querem desobedecer à Igreja, orarão 
pedindo luz para ajudar meus filhos sagrados a compreender minha voz, que é 
trazer minhas ovelhas de volta ao seu rebanho. Os meus filhos da luz são 
respeitosos, porque têm fé na minha Santa Igreja Romana, sob a tutela do meu 
santo Vigário, meu querido filho João Paulo II.

Tu que julgas sem ver os frutos, tu que estarás só no meu regresso, antes dos teus 
próprios frutos. Digo-vos que a cada criança que ajudou outra criança a aumentar os 
seus frutos, multiplicarei os seus frutos; tal será a medida para aqueles que agem de 
acordo com a minha vontade. Vós, meus filhos, qual será a vossa medida perante a vossa 
vontade de querer administrar tudo, até mesmo o que meu Pai Celestial deseja? Você 
quer controlar tudo, até mesmo isso, para não ser forçado a mudar sua vida 
imediatamente.

Meus filhos do amor, o amor está em vocês; Eu estou vivo, mas você não quer 
que eu perturbe suas vidas exaltadas. Queres continuar a cumprir as tuas quatro 
vontades: continuar a viver em ti rendendo-te à tua própria felicidade, activar-te para 
não perder o controlo da tua própria vida, fazer o que te agrada sem pensar em mim 
que sou Pureza, e para fazer de vocês, filhos, sem obrigações de qualquer espécie.

Filhinhos, vocês não sabem que viver apenas para suas vidas exaltadas não os leva 
a lugar nenhum? Sempre gaste em busca de prazeres desenfreados para não abusar
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Rir é muito cansativo. Contar sempre consigo mesmo para encontrar a felicidade não 
é realista! As vossas vidas humanas tornam-se precárias, meus filhos, não durarão 
mais do que o tempo de um voo: este não dura mais do que um instante.

A vida está em você, é a sua alma, é a única vida que você tem. Se você vive 
apenas para o prazer, você não pode ser feliz se não tiver prazer. Tem certeza 
que amanhã você será feliz? Depender apenas do seu prazer para alcançar a 
felicidade é muito irracional. Eu sou Vida e somente aqueles que morrerem em 
mim terão vida eterna.

Meus filhos, é tão importante que vocês conheçam meus ensinamentos, 
mas para conhecê-los, é preciso lê-los! Já faz muito tempo que te aviso, mas você 
zomba dos meus mensageiros sem ir ouvi-los e dizer que são fabricantes de 
mentiras.

Vocês que não acreditam que me verão lá dentro muito em breve, vocês são filhos 
indecisos, vocês se deixam embalar por suas vidas enganosas. Saia dessas realidades 
imaginárias e você verá que a verdadeira Vida que vive em você está aí, pronta, pronta 
para vir até você. Meus filhos, vocês preferem viver em seu próprio mundo no qual 
acreditam ser real, quando vocês realmente vivem em um mundo de imaginação, o que 
vocês vivem é uma realidade imaginária.

Meus pequeninos, vocês só pensam na alimentação. Você acredita que ela tem 
seu valor nutricional quando é estimulada com todos os tipos de produtos químicos 
inventados pelo homem. Minha terra foi tão forçada a produzir safras abundantes 
que agora é tão pobre que para dar força, dá um “vigoro” (uma espécie de 
composto). Vocês, que são crianças que não acreditam na minha presença dentro de 
vocês, pensam que eu invento tudo! Pense em sua alimentação intelectual: você se 
alimenta de programas de televisão, filmes, romances que nada mais são do que 
imaginação. Olha só o seu cabelo pintado, você acha que só o seu cabeleireiro sabe? 
Tenho necessidade de continuar, meus filhos? Você não tem permissão para zombar 
de minhas advertências que o preparam para ver minha Santa Presença dentro de 
você.

Este tempo que eles atualmente sobraram está lá, deve servir para eles se 
prepararem. Muito em breve você estará dentro pelo poder do Espírito Santo diante 
da minha Presença e você que estará diante de mim, você que nada faz, como você 
reagirá? Será muito tarde para você, você nunca poderá voltar no tempo, você vai 
sofrer por não ter se preparado. Mesmo se vocês me perguntarem, o tempo, meus 
filhos, não pode voltar; É agora que devem ser tomadas as medidas necessárias para 
o dia seguinte. A ampulheta foi invertida para deixar este momento para contar a 
você sobre minha vida em você. É a única vez que eles terão que pronunciar seussim 
ao Amor. Eu, Jesus de Amor, peço-lhe que faça deste momento um momento de 
preparação. Este curto espaço de tempo está prestes a acabar.

Não espere! Quando a ampulheta estiver vazia, o Noivo terá passado e estas 
palavras serão para você: "O que você fez com o amor que eu depositei em você?"
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Essas palavras ficarão gravadas em você como letras de fogo que nunca se apagam. 
Meus amores, amo demais vocês para permitir que se destruam assim. Tire de sua vida 
tudo o que não é real e confirme que a verdadeira vida está em você. Os amo. Um 
homem.

218 - 21 de agosto de 2001 Deus Pai - Jesus

Dê-Me a sua vida, apenas por Meu Amor.

Deus Pai: Filhos meus, sempre escrevi para vocês, eu, Deus, dei meu Filho 
para vocês salvarem suas vidas, porque os amo. Eu sou um bom Deus. Por que 
você só faz a sua vontade? Isso não é bom para você, isso não salvará suas vidas. 
Eu te dei meu filho. Este é o momento que está chegando para cada um de vocês.

Jesus: Pensem bem nisto, meus filhos, é urgente, é um grito de alarme, é o 
momento, o único tempo que lhes resta para virem até nós, a Trindade. Este 
tempo que foi escolhido é para nós; Você faz parte do nosso plano de amor e 
nada faz para que esse trabalho aconteça.

Meus filhos, é tão importante! A hora chegou para você, é para você. Olhe 
ao seu redor, desta vez fala com você, exige sua atenção. Não perca tempo 
rejeitando o que está por vir, nada pode ser mudado; tudo está pronto, agora. 
Somente aqueles que estiverem preparados conhecerão as alegrias dentro de si 
quando me virem. Meus filhos, aqueles que se recusaram a preparar conhecerão 
um fogo de purificação tão grande que o sofrerão porque não aproveitaram as 
graças que hoje lhes queremos dar.

Agora, você lê estas linhas de fogo que só eu, Jesus, posso escrever com esta 
mão. Peço-te, eu, o teu Jesus de amor, que compreendas bem toda a extensão da tua 
ingratidão perante os meus pedidos incessantes e os da minha terna Mama, a tua 
Mama. Por que ignorar todos esses tipos de aparições, mensagens e mensageiros? 
Estes mensageiros rendem-se em total abandono ao Amor e as minhas mensagens 
ajudam-te a preparar-te para estares pronto para a minha Santa Presença em ti.

Meus filhos do amor, em breve vocês verão acontecimentos que os farão reagir. 
Somente os filhos que desejam atender aos nossos chamados para se comportar bem 
estarão no amor e na paz, porque recebem as graças do amor que os preparam para 
poder viver estes acontecimentos no amor. Os incrédulos que não tomaram precauções 
não podem perceber que tudo o que está acontecendo ao seu redor agora é o resultado 
de um mundo que quer viver apenas por sua própria vontade, sem mim, Deus. Eles 
acreditam que este caos em que vivem é uma continuação de eventos completamente 
naturais, levando em consideração a evolução em que vivem. Eles não acham que é obra 
de Satanás, porque para eles Satanás não existe. Eles verão esses eventos com suas 
entranhas cheias de inquietação.
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você enfrenta o futuro. Essas crianças estão erradas, são elas mesmas que causarão seus 
próprios sofrimentos em face do que está por vir.

Os filhos da Luz que permanecem em paz, seguindo meus ensinamentos, 
vivem em mim, Jesus; Eles sabem que já começou, porque reconhecem os sinais 
que lhes mostram que o meu retorno aos corações está próximo. Essas crianças 
também seguiram as recomendações de sua doce Mãe do Céu, rezaram e se 
sacrificaram por vocês que não as levaram a sério. Veja onde eles estão agora. 
Quando a minha mãe apareceu em Lurdes e em Fátima, pediu-lhes que 
recitassem o rosário. Com isso, ela avisou por meio dos filhos escolhidos que 
você seria vítima de catástrofes se não seguisse o que o Céu lhe pedia. Em muitas 
ocasiões, por ocasião dessas aparições, ela repetiu suas recomendações, 
insistindo na recitação do santo rosário em família. Quem de vocês faz isso?

Meus amores, quantos de vocês não valem nada essas aparições! Minha 
mãe sabe disso e, porque os ama, continua. Em Garabandal, ela ainda usava a 
simplicidade dos filhos para dizer-lhes que se não a quiseres ouvir, como sempre, 
vais sofrer um grande castigo e continuas a ver apenas o teu próprio interesse: o 
teu ego .

Meus queridos pequeninos, do que precisam para ouvir nossas mensagens? 
Não os condenam, são escritos por mãos submetidas à nossa Vontade de amor, 
vejam o nosso carinho. Meu Pai, o Espírito Santo e eu estamos prontos para mostrar-
lhe o seu interior, ali onde está o Filho de Deus. Peço que você se corrija, pare de se 
destruir. Cumpra o dever de se ver como você é perguntando-se: você estará pronto 
para se apresentar a mim?

Meus filhos, esses escritos são testemunhos de amor. Nenhuma criança na 
terra será capaz de esquecer esses avisos, porque eles permanecerão. Se você quiser 
ignorá-los, vai bater no peito e se arrepender deste tempo de graça. Eu, Jesus de 
Nazaré, o Crucificado, rogo-vos que tomes posição; cabe a você escolher se deseja a 
vida eterna. Só para vocês, sim, meus filhos, é só vocês que têm a responsabilidade 
de tomar uma posição ao pronunciar suassim ao Amor. Por causa de seu silêncio 
voluntário e ignorância, ele é um não que você vai pronunciar.

Eu sou o seu Deus, eu sou um Deus de amor; paciente, sim, sou, mas 
quando chegar a hora, minha paciência terá chegado ao fim e o fim deste tempo 
de graça terá passado. O que você está indeciso vai fazer? Você vai ficar parado, 
observando de longe os eventos que vão surgir? Meus filhos, vocês não poderão; 
esses eventos serão para você, porque diz respeito a todos, e comigo, você será.

Jesus Love pede que você reflita bem. Amém, eu te digo, época da colheita
Cha vem, o Dono manda seus trabalhadores para a colheita e, quando tudo estiver acabado, ele 
vai chamá-los para vir buscar o que eles merecem. Eis que estou chegando. Jesus o que
está e está chegando. Um homem.
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219 - 22 de agosto de 2001 Jesus

Eu sou o seu Deus. Vocês, meus filhos, meus amores.

Minhas lições são alimento para suas vidas. Eu sou Deus. Quem dá a vida tem 
Vida Eterna. Meus filhos, eu amo vocês, me amam também. Estou preocupado com 
você, você não está em mim! Por você eu morri na cruz para dar-lhe minha vida, para 
dar-lhe o paraíso.

Você está todo em mim. Fique comigo e eu te darei minha Vida. Por que, 
meus filhos, vocês sempre querem que sentimentos fortes façam parte de sua 
vida? A verdadeira vida é cheia de alegria quando é doce e suave; Sou eu quem 
vos faz conhecer a paz, eu sou a paz. Como a água viva que flui suavemente em 
sua corrente vital, se você navegar comigo, não irá virar. Não tenho turbulência, 
porque tudo em mim está calmo. Eu não apresso meus filhos, eu os amo demais, 
eu cuido de você.

Meus filhos, quando vocês estão transtornados, uma tempestade de 
emoções invade seu interior; então, você fica com raiva destruindo tudo que você 
encontra, e eu sou tão pressionado que você me faz deixá-lo. Existem muitas 
emoções fortes em você que escapam, é como uma corrente que desce, levando 
tudo o que encontra. Você está em um turbilhão e não sabe como sair de lá; Você 
pode gostar de encontrar a calma para acompanhar o fluxo, mas não sabe como.

Depois dessa tempestade de emoções, eles não entendem por que estão 
em um estado de raiva. Tudo isso, meus filhos, partiu de uma simples reflexão ou 
de uma situação que os incomodou. Você não percebeu que excedeu sua 
capacidade de aceitação e se tornou incontrolável. Você que não esperava por 
isso, explodiu; isso acontece por causa das emoções que estão em você. Essas 
emoções fizeram com que a raiva aparecesse. Eles estiveram em você como uma 
corrente que pulveriza seu caráter que praticamente nunca viveu o que está por 
vir.

Pense em todas as emoções que você tem por dentro, elas foram causadas 
por palavras sem amor, ações brutais contra você, cenas de violência, ruídos 
desenfreados, imagens doentias, leituras inadequadas, sarcasmo contra você., 
De loucura, sua falta de descanso, a dominação das pessoas que querem 
controlar você, do ridículo contra você e sobre seus temperamentos raivosos, 
suas oscilações de humor causadas por seu caráter impulsivo e os altos e baixos 
que te enervam: tudo isso os envenenou em fogo lento.

Agora, todas essas turbulências de emoções os prejudicam e, por não perceberem 
o que está acontecendo dentro deles, são os primeiros a serem alcançados. Quando você 
está chateado, é quando você não aceita o que está acontecendo fora de você; Sim, meus 
filhos, desde que não aconteça do jeito que vocês querem, vocês são as vítimas
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mais de seu próprio comportamento. Ao ficar na defensiva, tudo em você fica 
agitado, tudo quer sair e você perde o controle de si mesmo.

Eu, o Amor, estou em você, minha filha. Eu te amo muito pouco, sem reter nada em você. Minha 
vontade é levar você completamente para dentro de mim. Minha filha, dê-se totalmente. Eu amo Você.

A Filha do Sim para Jesus: Jesus, estou em você. Você me faz ouvir as palavras que 
devo escrever. Sou todo seu, meu santo e agradável Amor.

Jesus: Minha filha, estou em você. Eu faço você ouvir a minha vontade.

Uma alma que precisa de ajuda: Tudo é tão negro em mim. Não me sinto 
bem. O que aconteceu? Por que me sinto como um cachorrinho desanimado? Tenho 
vergonha do que acabei de fazer. Não quero nem pensar nisso, mas me sinto mal 
porque fiz uma ação que não queria, tudo isso por bobagem. Eu poderia ter dito a 
ele que ele estava errado; mas em vez disso, fiquei bravo. Por que foi necessário 
levantar a mão contra meu filho? Eu o amo! Eu não queria machucá-la, o que eu 
queria era mostrar a ela que não estava feliz por ela ter vindo após o início da 
refeição. Eu estava fermentando dentro de mim, porque não aceitava minha esposa 
me dizendo que eu tinha feito o mesmo quando era jovem.

É verdade, mas eu me lembro que quando meu pai me pegou, ele me deu uma boa 
surra. Não era minha culpa se eu queria mostrar ao meu filho que a disciplina começa 
em casa, mas acho que fui muito duro. Será preciso que você me ajude, meu Deus, não 
posso continuar assim, minha esposa quer ir com os filhos se eu não mudar. Como 
fazer? Quando fico com raiva, não consigo me controlar. Venha me ajudar, estou 
disposto a dar o meu melhor, mas simplesmente não consigo, preciso de você.

Jesus: Veja, minha filha, sua fraqueza e ore por todas essas crianças que vivem 
neste beco sem saída.

Quantos de meus filhos se sentem sozinhos pensando em seus comportamentos 
depois de fazerem outras pessoas sofrerem violência? Eles são tão miseráveis! Eles têm 
vergonha, mas se sentem incapazes de mudar, preferindo esquecer o que acabaram de 
fazer. Para não se sentirem mal, pedem desculpas dizendo que tudo é culpa dos outros. 
Eles não percebem o mal que estão causando a si mesmos, eles se tornam vítimas de seu 
caráter. Satanás, que é mau, fica feliz em vê-los prisioneiros de suas emoções, porque ele 
pode facilmente incitar você a recomeçar.

Você acha que é capaz de controlar suas emoções? Que erro, meus filhos! É um 
erro pensar que eles são donos de suas emoções, porque isso não pode ser 
controlado. O que você tem dentro de você são emoções que trazem à tona outras 
emoções enterradas profundamente dentro de você, pois estas foram enraizadas, 
sem que você percebesse, por outras emoções e assim por diante.

Meus filhos, quando vocês não aceitam o que está acontecendo com vocês, vocês ficam tão 
emocionados que não sabem que tipo de emoção sairá de vocês. Você não será capaz de entender 
o que é obviamente a causa de sua vulnerabilidade. Sim, meus filhos, quando algum-
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Muitas emoções vêm à tona e que te impedem de ser donos de seu personagem, 
vocês não se entendem mais, gritam, gesticulam violentamente, choram por 
dentro por causa de suas reações, e seu corpo conhece os sofrimentos que são 
causados   por elas. chorando. Ele sofre com sua falta de controle; ele fica doente 
por causa de todas essas tempestades que surgem dentro de você toda vez que 
você quer viver perigosamente com seus sentimentos fortes.

Embora você tenha sofrido violência, não a deixe sair do seu interior, dê-
me, eu a levei comigo, só o amor poderá superá-la. Evite tentações. Vocês sabem, 
meus filhos, que vocês são influenciados pelas cenas, imagens e ações que fazem 
parte do seu dia a dia? Quando assistem a cenas de violência na televisão, isso os 
coloca em contato com a violência; então, em você, existe a agitação, isso te faz 
trazer de volta memórias que guardou dentro de você. Essas cenas alimentam o 
seu mal dentro de você e você não pode perdoar aqueles que o fizeram sofrer.

Da mesma forma que as revistas que mostram imagens semelhantes às 
que você vivenciou, elas o lembram de posições ou situações em que você sofreu 
confrontos tão vergonhosos que surge em você o ódio contra este mundo que 
não o protegeu. Eles parecem estimular esse vício que deixa um campo livre para 
vender as revistas que mostram as imagens que incentivam o mal. Incapazes de 
se controlar, eles expressam seu ódio contra a sociedade.

Vocês entendem, meus filhos, o que as emoções fazem dentro de vocês? 
Ninguém pode controlar o que é desconhecido em você. Se o ódio habita em 
você, é porque foi alimentado pelo mal dentro de você da desobediência a Deus. 
O ódio alimenta o ódio, meus filhos. Este mundo prega violência, mesmo em 
programas para crianças muito pequenas.

Os filhos que fazem os outros sofrerem violência não podem dar amor uns aos 
outros, porque dentro deles não se entendem. Todas essas emoções que eles 
mantêm os fazem saber o que eles não podem controlar. Meus filhos, há tantas 
emoções em vocês, vocês que vivem neste mundo, que isso os faz ver a violência 
como uma estrela na televisão. Eu sei que a violência está na vida, pois os seres de 
amor quiseram viver de acordo com sua vontade ao invés da Divina Vontade; mas, 
por causa da televisão, você conhece sensações tão fortes que, sem sabê-lo, você se 
fez instrumentos de captação de ondas de violência.

Vocês, pais, não aprovam essa violência, mas a verdade é que seus filhos 
assistem a essas transmissões. Quando você chega em casa do trabalho, fica tão 
cansado que não tem forças para controlar o que eles veem. Toda essa violência 
entra neles e eles vivem sozinhos com suas emoções. Um dia, quando houver algo 
que os antagonizará, emoções tão violentas surgirão de dentro deles que irão contra 
você e contra aqueles que jogarão com eles. Suas vidas serão envenenadas por 
aquelas cenas que viram na televisão e, quando crescerem, não serão capazes de 
controlar seu caráter, que se tornará violento.
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Meus filhos de amor, vocês são responsáveis   por seus filhos. Você tem que 
mostrar a eles que o amor está neles, mas, para mostrar a eles esse amor, você 
precisa ser você mesmo. Tudo deve vir de você. Você não pode falar de amor a 
seus filhos sem sentir os efeitos do amor em você. Se você mesmo continuar a 
ver essas cenas de violência, haverá violência em você, e isso não é alimento para 
você; tudo o que entra em você o transforma. Se você quer dar a seus filhos o 
que há dentro de você, deve saber se eles são habitados pelo amor.

Quando o amor reinar em você, ao seu redor, não haverá nada além de 
alegria, paz, felicidade, beleza e alegria; tudo será lindo para você: chega de 
tédio, tristeza, raiva, decepção, rivalidade, sexualidade desenfreada, etc., sim, 
seus gestos serão de amor às pessoas que você ama. Vocês saberão se dar com 
amor como seres que amam se doar ao próximo.

Meus filhos, anuncio que atualmente vocês estão vivendo um momento de 
preparação; É por isso que escolhi minha escrita. Este momento em que você deve se 
preparar é um momento de graça. Aproveite essa espera para se preparar, porque 
vai acabar muito em breve, já está acabando. Mais tarde, haverá outro em que eles 
devem fazer uma escolha para suas vidas: será o momento da Grande Purificação; 
vai mostrar tudo o que há em você. Esse tempo será necessário para acalmar sua 
turbulência. Tudo o que não é amor deve ser expulso de você para não deixar nada 
além do encanto de minha Presença.

Então tudo voltará à calma; depois da tempestade, as cores do arco-íris! 
Depende de você escolher se deseja viver na escuridão contínua da tempestade ou 
nas cores eternas do amor. O tempo de amor que se seguirá será para aqueles que 
disseramsim para o Amor, será um tempo eterno de amor. Jesus te ama ternamente-
mente. Amo você, minha doçura. Um homem.

220 - 23 de agosto de 2001 Jesus

Deseje a seus irmãos e irmãs.

Meus filhos do amor, eu amo vocês. Você que leu estes escritos é para você; 
Eles farão você ver a realidade oculta do mal, porque o que o pecado produz em 
você é tão vil.

Se você pudesse ver o seu interior quando você está em estado de pecado, 
você veria o mal, que é a morte, que busca destruí-lo. É a tua alma, divinizada por 
mim, que impede o mal de te fazer morrer. Seu corpo sofre por dentro por causa 
do mal que o habita. Ele sofre tanto que não consegue resistir às tentações do 
Maligno, que quer enfraquecê-lo por todos os meios para matar sua alma. Meus 
filhos, sua alma às vezes é tão fraca que sem mim ela não poderia sobreviver por 
muito tempo. Por isso, faço-os viver situações em que possam fazer o bem, para 
que ela se alimente das minhas graças de força para manter
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mantê-los vivos. Deus, o Pai, é o único que julga quando sua missão na terra será 
concluída.

Mas existe Satanás que os faz fazer o mal, ele sabe que o pecado os torna 
vulneráveis   à tentação. Como ele o odeia, ele projeta planos diabólicos contra você a 
partir do momento em que você vem ao mundo. Ele não espera que você seja um adulto, 
ele começa quando te vê. Todo o ser de Satanás estremece à sua vista. Ele sente horror 
da vida divina; Isso o lembra de sua presença diante de Deus e, uma vez que ele não 
pode mais voltar para Deus, ele não quer que vocês, humanos, que são a causa de sua 
queda, vão para Deus.

Ele não aceitou adorar o Filho de Deus feito homem para você. Ele te odeia 
tanto que usa todos os meios para seduzi-lo para suas armadilhas e isso, desde o 
seu nascimento. Ele é a inteligência do mal no estado puro e você, por causa da 
desobediência de seus primeiros pais, habita a terra fora do Paraíso terrestre, na 
qual ele busca reinar como dono.

Seu corpo, meus filhos, tem sofrido, desde Adão e Eva, ataques tão vis que 
se tornou incognoscível por causa de tanta fraqueza. No entanto, você dirá que 
seu físico passou por transformações, mesmo que você seja maior do que seus 
pais, seus avós e bisavós, mas isso é apenas externo. Você vê, vocês são como 
juncos: grandes, sim, sem dúvida, mas fortes! Pobre corpinho, ele passou por 
tantas provações para passar a acreditar que são fortes! Quantas provas, meus 
amores, vocês devem suportar com suas coleções de vitaminas e alimentos 
balanceados de acordo com sua altura, suas dietas para emagrecer, baixo teor 
de gordura, sem açúcar, suas atividades esportivas, seus momentos de 
meditação com seus pensamentos positivos, suas sessões de massagens, etc., 
tudo para fazê-los acreditar que estão de boa saúde;

Não pense que é Deus quem quer que seja assim. Suas crenças nesses 
falsos valores são como uma escuridão que o impede de ver a luz que está em 
você. São os seus pecados a causa dessas doenças. Você não entendeu que os 
pecados dos filhos deste mundo formaram sua sociedade, e esses pecados se 
tornaram um hábito para você. Eles estão tão acostumados a fazer o mal que se 
tornou uma epidemia que se espalhou por toda a superfície da terra.

Meus filhos, não quero assustar vocês, mas qual é o maior mal que se espalhou 
por toda parte com grande velocidade? É a ignorância do pecado. Esta é a maior 
doença que mais o faz sofrer. Quando você ignora o mal que o habita, você se torna 
sua presa, ele abre seu caminho através de você, assume uma grande amplitude que 
é assustadora; Portanto, para protegê-lo contra o medo que se instalou em você por 
causa do mal, não fale sobre isso. Até mesmo alguns de meus próprios filhos na 
santa Igreja pegaram este mal: o de não mais falar sobre o pecado.
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Não falar mais sobre o pecado é querer ignorá-lo. Hoje, o mal tomou seu lugar em 
todos os meus filhos. Eles se tornaram ignorantes sobre o que o pecado fez com eles. 
Meus filhos, vocês esperam que o Maligno se proteja de vocês por toda a eternidade? Ele 
os matará com sua maldade, seu ódio. Eu te amo e quero você comigo.

A vontade divina: Minha filha, renda-se, dê a conhecer o que permiti que você 
vivesse para eles.

A Filha do Sim para Jesus: Eu escrevi o que Deus colocou em mim através do 
Espírito Santo, ele é o autor do meu testemunho.

Estou na frente da tela do meu computador e transcrevo os escritos que 
Jesus me ditou. É o Espírito Santo que me ajudou a entender as lições de meu 
genro para operar este dispositivo. Deus me guia. Ele não quer que eu use fora 
de sua presença, ele diz que este dispositivo só deve servir para o bem, como 
qualquer dispositivo. Ele me alertou sobre o perigo de viajar na internet. Essas 
imagens e informações que a internet nos oferece são desconhecidas para nós. 
Só Deus deve nos guiar, devemos nos entregar a ele; É por isso que ele me pediu 
para não ser mais do que ouvi-lo.

Um dia, por acidente, fiz aparecer um pequeno trombone na tela, à direita; 
embora interessante, minha atenção não podia ser totalmente dada a Deus. Em 
alguns minutos, senti um desconforto dentro de mim. Tive a impressão de que o 
pequeno trombone estava vivo, que me olhava e que zelava por mim. Falei para 
minha filha tirar, mas ela, como eu, não sabia como fazer.

Depois de algum tempo, quando estava transcrevendo os escritos de Jesus, pensei 
que era Deus quem me dizia como sempre: "Escreve, minha filha." Eu, que tinha certeza 
de que aquela voz era de Deus, comecei a escrever: “Você é minha amada, eu te amo. 
Você vai parar de escrever para seus irmãos e irmãs? Você vai se matar! " Parei de 
escrever, não por causa de meus irmãos e irmãs, mas porque ouvi uma voz vinda do 
Maligno, não porque ele está em mim. O que ouvi foi Satanás que falou comigo de fora e 
eu reproduzi em mim mesmo. Satanás ocupou um lugar em mim, porque em meu 
pensamento aceitei o que ele queria que eu pensasse. Sou eu que, sem querer, peguei o 
que vinha de fora e tornei meu.

Entenda, é como se você estivesse tirando uma foto. A imagem que você vê 
através do aparelho está do lado de fora, mas quando você faz uma pose, a luz 
captura a imagem e a cor para que ela tome forma no aparelho. Assim, eles 
podem revelar uma imagem em uma folha intacta que não existia antes. Foi 
preciso um movimento de sua parte para reproduzir o que estava de fora para 
trazê-lo para dentro. É como o seu pensamento ou a sua visão, é necessário que 
você pegue o que está fora de você para fazer entrar dentro de você. Então vim, 
sem perceber, dar um lugar em mim, ao mestre do mal que queria me fazer mal.
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Eu sei agora que Deus permitiu isso para você. Tive um contratempo, mas, 
muito rapidamente, entendi que isso era permitido; então, para não dar domínio 
do mal sobre mim, eu dei tudo a Deus. Deus me fez entender que Satanás está 
sempre presente, pronto para nos fazer sucumbir ao mal. Deus disse que fez uso 
deste pequeno trombone e que eu, que estou em Deus, pelas suas graças de luz, 
pude perceber a presença do Maligno que me olhava. Todos nós devemos pedir 
ao Espírito Santo que nos mantenha em sua luz. Devemos pedir a Mama Maria 
para que nos ajude a ser sempre obedientes a esta luz, porque Deus é a luz.

Jesus: Minha filha, Satanás vive nas trevas, ele prospera no mal. O mal 
habita em todos os filhos da terra por causa do pecado de Adão e Eva.

Meus filhos, cabe a cada um de vocês dizer nou mal. Se você deseja mentir, 
é porque o mal vive em você. Satanás gosta de provocar situações que os levam 
a mentir. Ele te encoraja a fazer o mal, cabe a você rejeitá-lo. Só você tem a 
escolha de dizersim ou não mal; Mas cuidado, ele sabe usar tudo que pode te 
fazer sucumbir ao mal que está em você. Por causa de sua vontade humana, você 
tem dificuldade em resistir aos ataques dele. Sem a nossa ajuda, você não terá 
sucesso, porque o mal faz parte da sua vida.

O mal habita em você, mas não Satanás, a menos que você consinta que ele 
seja seu professor. Quantos permitiram através dos jogos, sem perceber! Ah, 
essas pobres criancinhas não perceberam que vieram depois de dar a vida a ele! 
Ao dá-los a eles, ele assumiu o poder em tudo o que eles fizerem, falarem, 
pensarem e verem, porque a percepção das coisas estará sob seu poder. Essas 
crianças são fantoches que ele controla à vontade. Você que não fez isso, tome 
cuidado, ele pode fazer você fazer o mal sugerindo isso a você. Ele sabe 
aproveitar tudo o que importa, basta pensar no dinheiro, causa de muitos 
pecados; também pode usar animais e ainda mais, ter a forma de um anjo.

Sim, minha filha, o que foi escrito e que você apagou, é ele quem se manifestou 
a você usando este pequeno objeto. Lembre-se, você já disse, um dia, que não gosta 
de ver aquele pequeno trombone que parece estar te observando; isso desenvolveu 
em você um medo: o fato de não poder ser mais do que me ouvir. Minha filha, o 
medo não vem de mim, vem do mal. Ele, o mestre do mal, te ouviu e é ele quem de 
alguma forma fez alguém ao seu redor tocar uma tecla no seu computador para que 
você pudesse fazer sem querer aquele trombone aparecer na tela. Ele viu ali um 
meio de desviar sua atenção de me ouvir. Ao perceber que você caiu na armadilha 
dele, ele soube falar com você, porque você abriu uma porta para ele em seu campo 
de ação.

Minha filha, você se esqueceu de me dar o que a incomodava, e ele usou isso para fazer 
mal a você. Quando você transcreveu aquele texto em seu computador, ouviu uma voz 
pedindo para você escrever. Em obediência, você se abandonou, acreditando que era a 
minha Vontade. Esta voz disse a você: “Você é meu amado, eu te amo. Você vai sair



103

escrever para seus irmãos e irmãs? Você vai se matar! " Você parou de escrever. Eu, 
Amor, que estou em ti, que vivo em ti, que tudo faço por ti, fiz-te compreender que 
aquelas palavras não vieram do Amor, mas do Maligno. Somos nós, a Vontade 
Divina, que permitimos, porque sabemos que você está em nós. Nosotros lo hemos 
permitido para que puedas dar testimonio del peligro de no entregarnos todo, y 
para que podamos decirles a nuestros hijos que Satanás es tan perverso que se sirve 
de todo, sí, de todo para hacerlos creer que nosotros no pode- mos hacer nada por 
vocês.

Não desanime, meu amado, escreva para seus irmãos e irmãs. Sou eu, o teu 
Jesus de amor, quem te dita estas palavras: "Amo-te". Minha filha, o Maligno fica 
horrorizado com estas palavras, não pode ficar muito tempo nas personagens do 
Amor, não pode pregar o amor, compartilhar e se entregar para ajudar os outros, 
porque quer destruí-los. Minha filha, coloquei minha presença em você, você está 
em mim.

Meus filhos de amor, Deus está em cada um de vocês. Adão e Eva escolheram 
viver com o bem e o mal, e isso prejudicou sua vida na terra. Eu sou o Bem, eu sou a 
Divina Vontade que quer te levar para que você não viva mais com o mal. Um mundo 
de amor reinará na terra. Esses escritos, meus filhos, são importantes, eles mostram 
o que o mal fez em vocês. Através destes escritos, vocês se veem como vocês são e 
eu, o Amor, que os levei comigo para que não machucassem sua alma, eu o faço de 
uma forma, meus filhos, para poder falar com vocês para avisar você que muito em 
breve terá que abandonar-me a sua vontade humana de viver na minha Vontade 
Divina.

Quantos de vocês - e o número, meus filhos, é praticamente total - 
convivem com o mal que se tornou para vocês um hábito, um modo de vida, 
chegando a dar a ele o lugar principal em vocês. Eles não perceberam a 
seriedade do que ele fez, eles se tornaram amigos do mal. Quando você aceita 
tirar o mal de fora para deixá-lo entrar em você, você se torna amigo, leva seus 
hábitos, sua maneira de agir, pensar, se parecer e falar como ele.

Vocês esquecem, meus filhos, que eu vivo em vocês, que sei tudo sobre 
vocês. É por amor que falo com você, faço isso por você. Esses escritos são luzes. 
Não faça objeções, porque quando me apresentar a você para lhe pedir que me 
dê tudo de você, não aceitarei nenhuma objeção porque desejo o seu total 
abandono para que se torne amor. O que ela viveu foi permitido por nós para 
mostrar a eles que é fácil para o mal dirigir suas vidas.

O mal está em tudo, você não ama mais. Amar é dar-se, é ver os outros com 
os meus olhos, é ouvir com amor o que os seus irmãos querem dizer-lhes. Quero 
alimentá-lo com minhas graças de amor para que ame a si mesmo e ao próximo. 
Tudo o que eles farão pelo menor dos meus, cabe a mim que eles o farão. 
Perdoem, meus filhos, aqueles que fizeram mal a vocês. Eu sou misericórdia. Eu 
darei cem por cento do que eles deram aos outros. O amor se deu, amem-se.
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Meus filhos, que amo tanto, amo seus irmãos e irmãs, isso é muito importante. 
Bem-aventurados os que fazem o bem aos seus irmãos e irmãs, é a mim que o fazem. 
Ama aqueles que te fazem mal, eles são infelizes; são eles que mais sofrem. Vós que 
vedes os seus sofrimentos, abençoo os vossos gestos de amor para com eles. Bendito 
seja o dia do seu nascimento em mim, Jesus Amor.

Amém, eu te digo: Quando chegar o dia da colheita, darei a eles o que 
merecem. Aqueles que receberam muito e deram tudo terão o Paraíso para si. 
Aqueles que receberam de acordo com sua medida e deram o que puderam, 
herdarei o Paraíso. Aqueles que receberam muito e negligenciaram seus irmãos e 
irmãs, eu tirarei tudo deles; eles herdarão suas lágrimas.

• Aqueles que estão comigo, em mim, no meu amor, vivem para seus irmãos e irmãs.

• Aqueles que amam seus irmãos e irmãs me amam sem esforço, porque seu 
amor é total.

• Quem se entrega aos irmãos, sem contar com o tempo, me ama.

• Os que se entregam por obrigação para com os irmãos são filhos que receberão as 
graças que lhes mostrarão que estão em mim, eu que a eles me entreguei sem 
reservas.

• Aqueles a quem é dado guardar o melhor para si serão vistos como são; eles receberão 
as graças do abandono sabendo que me ofereci a meu Pai para salvar suas vidas.

• Aqueles que têm medo de se doar porque não acreditam que são amados, farei de tal 
forma que suas vidas se fundam com a minha que me foi dada, porque suas vidas são 
preciosas para mim.

• Quem rejeita tudo se encontra sem minhas graças de conforto, apoio e ternura. 
Essas crianças são aquelas que não conhecem nada além de ódio e violência 
contra seus irmãos e irmãs. Eles têm o mal como seu único alimento.

Meus filhos, eu amo vocês, mas quando vocês estão em um estado de pecado, seu ser 
me rejeita e vocês se tornam incapazes de amar seus irmãos e irmãs como eu os amo. Eu, 
que estou em ti, sofro com a tua indiferença. Sim, eu sofro muito quando eles negligenciam 
seus irmãos e irmãs! Meus amores, vocês que estão em estado de pecado, quando estiverem 
diante de mim, derramarei as graças que os farão compreender as suas faltas para com eles. 
Conceda a si mesmo a graça de não negligenciar o que eu quero lhe dar: o amor. Amem-se 
uns aos outros.

Meus filhos, aqui vou eu para acertar minhas contas. Eu sou o dono de tudo; 
vocês são minhas joias. Fique comigo, eu estou com você. Os amo. Jesus, rei dos reis. 
Um homem.

221 - 24 de agosto de 2001 Jesus

Dê-me suas vidas.
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Meus filhos, eu Jesus, estou indo para vocês, para vocês, para dar-lhes a Vida 
Eterna. Eu, Jesus, seu Deus, escrevo para vocês, meus filhos. Por que, meus filhos, vocês 
não ouvem minha voz em seus corações? Eu dei isso aos seus corações. Você vai me ver, 
Jesus. Meus amores, eu sou Deus. Vocês são meus filhos. Porque vocês são meus filhos, 
peço o seusim pelo amor. Isso é para você.

Meus filhos, esses escritos os lembram do que já foi dito por meus santos profetas 
como Isaías e Daniel. Esses escritos ajudam você a entender meus ensinamentos que dei 
a meus ternos apóstolos, como João, Lucas, Marcos, Mateus, bem como a outros, e a 
meus discípulos, como Paulo, Barnabé e outros que foram inspirados por meu Paráclito. 
Esses escritos não são ensinamentos novos, o que parece diferente para eles é porque 
eu uso sua linguagem hoje. Eu o advirto contra o mal que se infiltrou em sua vida diária 
por causa de seu modernismo. Eu sou o Presente, Alfa e Ômega, vivo com vocês como 
vivi com meus apóstolos e meus discípulos.

Quantos de vocês que seguem meus ensinamentos acham que me verão muito 
em breve? Devo avisar que chegará o dia em que todas as crianças me verão em 
seus corações. Meus filhos, vocês que querem ignorar meus escritos, vocês que 
querem viver sua vida cotidiana como os heróis de suas histórias de aventura, não 
percebam que seu comportamento é indiferente a vocês mesmos. Você pretende 
viver em um mundo em que a tecnologia está em pleno desenvolvimento, no qual 
nada pode ir contra esse progresso, você aproveita esse privilégio.

Meus queridos filhos, esta tecnologia foi feita por um homem que se baseia em 
meu conhecimento. É por minha onipotência que você vive neste mundo. Em 
primeiro lugar, o homem teve que usar o meu conhecimento para o bem dos meus 
filhos, mas ele se esqueceu, ele o usou para o seu próprio bem para viver como dono 
e senhor. O homem se tornou o dono do meu conhecimento. Tudo isso, meus filhos, 
não é o que eu, Jesus, queria para vocês.

Desde o início deste mundo, o homem deve me ouvir e viver em harmonia 
com o Amor. Todos devem ser amor, devem se abandonar no amor de seu 
Criador para serem filhos do amor. Eu, eu sou o seu Criador, eu sou o Amor, eu 
sou Deus; você, você vem de mim e é chamado a se tornar divino através de 
mim: aqui está a sua evolução. A evolução dos filhos deste mundo é se tornarem 
filhos de Deus. Todos vocês devem crescer no amor, porque o amor é eterno, o 
amor não para de crescer. A vida é um movimento de amor; querer viver sem 
amor é recusar-se a crescer.

Querer viver em sua ignorância é se recusar a pronunciar seu sim ao Amor, o 
que os torna seres imbuídos de si mesmos. Porque você não vive senão para o seu 
mundo, você se tornou um ser frio, sem amor pelo seu Criador. Todo o seu 
conhecimento de que não está a serviço de Deus Criador servirá apenas para ser 
contra você mesmo. Sim, meus filhos, eu conheço vocês, estou em vocês:"Conhecer
para minhas ovelhas. Minhas ovelhas me conhecem. Eu sou o bom pastor. Quem me conhece me 
segue. "
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Meus filhos do amor, como eu amo vocês! Tudo em você é precioso para 
mim, sua vida me pertence. Não fui eu quem os salvou da morte eterna? Quando 
se proclamam donos de suas vidas, não falta sangue frio, porque um único 
movimento de paralisação do meu amor e vocês não existiriam mais. Sou eu 
quem os tenho vivos. Embora duvide do que estou dizendo, pense no seu 
nascimento: desde o momento em que veio a este mundo, você é obrigado a 
respirar o ar que deve entrar em seus pulmões. Se eles não fizerem esse 
movimento, serão forçados a respirar; Isso mostra que você é obrigado a 
respirar o ar para viver.

Meus filhos, tal é o meu amor, que entrou pelo nariz de Adam para lhe dar vida. 
A alma se estabeleceu em Adão e, para lhe dar vida, Deus a alimentou com seu amor. 
Você tem uma alma dentro de você, é a sua vida; Se você rejeitar o amor, ela 
morrerá, Eu sou o Amor. Se eu me afastasse de você, você morreria, porque sua 
alma não pode passar sem mim. Você pode viver sem sua tecnologia, mas não amor. 
Meus filhos, vocês não parem de negligenciar o amor. O amor é você, é o seu 
próximo, sou eu que me entreguei para tê-lo por toda a eternidade, e você, você 
pensa apenas no seu conforto material.

Meu retorno nos corações é iminente, você me verá por dentro. Você 
saberá tudo o que você fez em mim, comigo, por mim, e tudo o que não vem de 
mim também será apresentado. Você terá que fazer uma escolha: eu ou seu 
mundo moderno.

Filhos meus, só a vocês caberá a responsabilidade de escolher se querem 
continuar a viver neste mundo frio, indiferente ao próximo, ou continuar a viver 
comigo, Jesus. Esperarei por sua eleição apenas pelo momento de um flash. Sim, 
meus filhos, vocês não terão que refletir muito, porque eu conheço cada um de 
vocês e vocês, vocês conhecem a sua vontade de amar.

O amor lembra o que foi anunciado aos meus profetas: os filhos de Deus entrarão 
na Nova Jerusalém. Ela vai ficar linda como uma noiva, vou decorá-la com joias, vou 
mostrar-lhe o meu amor. Ela não terá nada além de amor para me dar; Eu, eu darei a 
você o meu Reino. Tu que não ouves senão as suas palavras, não ouças o vento do 
Espírito Santo que te foi enviado para te dizer:"Eis o Noivo, coloque as joias
a mais bonita, vista o seu vestido de noiva, porque o seu Marido está vindo buscá-la para levá-la à 
sua Nova Terra onde tudo será nada além de amor. "

Filhos meus, este vento é o Espírito Santo que fala às suas almas, que a prepara 
para receber o seu Marido. Se seus ternos estiverem usados, mande-os consertar. 
Certifique-se de que você não ficará manchado, pois a Grande Purificação está 
chegando, na qual tudo deve ser purificado para aqueles que desejam entrar na Nova 
Terra. Haverá, após o tempo da Grande Purificação, um tempo muito, muito curto e 
então chegará o tempo do grande castigo, em que todos aqueles que não escolheram o 
Amor desaparecerão da superfície da terra; então, meus filhos de amor entrarão na 
Nova Terra que já está pronta.
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Em um instante, tudo não será nada para você que escolheu continuar a 
viver para si mesmo. Vida ou morte é o que o espera por toda a eternidade, a 
escolha para você. Não se esqueça, que a eternidade será baseada em suas 
obras. Meus filhos, saibam que tudo o que vocês acumulam com as boas obras 
lhes trará felicidade.

Não pense nos bens materiais que acumulou até agora; isso não o ajudará 
na vida eterna. Tudo o que você fizer de bom para sua alma e para o próximo 
será recompensado. A alma é eterna, é a sua vida, a alma. A alma não é uma 
coisa que apodrece no chão e desaparece. A alma é divina, vive, não morre. Estou 
vivo, sou Deus, não morro, sou Vida. Vão ver, meus filhos, em suas igrejas, eu sou 
o seu Deus, eu vivo. Eu me entrego a você para alimentá-lo para que você tenha 
a vida eterna.

Amo-te, eu que te faço escrever com esta mão que se entrega ao Amor, sou o 
teu Deus Salvador. Ponderar! Já estou em suas portas e as dobradiças estão sob 
minha vontade. Um único toque leve abrirá essas portas. eu não posso esperar
mais, meus filhos, porque já estou chegando. Um homem.

222 - 24 de agosto de 2001 Jesus

O medo vem de Satanás.

Minha filha, eu te abençoo. Pelo meu poder, você ouve minha voz e escreve o que eu mando. 
Você está em mim, eu estou em você, eu sou a vontade divina.

Meus filhos, eu sou o Amor, vivo em cada um de vocês. Tiro de ti todas as 
tuas dificuldades e te transformo nas minhas graças de amor. O amor é bom 
para você, dá-lhe tudo o que há nele para que você descubra o amor.

O amor é felicidade. Quando um filho se deixa amar por mim, ele descobre que 
está se transformando para se tornar um ser calmo, bem, feliz para funcionar consigo 
mesmo. Tudo o que ele faz é agradável para ele, porque ele descobriu que sou eu, Jesus, 
quem faz tudo por ele. Quantas crianças ignoram minhas ações! Eles se permitem ser 
influenciados em suas vidas diárias pelo ambiente, sem perceber o que este faz com eles. 
Ele não se importa com os ataques do Maligno.

Os males de Satanás são tão imprevisíveis, tão calculados e mesquinhos 
que tudo o que você pode imaginar não é nada comparável a tudo que ele pode 
fazer. Seu espírito é tão ruim que você não consegue entender. Já disse que ele 
estava na hierarquia celestial, superior aos outros anjos. Em sua queda, ele é o 
mais inteligente diante do mal. O mal é sua força em todas as suas formas, nada 
lhe escapa. Ele é tão vil que tudo o que é feio vem dele; ele é tão nojento que 
tudo o que é ruim vem dele; ele é tão perverso que tudo o que é falso vem dele; 
ele é tão mal-intencionado que todas as falhas vêm dele. Ele é o autor
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do mal, é o diabo, ele quer dividi-los. Ele tem horror ao bom, porque tudo nele é 
o oposto de tudo o que é bom.

Ele sabe que tudo em você está na defensiva porque o seu ser não quer ir para o 
inferno, então ele usa todos os seus males para fazer você errado. Não se confunda, ele 
é mais inteligente do que todos vocês juntos. As crianças imaginam que são capazes de 
se proteger contra o mal. Quantos de meus filhos acreditam que eu não os habito! Eles 
não vêm a mim para pedir minha ajuda para vencer as tentações que os assediam, eles 
vivem sem mim, eu que estou neles.

Algumas crianças vivem com medo, estão convencidas de que Satanás as 
habita. Meus pobres filhos não entendem a astúcia de Satanás porque, temendo-
os, ele os mantém em suas fraquezas. Quando você acredita que Satanás tem 
domínio sobre você, você tende a viver com medo; Você não percebe que o medo 
o leva a cometer erros, porque seu pensamento está muito focado nisso; ele 
brinca de gato e rato com você. Ele está lá com seus acólitos que os incitam a 
fazer ações que não são corretas. Essas ações que prejudicam você são as 
consequências do que você faz, do que diz, do que pensa ou do que sente. É o 
seu medo de estar sob o poder dele que o magoa quando você acredita que ele e 
seus acólitos têm poder sobre você.

Escutem isto: Meus filhos, um dia, as pessoas da mesma aldeia ouviram 
alguém lhes dizer que um homem gigante vinha comer sua comida todas as 
noites. Ele tinha tanta certeza que disse a eles que, se não fosse alimentado 
todas as noites, viria para destruir toda a aldeia. Por muitos dias todos 
trabalharam para alimentar este gigante que tanto os assustava. Eles ficaram 
com tanto medo que ficaram nervosos e até adoeceram. Um dia, um transeunte 
disse-lhes que o gigante em questão não tinha dentes e era tão pequeno que 
podiam esmagá-lo se quisessem, porque na realidade eram pulgões.

O medo de um aldeão havia assumido uma forma gigantesca e todas as aldeias 
estavam com medo de nós. Como não haviam entendido por que sua comida 
desprotegida estava desaparecendo, eles viviam com muito medo. Eles não sabiam 
que os pulgões se alimentavam de seus empregos à noite.

Meus filhos, isso significa que Satanás existe com seus demônios. Satanás é o anjo caído e 
os demônios são os anjos que o seguiram. Ele e seus acólitos podem assumir a forma que você 
deseja dar a eles. Quanto mais lugar você dá a eles em suas vidas, mais eles estão presentes; 
Quanto mais importância você atribui a isso, mais você desenvolve o medo em si mesmo; quanto 
mais eles acreditam que podem destruir suas vidas, mais eles cometem erros; quanto mais você 
acredita que é poderoso, mais você assume o domínio sobre você. Quando você atribui 
importância a isso, você ocupa muito lugar em sua vida e isso o deixa sob a influência do medo.

Outros, não querem acreditar na sua existência, ouçam isto: Um dia, todos os 
aldeões se reuniram em torno do professor da aldeia que lhes deu as recomendações.
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nes. Ele informou que montou armadilhas nos arredores da aldeia, caso os 
estrangeiros viessem roubar à noite. Os aldeões voltam para suas casas rindo da 
maneira que o mestre quer protegê-los. Depois de muitos anos, quando a aldeia 
não tinha roubos, as pessoas da aldeia zombavam abertamente das advertências 
do professor. Não vendo nada além de bobagens ali, eles armaram as 
armadilhas que os protegiam contra ladrões. Sem se importar, uma noite, os 
ladrões vieram roubar tudo o que haviam acumulado ao longo da vida. O 
professor, vendo sua estupidez, não os repreende, mas os instrui sobre sua 
estupidez. Para confortá-los, ele lhes dá a responsabilidade de proteger sua 
própria casa contra ladrões que nunca dormem à noite.

Filhos meus, a primeira história mostra que quem vive com medo abre as 
portas para a sua miséria. Aqueles que pensam apenas no mal não entendem 
que dão ao mal um lugar especial em suas vidas. Eles perdem a fé em meu poder 
de amor e nunca são capazes de me ouvir. O medo os domina e eles não 
percebem que estou neles para protegê-los, eles só confiam na aparência em 
que tudo é engano.

Meus filhos, ter a fé que estou aí, em vocês, é mostrar a eles que acreditam 
na minha presença. Eu vivo em você, eu te alimento com minhas graças. Os 
sacramentos são fontes de graça e a oração remove as influências de Satanás 
que deseja incitá-los a viver sob a influência do medo. A doença é por causa do 
pecado, é preciso estar em estado de graça. Se sucumbires ao mal, não fiques 
inerte, vai aos meus sacerdotes, estou neles; Vou alimentá-lo com minhas graças 
e você aprenderá a me dar o que te assusta.

Satanás e seus demônios não podem entrar em você; eles querem que você 
permaneça com medo de incitar o mal contra você e seu próximo. Meus filhos, 
somente aqueles que entregam suas almas a Satanás são habitados por ele; é só 
então que suas vidas passam por terríveis tormentos, porque tudo o que ele 
pode lhes dar não passa de mentiras.

Na segunda história, essas crianças desrespeitosas, negligentes com o perigo 
que as envolve, vivem sob a proteção da professora. Mas no dia em que eles pensam 
que são melhores do que ele, eles colocam suas recomendações de lado e fazem 
seus negócios sem se preocupar com o motivo de ele querer protegê-los. Quando 
eles percebem que erraram, o professor não os pune, ele lhes dá leis para mostrar 
que cada um deve ser responsável por sua própria morada.

É assim, meus filhos, que vocês são. Você tem leis de amor que o protegem 
contra os males de Satanás, que deseja a sua perda. Deus quis protegê-lo, mas 
você não foi cuidadoso com suas recomendações. Você fez de suas leis um 
trampolim para provar a si mesmo que estava acima de suas leis. Não querendo 
acreditar em Satanás, você se colocou acima de mim que queria protegê-lo. Você 
não percebeu que seu orgulho o levou ao erro.
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Agora, você não quer mais ouvir os meus padres que recomendam a oração 
para você. Eles pedem a você por todos os meios para voltar aos sacramentos e 
você ri deles. Você não quer se privar de tudo que acumulou, você rejeita tudo 
para fazer o que quiser. Se houver um escândalo em torno de minha Igreja, você 
será ridicularizado por ridicularizar minha Igreja. Você não sabe que tudo o que é 
escândalo vem do Maligno? Não jogue seu comportamento nos meus filhos, 
porque o que eles veem é o que você é.

Satanás usa o que você se tornou para mostrar o que você é e você não vê 
nada! Ele abertamente ri de você. Não pense que você é superior aos meus filhos 
que caem em tentação. Toda criança que cai em pecado, quando ela resiste, é 
menos culpada do que aquela que a acusa.

Ah, crianças! Eu digo a você o que Satanás faz para fazer você cair em suas 
garras. Não acreditando que ele existe, ele pode fazer o que quiser de você, ele pode 
ir tão longe quanto mandar você fazer o mal justificando isso. Seja digno de quem 
você é! Não deixe Satanás destruir você! Ele é o mestre de tudo que pode levar à 
morte eterna.

Quando você se dá importância, você ignora que ele está ali, muito perto de 
você, para destruí-lo. Ignorar Satanás é ignorar o mal que está perto de você. Ele 
semeia a dúvida em você, impedindo-o de acreditar que ele está ao seu redor; assim, 
ele pode roubar as graças da fé deles com toda a tranquilidade.

Agora, há uma grande apostasia em todas as partes do mundo. Meus filhos, 
Satanás quer tirar toda possibilidade de caminhar para a vida eterna. Ele está lá, mas 
você não acredita. Quando chegar a hora em que me verão, quantos de vocês 
estarão prontos para acreditar que desejo dar-lhes a vida eterna? Para o ajudar, vou 
agradecer-lhe os necessários agradecimentos que o ajudarão a pronunciar o seusim 
para que você possa viver na minha Nova Terra. Somente aqueles que seguirem 
minhas leis de amor permanecerão livres no amor.

Meus filhos do amor, que engano pensar que estão sozinhos consigo 
mesmos! Eu estou aí dentro de você, eu te amo de verdade! Peço-lhe, venha e 
peça-me ajuda para que tenha a coragem de derrotar os ataques dos demônios 
contra você. Não posso forçá-lo se você se recusar a entrar. Mas, tenham 
cuidado, meus filhos, se vocês ficarem sozinhos, deixem o campo aberto para 
Satanás. Você vive em um mundo no qual o Maligno se tornou mestre. Usando 
tudo o que está à sua volta, digo “tudo” bem, meus filhos: objetos, sons, animais, 
pessoas, etc., ele os manipula, quer destruí-los.

Meus filhos de amor, estou dentro de vocês, vivo em vocês. Eu levei todos os 
seus pecados comigo. Tudo o que era mau, tomei como se fosse eu quem fizesse 
todo aquele mal: eram os seus pecados. Eu conheço todos vocês, sei tudo o que 
vocês fazem e o que farão. Nada é desconhecido para mim. Não confie em si mesmo, 
mas naquele que o salvou da morte. Os amo. Um homem.
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223 - 24 de agosto de 2001 Jesus

Sons com fotos os machucam.

Meus amados, vocês que estão em mim, permaneçam obedientes e escrevam, na 
Vontade Divina, o testemunho de uma de minhas filhas do sim. Isso ajudará meus filhos 
que não sabem que o Maligno usa o que fazem para perturbá-los. Obedeça, meu amado.

Em um sonho, o Maligno mostrou a ela um jovem que a estava cortejando. Este 
homem era bom e sedutor. Seu coração se defendeu do elogio. Ela acordou sentindo-
se mal pedindo minha ajuda. Ela sofria por estar nesta situação, porque este homem 
não era seu marido. Eu, Amor, seu Jesus, agradeci com amor. Eu permiti isso para 
vocês, meus filhos, que vivem em um mundo no qual Satanás os controla.

Um dia, essa filha quis descansar; ela, que estava muito cansada, acomodou-se 
em frente à tela da televisão. Antes dela, as imagens eram animadas; ela os tomou 
para si, porque ela penetrou naquele mundo da imaginação, ela não percebeu. 
Satanás usou seu cansaço para incitá-la a descansar diante desse aparelho. Ele 
conhecia sua fraqueza que a levou a relaxar na frente da televisão. Já que ele queria 
fazer mal a ela, ele fez uso dessas imagens que a penetraram. Satanás conhece suas 
fraquezas, ele sabe esperar o momento em que você está em um estado de letargia 
para introduzir em você as imagens que irão provocar maus pensamentos. Sem 
procurar saber o que é bom para ela, ela deixou uma porta aberta à tentação.

Foi ele quem incitou os homens a inventar a televisão. Ele a via toda submissa 
diante daquela tela diabólica que lhe mostrava cenas de sedução feitas por atores 
selecionados para agradar aos olhos deles. Ele estava gostando de ouvir aqueles 
sons que reverberavam na peça e a penetravam. Ela não percebeu tudo o que estava 
acontecendo. Satanás, que havia preparado tudo, só tinha que seguir seu plano, 
para provocar situações que a levassem a reviver o que havia entrado nela. Então, 
depois de um dia de cansaço, ela não conseguiu se defender daquelas imagens que 
ressurgiram em seu sonho.

O cansaço, meus filhos, é uma corrente que abre um campo de ação para 
Satanás. Quão grande é a quantidade de crianças que, cansadas depois de um dia de 
trabalho, relaxam em frente à televisão! A televisão transmite imagens que 
permeiam vocês, meus filhos. Essas imagens sucessivas, associadas a sons, dão vida 
ao que vêem; isso os faz acreditar em falsas realidades.

Quando você se senta em frente a essa tela, você corre o risco de ser 
influenciado por cenas inventadas de todos os lugares. Eles dão origem a 
emoções que um dia surgirão quando você menos esperar e você não sabe por 
que reage dessa maneira.
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Quantos de vocês vivem dando uma parte de suas vidas a essas evasões! 
Sim, meus filhos, quando vocês consentem em passar muitas horas na frente de 
uma tela de televisão, vocês não vivem, vocês param de trabalhar para dar 
espaço livre às imagens e sons para que fiquem impregnados em vocês para se 
divertir., E não é nem você quem decide de que será feita a sua diversão, são as 
pessoas na televisão. Ele os assumiu.

Sim, meus filhos, os filhos que aprenderam a administrar a radiodifusão 
decidem por vocês os programas que gostariam de ver para que vocês tenham uma 
boa noite de diversão. Você vê o que você aceitou? Eles deram uma parte de suas 
vidas a outras crianças e assumiram o controle de suas horas de diversão.

Meus filhos, esses momentos pertencem a vocês. Tem certeza de que essas 
horas foram usadas da melhor forma possível? Quando você deixa seus olhos, 
seus ouvidos e ainda mais suas ações inativas para os outros, você deixa o 
campo livre para fazê-los ver as imagens, ouvir os sons e sentir as emoções como 
bem entenderem. Você não percebe todo o perigo que isso pode causar em sua 
vida. Uma sociedade influenciada pelo que vê e ouve é uma sociedade 
manipulada.

Sim, meus filhos, vocês são manipulados por um mundo imaginário. Olhe 
para os seus filhos, eles se vestem como os atores e você arruma o cabelo desse 
jeito porque já viu na televisão atores com cabelos assim. Seu dia a dia está sob a 
influência da publicidade. Veja toda aquela gama de objetos que acontecem com 
você nos anúncios, ou seja, para fazer você acreditar que a felicidade está 
naquilo que você poderia adquirir. Essas imagens provocam em você o desejo de 
possuí-las.

Quando você vê tudo o que os ricos têm a oferecer, você desenvolve 
insatisfação com a maneira como vive; Então, eles pensam em tudo que você poderia 
oferecer a si mesmo se tivesse o dinheiro. Para te dar água na boca, eles mostram as 
viagens, as casas luxuosas, os veículos do ano, os manequins vestidos na última 
moda e você, sentado em frente à tela, vê todo aquele luxo sem poder se oferecer 
isso. Meus filhos, sua sociedade encontrou uma maneira de abrir a porta para essa 
felicidade, faz com que você compre bilhetes de loteria.

Ah, meus pequeninos! você se deixa levar pelas armadilhas da inveja. Não se 
sentindo felizes com suas vidas, seus momentos foram aproveitados para assistir 
televisão ou para pensar no que fariam se ganhassem na loteria. Meus filhinhos 
amorosos, suas vidas valem muito mais do que isso. Esse mundo da televisão os faz ver o 
que gostariam de ter. Isso os torna escravos dos bens materiais e vocês, prisioneiros de 
seus desejos que, para a grande maioria dos que jogam na loteria, nunca se realizam.

Meus filhos, quantos de vocês passam horas e horas vendo as pessoas 
cujos rostos e corpos gostariam de ter! Você se identifica com o que vê e, se não 
gosta do peso ou da forma, torna-se como uma criança infeliz.
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os outros, porque lhes foi mostrado o que a sociedade gosta de olhar. No fundo, 
você está infeliz porque gostaria de ser como aquelas pessoas que têm aparência 
de manequim. Mas, na realidade, esses personagens não são como você os 
percebe na tela, porque a camada de maquiagem distorceu seu olho. Você não 
sabe que cada um de vocês é especial e que todos têm um encanto? Essas falsas 
realidades são a causa de suas comparações.

E todos esses filmes e essas transmissões da semana são feitos de histórias 
escritas! Ah, meus filhos! tudo isso os leva a um mundo inventado de toda parte, 
não sabiam eles que isso é consentir em morrer, porque tudo o que é falso não é 
viver? Você acha que essas distrações são agradáveis? Quantos de vocês 
compararam sua esposa ou amigo àquele que se contorce diante de seus olhos 
infiéis? E quão grande é o número de casais que sofrem porque seu amor é 
comparado ao amor apaixonado!

Meus filhos, vocês têm dentro de vocês o que procuram: o amor verdadeiro. 
Você quer ser amado e a pessoa amada, a quem prometeu um amor como 
aquele que deseja ter, também quer ser amada; Não é vendo os outros que você 
vai deixar sair do seu interior o amor que o habita, o seu amor está vivo em você, 
quer se doar. Se você não fizer nada mais do que olhar o que gostaria de ter, 
você desenvolverá críticas, pois só verá os defeitos do ente querido que não lhe 
dá o que você espera, e não verá suas próprias críticas que alimentam com o que 
vêem e ouvem.

Meus filhos, vocês são escravos de sua própria destruição mental e não 
percebem isso. Essas imagens dão a impressão de que tudo na televisão é mais 
bonito do que na realidade, quando é falso; a verdadeira vida está em você, aprenda 
a amar a si mesmo, você é amor. Desperte dentro de você o que está adormecido; 
Essas imagens os tornaram escravos de suas necessidades desamorosas; vocês se 
tornaram seres desamorosos da verdadeira vida em vocês.

Meus filhos, vocês acreditam que tudo o que você vê, ouve e lê na televisão, 
no rádio, no cinema, na internet e na leitura é seguro? Essas coisas existem para 
ajudá-lo a fazer o bem; não sejam seus escravos. Quando estás na minha 
presença, eu, Jesus, apresento-te as graças que te fazem compreender o perigo 
que te ameaça. Quando você me pede para esclarecer o verdadeiro valor de uma 
transmissão, eu, que estou em você, faço você entender que o que você vê não é 
essencial para a sua alma e, aos poucos, você aprende a se desligar desses falsos 
valores.

A vida é movimento. Fique vivo e decida por si mesmo se uma imagem 
pode ou não prejudicá-lo. Não deixe que outros participem de sua vida para 
preenchê-la com o que é irreal. Se, por estar entediado, você permite que outros 
participem de sua vida para preenchê-la com sons e imagens irreais, é porque 
aceita que eles a usem para preencher um vazio. Sua vida pertence a você, não a 
deixe para as pessoas na televisão. Você está vivo, viva meus filhos! Não fique 
destituído de sentido, não aceite ser tomado por pessoas negligentes
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de suas vidas amorosas. Já pensou em quem está com você e gostaria de falar 
com você? Eles estão tão envolvidos com a televisão que não há mais conversa; 
em você existe um vazio que foi instalado e ocupou o lugar do amor. Meus filhos, 
é preciso que vocês acordem antes que seja tarde, porque as pessoas ao seu 
redor também farão como vocês: deixem se construir um vazio entre vocês e 
eles, e não haverá mais lugar para ele.

Pense nos seus filhos que passam horas diante dessas telas, eles não têm 
mais defesa; tudo neles é verdadeiro e sincero. Sim, vocês, pais, não controlam 
suas transmissões e seus horários de escuta, nem é preciso dizer que para eles a 
vida é o que eles veem. Todas as crianças aprendem com o que vêem, elas 
precisam de modelos. Você acha que todas as transmissões são saudáveis, livres 
do medo e da violência, capazes de dar o que vocês, pais exemplares, podem dar?

E vocês, pais, após o dia de trabalho, relaxem em frente às suas telas se 
deixando divertir com todos os tipos de sons e imagens, o que importa o seu 
conteúdo, desde que sua tela esteja aberta. Se eles são saudáveis   ou doentios, 
calmos ou barulhentos, bons ou assustadores, felizes ou tristes, instrutivos ou 
infrutíferos, passivos ou violentos, verdadeiros ou falsos, isso não importa, 
porque eles deixaram de lado sua espiritualidade porque acreditaram que isso é 
fora de moda. Veja, você nem percebeu que isso machuca sua alma.

E sua saúde física e moral? Você não quer pensar sobre o que se passa em 
você; você afirma ser o dono da sua própria vida e, mesmo que isso o machuque 
e você esteja ciente, você acha que vale mais do que ficar entediado. Meus filhos, 
vocês entraram nessa marcha pela astúcia de Satanás e não perceberam esse 
fato. Esses sons com suas imagens produzem em você sensações que o 
seduzem. Sem saber, a televisão e o cinema enchem suas cabeças de sons, 
imagens, ideias e conhecimentos nem sempre saudáveis. Meus filhos, esses sons 
com imagens estão em vocês, eles se movem em vocês. O perigo de permitir que 
esses sons com imagens entrem em você é prejudicial para sua saúde física e 
mental.

Cuidado com essas imagens, o Maligno sabe se usar para te fazer mal, para 
te fazer mal, para colocar em ti desejos e formas de fazer mal ao teu próximo. Ele 
é mau e pode usar tudo ao seu redor para prejudicá-lo. Ele soube provocar 
acontecimentos na vida de alguns de meus filhos, dando-lhes hábitos, fazendo-os 
pensar que é normal ir ver poses obscenas, seja em revistas ou em telas. Ah, 
meus pequeninos negligentes! você dá desculpas para ver aquela pornografia 
dizendo: "Não há nada de errado em fazer isso porque é assim que somos 
feitos". Mas essas imagens vão contra sua pureza e a de seu vizinho; você faz o 
mal e estimula o mal. Quem busca ver o que é mau não pode fingir ser inocente; 
ele também é culpado como aquele que faz esse mal,
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Sim, meus filhos, algumas crianças vão até pagar seus filhos para fazerem 
coisas sujas; Eles os usam para atos verdadeiramente vergonhosos que esses 
jovens não querem mais viver, porque isso os destrói. Muitas crianças são vítimas 
nas mãos dessas pessoas sem escrúpulos. Meus filhos, muitos bebês são vítimas 
dessas pessoas. E você que vê esses filmes e essas revistas que estão no mercado 
ou que são distribuídas em lugares clandestinos, você os ajuda. Ao ceder a tal 
pornografia, você prejudica sua própria vida amorosa. Todas essas coisas contra 
o amor verdadeiro matam o que há de amor em você sem que você perceba. 
Você que faz isso causa dano à sua própria vida. A vida é sua própria alma; é a 
vida, não é o que você sente quando vê essas coisas.

Tudo em você está à mercê do Maligno. Vocês não percebem o mal que 
vocês fazem a si mesmos e àqueles que são vítimas dessas cenas proibidas pelo 
Amor. É amor, meus filhos, se deixarem cair na depravação? Eu te amo, eu, seu 
Deus; sou eu que vivo em você. Um dia você vai ver tudo o que causou ao seu 
interior e, se você se comportou mal, o mal se concentrará em você para lhe 
causar dor; só você terá consentido em se fazer sofrer. Meus filhos, a pornografia 
é um vício. É o mal que há em você que o faz saber essas coisas. Não procure se 
desculpar dizendo que é normal. Não é normal ver essas imagens obscenas e 
permanecer depravado; que o mal e o mal dentro de você vão fazer você sofrer.

Todos esses aparelhos - televisores, rádios, cinemas e computadores que 
você acha muito divertidos - são os instrumentos que Satanás pode usar 
facilmente para incitar você ao mal. Ele vem quando quer, ele usa como quer, ele 
é muito forte nesse jogo. Deus os quer livres. Só você pode escolher entre o bem 
e o mal. Atenção! O mal está na terra, é por isso que Satanás pode tentá-los; ele 
se alimenta do mal. Como ele foi lançado no inferno, ele busca levar você lá, 
porque odeia todos vocês, que foram escolhidos para viver no Reino de Deus Pai.

Por causa da rejeição de seus primeiros pais, sua vontade humana os 
tornou livres para fazer sua própria escolha. Você vive na terra e Satanás 
também está na terra até o dia em que deverá desaparecer no fundo do abismo 
do inferno. Então, apenas o amor reinará na terra. Todos vocês têm uma escolha 
a fazer: dizernão Satanás, se você quiser viver em amor.

A tua vista, meus filhos, é tua, sou eu que a dei, não a deixes ao seu serviço, 
é necessário que fiques comigo. Minha doce amada que consentiu em dar seu 
testemunho de amor, e você, meuFilha do Sim a Jesus, as amo. Meu instrumento 
de amor, estou totalmente em você. Eu, Jesus, o Rei dos reis, te abençoe. Um 
homem.
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224 - 25 de agosto de 2001 Jesus

Desta vez está tão perto de ser visto!
Minha amada, eu te amo, estou em você, meu amor. Tudo é amor em vocês, 

meus filhos, quando amam o seu Jesus Amor.Minha filha, você que se doa 
totalmente, deixe-me fazer de você um instrumento para escrever, só para escrever. 
Sim, permanece em mim, minha filha, você está em mim. Vós, meus filhos, vós que 
me amais, eu vos amo, estou em cada um de vós, estais em mim.

Meus amados pequeninos, vocês precisam entender que este é um tempo 
de preparação. Eu te amo no meu mundo de amor, está tão perto de ser visto! 
Veja tudo o que acontece ao seu redor, tudo está desmoronando. Sim, suas 
obras destruíram tudo o que deveria ter sido um mundo de felicidade e alegria 
para você. Estou avisando que tudo o que não foi respeitado pelo homem é sua 
homenagem. Devido ao fechamento de seus corações, vocês conhecem 
momentos tão difíceis que me dizem: "Mas, Senhor, o que fizemos?"

Meus filhos, vocês são tão frágeis por causa de sua vontade humana que isso 
se reflete em seu comportamento. Olhe para você mesmo, quando algo vem até 
você e não lhe parece assim, você não consegue manter a calma e reagir com tanta 
emoção a ponto de fazer do nada uma montanha, quando você teria que ter um 
pouco de paciência para perceber como tudo se resolve. Se tudo se tornar excessivo 
para você, você deve entender que está cansado. Você trabalha para ter dinheiro e 
poder consumi-lo, depois continua a trabalhar para acumular mais dinheiro para 
poder continuar a consumi-lo, e então a roda gira. Estão tão cansados   que mal têm 
forças para terminar o dia, tanto que tudo parece não ter fim.

Todo esse consumo tomou uma amplitude incompreensível em suas vidas; Já é 
uma parte de você que não pensa mais em nada além de adquirir bens materiais. 
Todas essas coisas inúteis envenenaram seu cérebro, você não é mais capaz de 
raciocinar com lucidez, porque tem dentro de você aquela necessidade de buscar 
seus bens. É imperativo que satisfaçam sua verdadeira necessidade: a de viver.

Você não vive, você existe. Entenda: todas as manhãs você se levanta para ir 
trabalhar só para ter dinheiro para pagar as contas, e não pára por aí. Filhos 
meus, vocês calculam o final do mês para saber se podem pagar ainda mais 
coisas; você não pode deixar de desejar outra coisa. Isso não é saudável! Pare 
para refletir e você descobrirá que sua atitude não é razoável. Não há muito em 
que pensar, você perdeu a cabeça!

Você pode dizer ao seu empregador: "Esta manhã é um dia de descanso 
para mim, ficarei em casa para aproveitar a minha vida." Claro que não, meus 
filhos, isso nem vem à mente. Você está mais inclinado a pensar que, se perder 
um dia de trabalho, seu salário vai sofrer. Tudo isso pelo material! Você percebe 
que você passa em segundo e quem mora com você também
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passa em segundo? Se sua vida depende de dinheiro, isso significa que não é 
você quem administra suas vidas, mas o desempenho de sua vida. Você perdeu o 
controle de si mesmo, porque o deu ao desempenho de sua vida.

Algumas crianças conseguiram escapar, porque conseguiram passar a vida 
diante dessa necessidade de consumo. Aprenderam que precisam dedicar tempo 
para ter uma qualidade de vida melhor. Eles não compararam suas vidas com os 
bens que poderiam ter acumulado, essas crianças aprenderam a se amar antes do 
dinheiro, deram seussim ao Amor. Eles sabem que Eu estou chegando e diminuíram 
sua corrida para alcançar Deus. Eles deram seu consentimento para que eu 
derramasse as graças do amor sobre eles. Eles aguardam minha chegada quando 
me verão lá dentro.

São filhos de Deus como vocês, mas se abandonam por amor a quem 
amam e renunciam aos bens materiais. Quantos de vocês os veem como 
marginalizados! Sim, estou falando sobre você expressar opiniões contra eles 
porque escolheram a família em vez do dinheiro. Não condeno a sua escolha, 
cabe apenas a você saber o que é melhor para você.

Há casais que preferem se privar do luxo para que a própria esposa possa 
educar os filhos. Por que pensar que eles são marginalizados? Não é normal respeitá-
los? A escolha é sua, mas alguns de vocês dizem que a esposa que fica em casa é um 
grande fardo para o marido; outros dizem que ela é uma pessoa preguiçosa que não 
quer trabalhar; outros acham que ela se aproveita da situação, porque agora isso 
não é mais feito.

Por que dizer isso? Não é normal ver uma mãe dar aos próprios filhos seu 
amor maternal? Não é normal querer educar seus filhos com amor, dando-lhes 
atenção e ternura, desenvolvendo entre eles uma cumplicidade de amor? Não é 
normal que a esposa e o filho estejam em casa para receber aquele que consente 
em protegê-los, providenciando o que é necessário para eles? Não é normal 
recebê-lo com amor, mostrando-lhe ternura? Não é normal que se sinta bem-
vindo à sua casa, onde o riso é abundante, onde as carícias são feitas com o amor 
do coração? Não é normal dar a seu filho um modelo de pais que colocam o 
amor em primeiro lugar na vida? Isso não é normal?

Ah, meus filhos, é normal dizer que é essencial que vocês dois trabalhem para 
poder pagar uma casa? É normal pensar que ter dois veículos é essencial? É normal 
pensar em colocar imediatamente seu filho em uma creche, antes mesmo de ele vir 
ao mundo? É normal pensar que a criança ficará melhor no berçário do que em casa 
com a mãe? É normal pensar que é preferível que ele conheça outras crianças de sua 
idade em vez de se sentir rodeado pelo amor de sua mãe? É normal pensar no seu 
desenvolvimento intelectual sem pensar no seu desenvolvimento afetivo? É normal 
pensar em seu comportamento autônomo em vez de seu comportamento amoroso? 
É normal pensar no seu lado vanguardista que o prepara para entrar no mundo do 
trabalho, no qual os estudos terão o primeiro lugar para que você tenha um futuro 
sério, sem pensar no amor,
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Dinheiro? É normal se afogar para poder se dar ao luxo? É normal que o casal 
pague tudo isso para pagar o preço de uma casa grande, veículos e itens de luxo 
em detrimento da qualidade de vida amorosa? Isso tudo é normal?

Filhos meus, é preciso levar a sério esses escritos, são para vocês, informam 
que, muito em breve, vocês verão Jesus que mora dentro de vocês. Não são os 
bens materiais que te darão a felicidade, sou eu, Jesus, que sou o Amor, que a 
darei a ti. Você não precisará mais dos bens materiais que lhe dão a felicidade 
mencionada, sentirá o que é o amor, descobrirá o amor que se doa. Tudo o que 
parece ser a única maneira de viver desaparecerá. Tudo o que parece essencial 
não existirá mais, porque o dinheiro deste mundo não terá mais valor; sou eu 
quem te encherei do meu mundo de amor. Você que sofre por viver em um 
mundo egoísta onde o dinheiro predomina, acredite na Boa Nova, eu vim 
mostrar a você.

Ah, meus filhos, olhem para vocês, peço-lhes, acham que sou indiferente a 
tanto sofrimento? Venho para te dizer que te amo. É para vocês que escrevo 
estas mensagens que os ajudarão a perceber que vim para lhes mostrar que são 
filhos do amor. Tudo está pronto para você. E para quem já conhece minhas 
mensagens, não perca a paciência. Sei que eles aguardam o meu retorno desde 
o início das mensagens de Garabandal, de Dozulé e as de minha Mãe entregues a 
Dom Gobbi. Quantos de vocês leram as mensagens que vêm de outros 
mensageiros? Todas são mensagens que o preparam para minha gloriosa vinda 
em você. Cada mensageiro recebeu mensagens do Céu para você. Cada um foi 
preparado por nós, a Trindade e minha mãe.

É essencial que você saiba que isso foi desejado por nós, a Vontade Divina, 
porque sabemos o que é bom para você. Vimos sua relutância, seus julgamentos 
e suas rejeições de nossas mensagens e nossos mensageiros, é sua vontade 
humana que os impede de ver a luz interior. O Espírito Santo não cessa de 
iluminar você, mas você cobre os ouvidos e faz curativos nos olhos. Você só vê o 
que parece bom para você; você não acha que sabemos melhor do que você o 
que é bom para você.

É necessário, meus filhos, que vocês entendam que tudo isso é nosso 
trabalho para vocês. Cada mensagem que foi ditada deve levá-lo ao abandono da 
Vontade Divina. Cada mensageiro foi escolhido para ajudá-lo a compreender que 
só nós escolhemos nossos obreiros de última hora. Cultiva-se um campo, meus 
filhos, mas, primeiro, é preciso prepará-lo para que dê uma boa colheita. Cada 
estágio é importante.

Quando, por causa de seus julgamentos pessoais, você deixa de lado certas 
mensagens que constituem os nossos preparativos para você, é só você que se priva 
de nossas graças para você, porque cada mensagem que vem do Céu está cheia de 
graças. Todas essas graças são essenciais. Quando uma criança encontra mensagens 
que vêm de um mensageiro em seu caminho, é o Espírito Santo
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que os colocou em seu caminho. Isso não é por acaso, porque sabemos o que é 
bom para você. Não há chance em Deus, tudo está na Vontade Divina; só quem 
não sabe que tudo está em Deus acredita no acaso.

Falo a cada um de vocês que diz: "Uma dessas mensagens não me diz nada, 
ou gosto mais de outra, porque me traz algo." Filhinhos de amor, sejamos os 
únicos juízes do que é bom para vocês. Ao ler, diga a si mesmo que apenas a sua 
alma se alimenta das graças que vêm do Céu, do seu Marido. Vão privá-la das 
graças de que sabemos que ela necessita para que por sua vez os possa 
alimentar com as minhas graças, para que se transformem em filhos da Luz?

Não julgue a comida do Marido para sua esposa. Você não sabe que nós 
somos o Divino? Tudo o que é bom para sua alma vem de nós. Nós escolhemos 
cada palavra. Escolhemos falar com você por meio de mensagens que vêm 
diretamente do nosso amor por você. O tempo é conhecido apenas por nós. 
Sabemos o momento em que é necessário que você leia nossas palavras que 
foram marcadas, por nossa Vontade, para fazê-lo avançar em direção ao que 
você não conhece e que saberá ajudá-lo. Você não tem que analisar a maneira de 
Deus conduzi-lo à felicidade eterna. Cada mensagem foi calculada para promover 
sua espiritualidade negligenciada.

Orem, meus filhos, para que o Espírito Santo abra sua inteligência para a 
Vontade de Deus. Ore ao Espírito Santo para que ele feche sua inteligência à sua 
vontade humana; impede você de entender que Deus conhece melhor do que você o 
momento em que dito aos meus mensageiros as palavras que você deve ouvir. Filhos 
do amor, os tempos são tão importantes para sua vida eterna e vocês perdem tempo 
discutindo sobre minhas mensagens de amor.

Eu disse para vocês se amarem como eu os amo; Por que julgar meus 
mensageiros fingindo que é sua vontade humana que acontece? Você está tão 
satisfeito consigo mesmo que não percebe que é o Céu que está falando com você. 
Você é superior a mim em saber o que é melhor para você? Eles continuarão a 
alimentar seu orgulho? Pequenos seres inferiores a Deus, se vocês se consideram 
seres maiores do que eu, eu lhes mostrarei o que vocês ganharam por querer ser 
superiores a seu Deus. Quando você ler as mensagens que falam de amor, que não 
contradizem o meu Evangelho, seja humilde, diga a si mesmo que Deus teve 
misericórdia de você, que ele deseja, apesar da sua teimosia, vir e ajudá-lo.

Não deixei nenhum filho de lado, dizendo que não era o que eu esperava 
dele, dei minha Vida para salvar todos os filhos de meu Pai. Cada palavra que 
você fala contra um de meus filhos, essas palavras são faladas contra mim, seu 
Deus Salvador. Não negligencie o amor de Deus, porque estou em cada um de 
vocês. Você cometeu um erro em sua vida por causa de tudo o que ouviu, viu e 
leu. Todos os dias, repeti-los é que
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Esses erros fizeram você esquecer quem você é, as crianças criadas para vir até 
mim.

A maioria de vocês escuta televisão e rádio por muitas horas todos os dias; 
outros lêem jornais, revistas e romances; Todas essas palavras o deixaram 
entorpecido, você as ouviu e leu inúmeras vezes desde o seu nascimento. Não é 
normal para mim, seu Salvador, repetir meu amor por cada um de vocês usando 
mensageiros? Minhas mensagens fazem você entender que eu vivo em você e que 
estou morrendo de amor por você. Devo interromper minhas mensagens que são 
lembretes de meus ensinamentos, quando você não para de ouvir e ler aquelas 
palavras que o mantêm longe de mim a todo momento? Meus filhos, essas 
mensagens devem alimentá-los. Eu quero alimentar sua alma, ela precisa das 
minhas graças de amor.

Eu sou o seu Jesus, o mesmo que escreveu as outras mensagens. Esta filha é 
nossa, da Trindade. Não sou um Deus que faz escrever dizendo uma coisa a uma e 
outra coisa a outra, não sou diferente segundo o mensageiro, sou Jesus de Nazaré, 
que morreu na cruz. Minhas mensagens são mensagens de amor, que os levam à 
minha Nova Terra. Tudo é para a glória de Deus Pai.

Aproveite o tempo para se alimentar do meu mana do céu. Reflita para ver se ler 
minhas mensagens é menos importante do que assistir televisão, ler jornais, revistas, 
romances, ouvir o que os outros pensam de você. Leia minhas mensagens; faça pela sua 
alma, ela lhe dará os agradecimentos que terá recebido de nós por sua leitura amorosa.

Filhinhos de amor, eu te amo muito! Se você pudesse, por um único momento, 
saber o quanto meu Coração se alegra quando um de meus mensageiros se abandona a 
mim! Essas crianças se tornam instrumentos de amor que recebem palavras por você. E 
quanta alegria sinto ao antecipar o momento em que vão ler minhas mensagens de 
amor! A vocês que amo mais do que a minha própria Vida, como meu Coração se 
entristece quando vejo que um de vocês denigre meu impulso de amor!

Ah, meus filhos! preparem-se, o Convidado chega. Ele vestiu seu terno de 
casamento, ele vem vê-los. Deixem suas lâmpadas acesas para que tudo esteja pronto 
para o momento em que estarei dentro de vocês, com vocês, meus amores. Sim, eu 
quero que você se sente comigo na mesa do casamento, vocês são meus convidados de 
honra.

Amo vocês, meus filhos. Eu te abençoo. Amém, eu te digo, tudo está cumprido 
como eu, Jesus anunciei. Nada foi esquecido, tudo está em mim; você permanece em 
mim. O amor está com você e vocês são meus filhos. Quando um filho se vê no espelho, 
não pode duvidar de que se vê. Quem for visto, me verá. Eu sou quem foi, quem é e 
quem será, estou em cada um de vocês, cheguei. Cruze-se, meu amado. Um homem.
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225 - 26 de agosto de 2001 Anfitrião de Jesus

Meu Filho entra em seus corações. Ouça o seu Deus.

Eu sou Deus. Eu sou o seu Deus. Meus filhos, isso é para vocês. Esta é a sua preparação 
por enquanto. Isso é por enquanto. Minha vinda chega aqui agora para vocês, meus filhos. 
Por que eles não acreditam? Esta é a minha entrada em seus corações pelo meu Espírito 
Santo. O Espírito Santo é para você!

Está tão perto que você pode sentir. Filhos meus, ouço o vosso coração clamar 
por mim: "Amor, não queremos viver sem vós!" Meus queridos filhos, vocês sabem 
por que há tanto desânimo nesse choro? Porque vocês não sabem que minha vinda 
está sendo preparada atualmente nos corações daqueles que pronunciam a suasim 
total. Depende somente de você se preparar para a minha sagrada vinda em você.

Você que disse sim ao Amor e quem vive o amor dá testemunho da minha 
presença em ti. Minha vinda aos corações é para todos os meus filhos. Apenas aqueles 
que, atualmente, têm pronunciado seusim eles podem sentir totalmente os efeitos que 
todas as minhas graças fazem sobre eles. Sim, meus filhos, alguns de vocês sentem 
alegria com eles. Apesar de seus sofrimentos por não poder me ver em você, permaneça 
na alegria e na paz, porque você foi inundado com o meu amor, pelo Espírito Santo. Tudo 
em você está esperando, porque você sabe que virei muito em breve para me apresentar 
a você.

Eu, Amor, transformo-te através das minhas graças. Une todos vocês e diga aos 
que estão com vocês que eu falo com vocês, que ajo em vocês, que me movo em 
vocês, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Vayan, reúnanse y, con- 
migo en ustedes, díganles a ellos que el Amor los habita, díganselos fuerte para que 
los que están dormidos se despierten porque, hijos míos, mi llegada en los corazo- 
nes de aquellos que no me quieren llegará en poucos dias. Eu estou aí, em você, para 
eles e não só para você.

Meus filhos, peço que se sacrifiquem ainda mais por aqueles que demoram a 
vir até mim, eu os conheço todos, vão dizer sim ao Amor, peço-te que reze por eles, 
que te ofereças na Missa, que os dá a mim e que me dá os teus dias, colocando estas 
crianças em ti; muitos agradecimentos serão derramados sobre eles por mim. Meus 
amados, sou tão carinhosa com cada um de vocês, não quero perder apenas um! 
Filhos meus, para aqueles que querem ouvi-los, diga-lhes que Jesus Hostia está em 
vocês e que fala com vocês.

Eu grito muito alto por cada um de vocês. Dizei-lhes que vos digo o seguinte: 
Preparai-vos, filhos do fim sombrio deste mundo sem amor, porque o mundo em 
que vivestes não existirá mais. No meu mundo de amor, não haverá mais choro, 
grito, violência, medo, doença, inveja, preguiça, negligência, indiferença, depravação, 
inveja, mentiras e ódio para com os outros; todo o mal não existirá mais. Meus filhos, 
vocês estarão em mim, Amor, vocês se tornarão como
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os filhos que foram criados por amor em Amor: eu lhes falo sobre Adão e Eva antes de sua 
recusa em obedecer.

Vocês, que hesitam em tomar uma posição, ouçam bem, quando os primeiros 
filhos desobedeceram a Deus Pai, ele lhes deu esperança, dizendo-lhes que lhes 
enviaria um Salvador; Assim, vocês, seus descendentes, poderão voltar a ser filhos 
do Amor. Ele cumpriu a sua promessa, entregou o seu Filho Jesus na cruz para que 
voltassem a ser filhos de Deus. Esse tempo deve ter sido em manhãs esperançosas. É 
para você neste momento; suas manhãs, é o seu dia hoje.

Meus filhos, aqueles que se recusarem a se ver em Deus, o Criador de Adão e 
Eva, estarão fora do tempo de amor que está chegando. Mesmo se você for de sua 
descendência, você toma o caminho eterno do inferno, porque ao rejeitar Deus em 
você, é você quem o terá escolhido; ninguém além de você terá tomado essa 
decisão. É por isso, meus filhos, que os reúno com meus profetas; sim, eles são os 
meus profetas dos últimos tempos, que anunciam a minha vinda, cumprem a obra 
que lhes pedi que fizessem.

Amém, eu te digo, tudo que vem de mim, ninguém pode impedir. Eu sou Deus, 
em Deus. Tudo em mim é poder. O poder de Deus está em tudo: eu, eu sou o
Lata. Vamos, minha filha, faça o que eu digo. Um homem.

226 - 28 de agosto de 2001 Jesus amor

Casamento em Amor.
Minha querida filha, não sabes que o amor envolve tudo, mesmo os mais 

recalcitrantes, como os que vivem em adultério, sim, os que são indiferentes às 
minhas leis do amor vivendo fora do sacramento do casamento? Eu posso fazer tudo 
por eles, eu os amo muito!

Muitos fugiram do casamento com o desejo de viver no prazer de serem 
lisonjeados por alguém que os apreciaria mais do que a pessoa com quem se 
casaram. Chegam à conclusão de que aprovo sua nova conquista, dizendo que 
sou um Deus misericordioso. Tudo isso é verdadeiramente hoje que os filhos 
deste mundo dizem que os casais que ainda estão juntos são fenômenos. Eles 
são considerados párias. Essa é a verdadeira vida em Deus?

Deixe-me dizer a você, em palavras conhecidas por sua inteligência, como meus escolhidos 
que desejarão viver em minha Nova Terra que eu preparei para eles viverão. Minha filha que eu 
amo, permanece no teu Amor de Jesus que tanto te ama. Eu sou o amor em você, tudo é amor em 
você. Sim, estou em você, você que se dá sem contar.

Meus amados, que grande felicidade será para todos os meus filhos do 
Amor! Todos ficarão apaixonados. Quando o amor reinar em seus corações, 
todos estarão se amando; todos terão a alegria de um pelo outro; todos ficarão 
felizes em dar, compartilhar e contemplar a felicidade do outro. As alegrias do 
próximo serão as suas alegrias.
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É por isso, meus filhos da sim para o Amor, embora eu possa explicar a você essas 
alegrias interiores que você vai experimentar quando estiver na Nova Terra, você não 
será capaz de compreendê-las porque seus benefícios serão imensos. Diante dessa 
revelação, sua compreensão humana é um obstáculo que os impede de compreender a 
grandeza desta escrita. Sua fraqueza é tão grande quando a alegria de sua alma é tão 
imensa! Todos ficarão surpresos com os impulsos de alegria que serão sentidos em você 
quando estiver diante do Amor.

Se você disser o seu Sim, eles se tornarão tanto amor que mesmo com o 
maior esforço não serão capazes de imaginar em que estado estarão, dada a 
grande fraqueza devido aos seus pecados. Vocês são seres muito frágeis por 
causa de seus pensamentos preconcebidos. Vê a tua reação quando te digo que 
não haverá mais choro, doença, violência e medo, mas apenas paz, felicidade e 
alegrias eternas, continuas céptico, porque és muito impressionável por tudo o 
que encontraste na tua vida., Tu dizer que tudo ficaria lindo demais.

Meus filhos, a grandeza desta escrita não pode ser compreendida por causa 
de tanta profundidade que contém. Revelará a eles episódios de suas vidas, e 
isso os fará pensar que o que foi escrito é uma tolice. Meus filhos, a verdade está 
em mim, eu sou a luz que esclarece suas trevas. Sou eu quem dita a essa filha do 
amor as palavras que ela escreve para que você saiba que a concepção da 
verdadeira felicidade na terra só é conhecida por mim, Amor. Você não pode 
imaginar o que está por vir. Porque a felicidade será muito grande. Tudo estará 
em você; todos vocês estarão em mim, somente em mim. Venham a mim e 
abandonem-se à minha Vontade; só aí você vai entender essa felicidade de que 
quero falar com você. Embora você não possa sentir isso agora, ainda pode 
sentir os efeitos. Não importa o quão pequenos eles sejam,

Meus filhos do amor, vocês que viveram em adultério por muitos anos, quando Deus 
os uniu com seus entes queridos por meio do sacramento do casamento, vocês não estão 
prontos para desistir de sua vida presente para acreditar no que vocês têm. - des não podem 
ser imaginado; leia isso, é para você quem eu amo. Mesmo que pareça incoerente para você, 
eu sou o único juiz de minhas palavras.

Não caia na armadilha do meu inimigo, que deseja que você interprete mal 
esses escritos; Só eu posso ajudar você, não você que está tão fraco por causa do 
mal que está em você. Foi Satanás quem o levou a renunciar às minhas leis de amor. 
Ore para que a luz se reconheça no erro diante dos meus mandamentos. Amo vocês, 
meus filhos; tudo será felicidade.

Os casais que renunciaram ao casamento na esperança de conhecer a felicidade 
vivem em adultério, e os casais que vivem juntos sem o sacramento do casamento vivem 
fora do meu sacramento do amor. Todas essas crianças infiéis ao meu sacramento, se 
decidirem pronunciar seusim ao Amor, eles conhecerão uma felicidade eterna. Sim, 
meus filhos, vocês que irão pronunciar o seusim para terem vida eterna, terão seu 
arrependimento antes do Amor que instituiu o sacramento do casamento.
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Filho, porque colocarei em ti as graças do amor que te darão forças para voltares 
e voltarás a ser filhos de Deus.

O casamento, meus filhos, é um sacramento que agradece. Essas graças 
você não usou; para eles, reviverei seu sacramento. Vós que sois filhos infiéis ao 
Amor, as graças do sacramento do casamento vos iluminarão e vereis como és. 
Quando dois seres estão unidos em casamento, eles não são mais dois, mas um. 
O pecado do adúltero é um impedimento ao amor.

Somente o amor reinará em minha Nova Terra. Você vai descobrir o amor, o 
verdadeiro que está em você; você não poderá escapar de seus impulsos de amor que 
buscará aquele que faz parte de seu ser; seus olhos se abrirão para o amor e seu amor 
será revivido, porque tudo em você se permitirá ser purificado.

Quando dois seres aprendem a amar um ao outro, eles descobrem o verdadeiro 
amor que é dado. Quando estiveres antes do Amor conhecerás o verdadeiro amor e 
então, como estás ligado ao outro pelo sacramento do matrimônio, descobrirás a 
verdadeira face do amor: aquela que está no fundo do teu ser, aquela isso é puro, 
santificado pelas minhas graças de amor.

No dia em que compareci ao casamento em Caná, pela minha Presença abençoei 
aquele casamento, transformando a água em vinho. Cada sacramento é obra de Deus. 
Somente Deus pode instituir um sacramento. Assim, no dia em que minha terna Mãe me 
disse para realizar aquele milagre, por um ato de amor, eu respondi ao pedido de amor de 
meu Pai que veio do amor divino. Deus assistiu, na presença da Mãe do Verbo, à união de 
dois filhos de Deus que estavam unidos para a eternidade. Eu, Jesus, santifiquei o casamento 
naquele dia para que dois filhos permanecessem unidos na felicidade por toda a eternidade.

Meus filhos do Amor, para fazer florescer a felicidade, dois seres que se 
amam devem se unir através do sacramento do matrimônio para aproveitar 
minhas graças; tudo está em mim, Jesus. Quando vier morar em minha Nova 
Terra, sentirá uma grande felicidade por se apaixonar novamente pela pessoa 
que está unida a você pelo sacramento do matrimônio, porque minhas graças 
que estão ligadas a ele choverão sobre você.

Por causa deste sacramento, existe um vínculo que não pode ser separado; 
é a união de um homem e uma mulher que só fazem um no casamento: isso é 
indissolúvel. O casamento é a união do homem e da mulher, é o compromisso no 
amor. Um em relação ao outro, eles se unem para formar um todo. Se um faz 
uma ação, o outro a apóia; Se um dos dois se afasta por necessidade, o outro 
deve permanecer no amor de Deus, porque o Amor os habita. Se um dos dois 
está doente, o outro fica com ele, na medida do possível, perto dele para ajudá-
lo, porque o amor está neles. Quando o relacionamento é amor, não há nada 
além de felicidade. O casal se une para formar um só.
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A oração é graça entre os dois amantes. Eu alimento o casal por causa do 
meu amoroso agradecimento. Assim é o amor quando alimentado pelas minhas 
graças: é gratuito, paciente, respeitoso, amável, cheio de consideração, caridade, 
bom e terno. O ente querido que vive no amor gosta de se dar sem exigir nada 
do outro, porque o amor é gratuito. Tudo nada mais é do que beleza no amor. 
Agradar o outro faz o outro feliz: quem se doa sabe se deixar amar. O casamento 
é um ato de amor em que tudo é feito na união dos dois seres que se amam.

Meus filhos, quantos de vocês estão separados, divorciados! Eles se 
esqueceram que o casamento não pode ser bem-sucedido sem mim; Você queria 
se casar acreditando que somente o seu amor faria essa longa jornada. Não 
sabes que o casamento é um caminho superado pelo quotidiano, pelas 
oscilações de humor, pelas diferenças de opinião, pelas necessidades 
pecuniárias, pelas diferentes formas de querer educar os teus filhos, pelo 
cansaço, pela doença, pelas censuras dos dias ocupados com seus empregos, 
falta de consideração pelos outros, sua própria maneira de dizer as coisas, etc.? 
Tudo isso prejudicou seu relacionamento amoroso quando você pensava que era 
inquebrável.

Percorrer esse caminho sem fornecer a vocês dois as fontes de soluções tem 
levado você à discórdia, impaciência e desacordos. Meus filhos, vocês acreditaram 
que isso era possível sem mim, Jesus, que os uniu! Mas, sem o meu agradecimento, é 
como sair para o deserto sem a garrafa de água! Ninguém pode resistir ao teste da 
viagem, é improvável, pelo menos pedir minha ajuda. Não sou a Fonte de água viva?

Pensando que vocês seriam os maridos perfeitos, perfeita e suavemente, vocês se 
esqueceram que devem ter precisado de mim para conhecer a felicidade entre vocês 
dois. Sou eu, Amor, quem te faz amar com as minhas graças de amor. Você não pôde 
continuar amando porque não sabia que estava em mim; É por isso que não me pediram 
o meu agradecimento de amor. Com o tempo, o amor pelo outro desapareceu e eles 
foram para outro em busca do que haviam perdido.

Quando um dos dois não aproveitou as graças do matrimônio, o outro deve 
apoiá-lo pedindo-me, por meio das graças do sacramento, ajuda. Se vocês dois 
não me pedirem algo, vai ser normal diminuir a atração um pelo outro e, um dia, 
haverá discórdia no dia a dia; ambos sofrerão.

Satanás, o divisor, deseja incitar os casais a se separarem, porque os deseja 
errados. Ele sabe que a família é uma fonte de felicidade na qual os filhos unidos 
podem adquirir forças para permanecer filhos de Deus. Quando um casal sofre 
de falta de amor, isso os torna tão fracos que o mal em cada um deles supera o 
bem. Se um dos dois não quer ficar com o outro, este deve rezar abandonando-
se a mim; Vou te agradecer pela força para não sucumbir ao mal para que você 
possa ajudar o outro que sucumbiu.
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Meus filhos, em seu mundo de liberdade, quantos de vocês deixaram seu 
marido ou esposa? Por ter sofrido muito com a falta de amor, você encontrou um 
consolo: substituiu o verdadeiro, o único e sólido amor interior em você, 
acasalando-se com um parceiro. O desejo de se relacionar com um casal, aliado a 
bens materiais e prazeres sexuais, fazem de vocês, filhos, consolados por não 
terem encontrado o que lhes faltava.

Você, o separado ou o divorciado, que conheceu essa falta de amor, sua 
decepção lhe deu um sentimento de fracasso. Você fugiu dessa incapacidade de 
se amarrar às suas convicções de que a felicidade é exterior, não interior, e que é 
preferível partir quando não há amor em casa. Meus filhos, vocês vivem fora de 
seu casamento abençoado. Gente deste mundo, não compreenderam que sou eu 
quem dá a felicidade no sacramento do matrimônio.

Quando você vai pronunciar o seu Sim, Meus filhos, derramarei em vocês as 
graças da força que os ajudarão a suportar suas dores por terem sido infiéis ao 
Amor, a Ele, o Mestre dos casais, o Amor incondicional, o Deus que une. Quem se 
vê em mim se vê em meu Pai Celestial. Eu saí do Amor. O amor sou eu. Amor é 
aquele que dá força, poder, doçura, gentileza, benevolência, respeito, ternura, 
sabor e união ao casal.

Meus filhos, quando vocês estiverem diante do Amor, sentirão tudo o que 
deveriam ter recebido no sacramento do casamento por mim, e será com as lágrimas do 
arrependimento que vocês me darão o seu sim porque, você que busca o amor, você 
encontrará o verdadeiro, o único amor.

Vocês que leram, quantos de vocês, neste momento, têm dúvidas sobre o 
relacionamento que estabeleceram, ao longo dos anos, com o marido ou a 
mulher um do outro! Você tem um vínculo com a pessoa com quem vive quando 
essa pessoa pertence a outra. Filhos meus, se sois filhos infiéis ao Amor, é 
porque conhecestes a decepção: a de não ter encontrado o amor. Como você 
sofreu, desenvolveu uma indiferença por mim e buscou sua felicidade contando 
apenas com você.

Vocês puseram de lado minhas leis de amor, não se preocupando com vocês 
mesmos, sem pensar que era errado levar o marido ou a mulher do outro. Você 
disse a si mesmo que tudo isso eram invenções da Igreja para controlá-lo melhor. 
Você pensou que suas vidas não pertencem a mais do que você. Alguns, neste 
momento, sentem-se perdidos com o que acabaram de ler, não conseguem 
compreender toda a magnitude desta escrita, pois não conseguem conceber uma 
forma diferente de viver. Meus amores, quando me virem por dentro, não poderão 
negar minhas palavras.

Quem vai dizer sim ao Amor, eles serão vistos como são com minhas graças. O 
amor vai envolvê-lo e mostrar-lhe o que é o amor verdadeiro; eles não serão capazes de 
resistir a essa descoberta. Você que tanto deseja ser amado e amar, seu sofrimento se 
transformará em alegria, pois verá o Amor que o ama mais do que você imagina.
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Ame. Você será transformado pelas minhas graças de amor e o que parece impossível para 
você neste momento parecerá maravilhoso para você, porque você não será nada além de 
amor.

Você. Meus pequenos rebeldes, este mundo em que vocês vivem formou suas 
próprias leis facilitando os divórcios. Ao abrir um caminho para eles escaparem de 
minhas leis de amor respeitadas pela Igreja, sua consciência foi diminuída. Vocês 
desenvolveram uma liberdade tão desrespeitosa que se tornaram crianças que vendem 
suas necessidades de amor pelo lance mais alto, como um mercado de pulgas: bonito, 
bem, não é caro para quem oferece o melhor. Você se oferece para saborear um 
momento de prazer e se aquele momento for agradável para você, isso se torna um bom 
índice, pois você quer saber se vale a pena continuar esse relacionamento.

Depois de um certo tempo, se isso sempre lhes convier, eles se organizam 
em casal. Querendo ignorar minhas leis de amor, você não se pergunta se isso é 
bom para sua alma, porque você afogou sua alma para mantê-la em silêncio. 
Meus filhos, seu mundo agora está cheio de casais que se cruzaram, esquecendo 
que fizeram a sua vontade em detrimento do amor eterno. Quando o Amor vier 
até você, ele se deixará descobrir para não esmagá-lo por sua vergonha. Ele 
depositará em você as graças que sua alma lhe mostrará, ela, a esquecida, ela 
aquela que você queria calar.

Meus filhos, vocês que procuram amor com pessoas já casadas, isto é para 
vocês para que saibam que a felicidade está em vocês. Você que encontrou uma 
felicidade aparente, agarrou-se a ela; já que querem ser felizes, não querem abrir 
mão de sua união ilegítima. Você não sabe que são filhos de Deus escolhidos para 
viver em um mundo de amor? Você não consegue entender o quanto você tem sede 
de amor puro dentro de você, de amor verdadeiro, de amor perfeito. Este amor, só 
meu Pai pode dar a eles, não o outro com quem vivem.

Filhos meus, se têm sede de ser felizes, é porque por dentro são filhos do 
amor. Você quer viver a felicidade nesta terra com seus próprios meios, sem 
Deus. Meus filhos, eu sou o único que os fará felizes. Se você quiser continuar a 
me ignorar, você não pode estar no caminho certo, esse caminho é aquele que 
irá levá-lo à minha Nova Terra.

Você que conhece os relacionamentos ilegítimos e quer conhecer o amor 
verdadeiro, quando me vir, verá o Amor e, por seu Sim, você se tornará amor. 
Porque você se tornará amor, você reconhecerá o amor verdadeiro que o une; 
Você saberá que o ser com o qual você vive não pode estar unido a você, porque 
ele já estava unido à sua esposa ou marido pelo sacramento do matrimônio e 
que esses dois filhos só podem ficar juntos. Meus filhos, vocês conhecerão uma 
grande alegria por essas pessoas que foram unidas pelo sacramento do 
matrimônio, que esta alegria os convidará a ir até a pessoa que seu coração de 
amor designará.
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Meus filhos, venho trazer felicidade para vocês; essa felicidade será eterna. Meu Pai 
Celestial agradecerá e vocês se tornarão filhos feitos à imagem do Amor, nunca se 
lembrarão de seus erros, vocês terão apenas um desejo: estar na felicidade eterna. Sim, 
meus filhos, isso não será uma renúncia, porque tudo será nada mais que felicidade e 
amor. Como eu amo vocês, meus amores! Por seusim para amar, você conhecerá a 
felicidade eterna.

E vocês, filhos incrédulos, que vivem como filhos infiéis, rejeitando o 
sacramento do casamento, não percebem a importância deste sacramento.

A Filha do Sim para Jesus: Eu ouço a voz que me diz: "Dê, dê, meus filhos 
amor."

Alma de maurice4 na vontade divina: Eu estou em você meu amado
esposa, você está em mim, nós estamos em Jesus. Estamos juntos porque Deus 
nos uniu para a eternidade. Deus é a nossa vida, ele é a doçura dos nossos dias 
eternos. Minha doce esposa, na Divina Vontade, Deus Pai quer que 
testemunhemos a nossa união de amor.

Somente o sacramento do casamento foi capaz de nos unir dessa forma por 
toda a eternidade. Quando nos doamos uns aos outros por amor, antes do Amor, 
Deus nos alimentou com o seu amor; ele nos agradeceu com amor. Quantos 
momentos de partilha e de amor nós conhecemos! Eles estão gravados em nós para 
a eternidade, porque tudo o que vem de Deus, Deus inscreve no Livro da Vida. 
Juntos, realizamos ações que foram registradas e registradas para a eternidade.

Tudo é amor quando dois seres casados   fazem ações em Deus. Nossas 
relações de amor foram em Deus, ele é o autor de nossos movimentos de amor. 
Eles produziram frutos, nossos filhos são os frutos de Deus. Tudo o que chegou 
até nós para que possamos viver na terra, é ele quem nos comprou.

Lembre-se, minha amada esposa, quando uma rajada de vento passou entre 
nós dois alguns minutos depois, tudo estava calmo novamente. Sem as graças, não 
poderíamos dar amor um ao outro, pois éramos duas crianças vivendo de acordo 
com a nossa vontade. Deus ouviu nossas orações e nos regou com Suas graças. 
Todos esses anos provaram que Deus está presente em nossa união, só Deus une.

Jesus: Meus filhos, quando dois entes queridos são separados pela morte terrena, 
Deus permite que eles permaneçam unidos. O ente querido que parte para o seu lugar 
eterno, mesmo que passe pelo purgatório, cuida do seu ente querido que ainda deve 
permanecer na terra. Ele a ajuda a terminar bem sua permanência na terra para se 
encontrarem novamente no Reino de Deus.

4. O marido da Filha do Sim a Jesus, morreu em 2001.
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A alma de Maurício na Vontade Divina: Meu amado, Deus está em você,
Eu, eu vivo nele, vivemos em harmonia de amor com Amor. Se aqueles que duvidam dos 
benefícios do casamento pudessem entender como é maravilhoso viver em harmonia de 
amor, eles considerariam o casamento. Somente o sacramento do casamento manteve 
você e eu juntos por toda a eternidade. Mesmo que você ainda viva na terra para a sua 
missão, eu que estou em Jesus, intercedo diante dele para que você obtenha as graças 
do amor para que estejamos unidos no Reino de Deus Pai. Se os casais não casados   
soubessem como estamos unidos, eles não hesitariam por um segundo em se unir por 
meio do sacramento do casamento.

O amor divino não é humano, é o amor da alma. Quando você estiver comigo 
no Reino de Deus Pai, nosso amor será maior, mais perfeito e mais puro do que 
aquele que conhecemos na terra, porque não nos amaremos mais do que em Deus. 
Claro, não devemos pensar como se estivéssemos na terra, esse amor é diferente. 
Na terra, existe o movimento de procriação; aqui, no céu, não há nascimento, 
estamos no amor divino.

Quando um homem e uma mulher são unidos pelo sacramento do casamento, 
no céu, eles se tornam uma unidade do amor celestial. Esse amor é divino. Se na 
terra o ente querido se casar novamente, Deus unirá esta união em casamento. O 
ente querido que está no céu intercederá perante Deus para que se comportem 
como filhos de Deus, porque quer que o ente querido que está na terra esteja com 
ele no céu. É o amor de Deus que está nele. É em uma união de amor divino que 
todos eles se encontrarão.

Tudo é tão puro no Céu, é como uma valsa de amor! Deus é amor, tudo está 
em Deus. Aqueles que, na terra, foram unidos pelo sacramento do casamento, 
reúnem-se no céu para aclamar o Amor de Deus em face da felicidade eterna. 
Todo casamento é um símbolo de amor eterno. Eles estão em Deus, esses filhos, 
e Deus é Amor, e só o Amor pode unir os filhos de Deus em amor; é como uma 
união sagrada de maridos e esposas. Exatamente o mesmo, como os bispos, 
sacerdotes, religiosos e religiosas que se consagraram a Jesus, é com amor filial 
que se doaram; eles são casamentos místicos. No céu, esses maridos sagrados e 
essas esposas sagradas estarão eternamente na unidade de amor em Jesus. 
Tudo nada mais é do que harmonia de amor no céu. Minha esposa, quão eterna 
será nossa união de amor!

Jesus: Filhos meus, este testemunho de amor vem do Amor, Maurice se entregou 
por amor a Deus para que sua esposa seja toda amor. Entendam vocês, todos aqueles 
que vão dizersim O amor viverá em minha Nova Terra como seres de amor. Sim meus 
filhos dizemsim Amar e você terá sede de união, de desfrutar a felicidade da unidade que 
só o sacramento do casamento pode lhe dar.

Meus filhos, vocês que são crianças infiéis ao Amor, escolheram viver juntos sem 
casamento. Pense no que você faz! Vivendo fora do casamento, eles tornam seu parceiro 
frágil. Sem as graças do sacramento do casamento, eles constroem seu relacionamento 
na areia. Você quer amor, meus filhos, mas você está com medo. Eu sei
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que você viu ao seu redor e que não viu nada além de casais divorciados que 
foram um mau exemplo para você.

Ao mostrar a eles sua instabilidade com a separação, eles os fizeram temer 
não conhecer uma vida estável no casamento. Você viu esses casais passarem do 
amor à rivalidade. Eles usaram as leis dos homens para obter o divórcio que lhes 
deu poder sobre os outros. O divórcio está sujeito a rivalidades: um e outro 
querem ter filhos, e o material torna-se uma posse. O que era para um e para o 
outro na íntegra passou a ser, depois do divórcio, só para eles, sem que nenhum 
deles tivesse uma palavra a dizer: porque só o tribunal vai decidir.

Vendo isso, você pensou que o casamento era um compromisso que 
representa muitos riscos. Para não perder tudo, resolveram a situação dizendo: “Se 
depois de um certo tempo a convivência não der certo, só temos que pegar o que é 
nosso e deixar cada um pelo seu caminho; assim, não seremos obrigados a ir ao 
tribunal. " Isso deu a eles um pensamento de segurança que se um deles quisesse ir 
embora, eles teriam apenas que pegar suas malas e ir embora.

Vocês entendem, meus carinhosos pequeninos, vocês acreditam que o 
sacramento do casamento nada mais é do que um pedaço de papel. Este 
sacramento é mais do que isso, não é apenas um acordo entre as duas pessoas que 
assinam um papel pelo qual se comprometem, é um vínculo de amor.

Você se esqueceu que Eu sou Amor e que só o Amor une dois seres? Eu sou 
aquele que pode reter o que há em você: o amor. Se, depois de certo tempo, o 
amor no seu parceiro não existe mais, é porque, em primeiro lugar, você não o 
conhece. Vocês são filhos ignorantes do amor que os habita. Sou eu, amor, que 
despejo em você as fontes de felicidade.

Essa felicidade, meus filhos, é a união de dois seres que se doam um ao 
outro por amor, por amor, por minhas graças de amor. É com amor que eles se 
uniram para não ser mais do que um. Como duas pombas, quando abrem suas 
asas para se unir, eles ficam confusos; Já não são dois, mas um para fertilizar no 
amor. Nós, Pai e Filho, unidade de amor, formamos outra pessoa: o Espírito 
Santo. É o nosso amor que ele deu à terceira Pessoa da Santíssima Trindade.

Os filhos que se unem no amor em mim descobrem o amor que só faz um. 
Você vai encontrar o amor nosim para amar, eu te amo; Vocês amam o Amor. Meus 
filhos, seu amor será como um fogo que se abraçará para nunca mais se extinguir, 
esquentará suas noites com seu calor, meu calor.

Quando dois filhos estão juntos, eles querem amor, eles querem ser amados. 
Se um deles não sabe que deve procurar nele o amor para amar o outro, onde irá 
procurá-lo? Se vai buscar no outro o amor que deseja, tirará do outro o que está 
nele; o amor é dado, não deve ser tirado do outro; e se espera que o outro lhe dê 
amor, quando também não sabe que deve ir para encontrar o amor nele, não poderá 
receber amor, porque o outro não pode dar o que não tem. Isto é
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É preciso buscar o amor em cada um de vocês para que cada um se torne amor; 
só então vocês serão capazes de dar amor um ao outro.

Você vê o que acontece quando você não vai em si mesmo para obter as 
graças do amor? Só eu, amor, posso alimentá-lo com amor para manter seu 
parceiro. Forçar o outro a amá-lo quando você não lhe mostra amor, isso é 
estéril; um casal estéril não dá frutos.

Filhos meus, vocês que se relacionam fora do sacramento do matrimônio, 
quando me apresentar a vocês, vou perguntar a cada um de vocês: "Querem 
tomar por marido (mulher) aquele que mora com vocês?" Se você responder: 
“Sim, eu quero”, você conhecerá um fogo eterno de amor. Assim, seu amor pela 
pessoa que você ama será eterno.

Filhos nascidos de um relacionamento ilegítimo conhecerão a felicidade eterna se 
disserem sim ao Amor, sou um Deus de amor, não condeno as minhas criaturas. Cada 
criança que vem a este mundo é chamada a ser um filho de Deus. Meus filhos, o 
casamento é importante para todos os filhos. Entenda, eles precisam de um modelo de 
amor para que possam, com o tempo, ser modelos de amor. Vocês, pais, que vivem 
juntos sem o sacramento do matrimônio, não puderam ser um bom exemplo para seus 
filhos; eles não puderam ter um modelo de amor como legado.

Você ensina a seus filhos que o sacramento do casamento nada mais é do que uma 
simples formalidade. Como eles podem aprender que somente Jesus de Amor concede 
as graças que fortalecem o casamento e unem os casais para a eternidade? Aqueles que 
tiveram apenas um modelo de pais fora do casamento não poderão dar a seus próprios 
filhos o que eles não puderam receber. É por isso que eu, Jesus de Amor, os guardo em 
mim. Quando me apresentar a eles, vou mostrar-lhes que só o amor faz as crianças 
amarem e, com o meu agradecimento, vão dizersim para amar, sou eu que vou dar-te 
um amor eterno.

Em minha Nova Terra, eles estarão em alegria. Eles estarão com você, eles 
disseramsim ao Amor, na felicidade. Eles verão você feliz e você ficará feliz em vê-
los felizes. Você vai dar a eles o amor que está dentro de você, tudo em você. Eles 
serão filhos do Amor e vocês serão filhos do Amor. Vocês compartilharão o amor. 
O equilíbrio será no amor. Você que vive em um mundo onde não existe amor, 
você não será capaz de conceber tal equilíbrio. Só o amor faz tudo em harmonia 
de amor. Você vê como essa felicidade será grande para seus filhos e para você?

Vocês, meus queridos filhos, permaneçam apaixonados pelo Amor; assim, você 
será feliz. Quem vai dizersim para amar você conhecerá essa felicidade eterna. Aqueles 
que se recusam a pronunciar seusSim, para amar não poderão conhecer essas alegrias 
eternas. O acesso à minha Nova Terra será proibido por seunão ao Amor. Aonde quer 
que eles vão, não haverá nada além de gritos e lamentações. Ai daqueles que rejeitarão a 
alegria eterna!
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Meus filhos, eu, Jesus de Amor, peço que pensem bem na sua resposta, a sua vida 
eterna depende disso. Eu te amo e quero todos vocês comigo, amando seus irmãos e 
irmãs. Jesus, amor, vamos, minha filha, eu te amo. Um homem.

227 - 30 de agosto de 2001 Jesus amor

Meus amores, preparem seus vestidos de noiva.

Eu, Jesus Amor, estou em você, você está em mim, eu sou o seu amor por todos os 
seus irmãos e irmãs. Sim, minha filha, o amor que você sente por eles vem de mim. Jesus 
é Amor, como me agrada estar em ti, minha amada! Amo meus filhos, eu os amo muito!

Ah, quantos não pensam em mim! Ah minha filha, deixa-me provar que o meu amor por 
eles é infinito, sem fronteiras, sem limites, porque tudo em mim é infinito! Este é o meu amor 
pelos meus filhos: infinito.

Vocês, meus entes queridos, que leram estas palavras, entendam a profundidade 
do que eu digo, tudo é para vocês. Desta vez está em sintonia com o meu retorno, é para 
você uma fonte de presságios de amor. Desta vez, entenda bem, é o único momento que 
lhe resta para se preparar, não haverá outro. Quando chegar a hora da colheita, a 
colheita não pode ser atrasada, porque ela estará perdida: essa é a hora. Esse momento 
tão esperado chegou para meus escolhidos.

Meus filhos do Amor, estou a caminho de vocês. Prepare seus vestidos de noiva, 
guarde suas roupas usadas, porque isso vai criar desconfiança em meus convidados. Se um 
de vocês estiver usando roupas usadas, serão jogados na rua. Sim, meus amores, convido-os 
à minha mesa e nenhum de vocês será esquecido.

Você que não se prepara, vou lhe mostrar que foi escolhido para se sentar 
perto de mim na mesa do casamento. Se não prepararam o seu interior para receber 
o Noivo, o seu Jesus, eu que sou puro, o Filho de Deus, envergonhar-se-ão da sua 
impureza.

Meus filhos, quando vocês recebem um convite de casamento, vocês levam algum 
tempo para se preparar. Se suas roupas forem usadas, irão comprar outros que fiquem bem 
com seus ternos novos e, se estiverem sujos, irão mandá-los para a lavanderia para que 
sejam apresentados com seus ternos limpos; você não vai aparecer com roupas usadas ou 
sujas, vai? O que estou tentando lhe explicar é que o seu interior deve ser limpo, sem 
nenhum pecado.

Sim, meus filhos, se vocês estão em estado de pecado, eu, seu Deus de amor, 
os verei e mostrarei quão grande é o meu amor por vocês. Tudo o que eu fiz por 
você será conhecido por você, e tudo o que você fez por mim será revelado a você, 
assim como o que você não fez. Vejam, muitos de vocês que não se prepararam, 
vocês vão sofrer pela falta de amor para comigo, que estou em vocês e que vivo em 
vocês.
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Meus amores, peço-lhes que procurem um padre para confessar seus 
pecados para receber a absolvição que os apagará para sempre; esta é a 
preparação que os tornará livres de impurezas. Dê os primeiros passos e eu o 
ajudarei derramando as graças que o ajudarão a se ver como você é. É muito 
importante para você!

O sofrimento, meus filhos, será terrível para quem não estiver preparado. 
Muitos deles não conseguirão resistir ao sofrimento que merecem. Alguns vão 
querer morrer, mas a morte não chegará até eles, porque terão que estar presentes 
até o fim para cumprir todas as consequências de seus atos. Todos receberão as 
graças da força que os ajudarão a pronunciar seussim Ame porque eu, o Cônjuge, os 
conheço melhor do que eles próprios. Sei que eles precisarão de minhas graças para 
fazer com que se vejam como eu quero que sejam, e então lhes perguntarei se 
desejam viver comigo pela eternidade. Caberá a eles escolher se me querem, Jesus.

Ah, meus filhos, entendam o que estou dizendo, é tão importante! Você que 
não quer reconhecer, de agora em diante, toda a profundidade do meu amor por 
você, o que vai fazer quando o sino tocar? A tua impureza possivelmente te fará 
duvidar, quando me vires todo o teu ser sentirá o meu amor e será com o meu amor 
em ti, por ti, que te julgares. Será muito tarde para você que não quer sofrer, porque 
você deve conhecer a sua purificação. Essa hora está chegando! Não espere o último 
segundo para sua purificação, os agradecimentos são muito importantes para você.

Meus filhos, vocês podem entender toda a extensão do que vai acontecer 
em cada um de vocês? Você vai ver Deus em toda a sua glória. Moisés estava 
radiante quando desceu do Monte Sinai quando teve contato com Deus e, 
portanto, Deus se mostrou a ele tomando cuidado para não esmagá-lo com seu 
esplendor. E os apóstolos Pedro, Tiago e João viram o Filho do homem 
transfigurado todo glorioso, ficaram maravilhados. Desejando instalar uma casa 
para nós, eles expressaram sua alegria. Eles não conseguiam entender a 
grandeza do que viram, então Deus disse a eles:"Aqui está meu filho amado, 
ouça-o" e eles caíram no chão, seus rostos no chão, porque parecia tão grande 
para eles. E você, acha que vai conseguir me ver como você é?

Se eu os deixasse viver aquele momento sem meu sutiã, eles não seriam capazes 
de resistir a tamanho esplendor. Meus amores, sou eu que os sustentarei com as minhas 
graças, todo o seu ser estará sob o poder do Espírito Santo. Meu amor vai penetrar em 
você e você saberá o quanto eu te amo e o quanto sofri por cada momento de sua vida 
que não foi amor. Todo o meu amor por você estará em você. Você estará presente em si 
mesmo: você e eu, seu Deus Salvador. Nem mesmo uma fração de segundo não vai fugir 
de mim. Quem me vê vê meu pai. Só os puros verão o esplendor do meu rosto com a 
alegria por dentro; É por isso que, pelo fogo do amor, vou erradicar todas as impurezas 
de você.
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Haverá os justos - vocês, os filhos puros - que ficarão totalmente maravilhados. 
Eles ficarão cativados pelo meu esplendor, eles estarão em êxtase com tanta alegria 
que nem mesmo meus anjos viram tal êxtase. Todos os santos terão a alegria de te 
ver e cantarão a minha glória. As almas do purgatório receberão tantas consolações 
que também se verão, com grande alegria.

Entenda, você que lê estas linhas, como eu gostaria que você estivesse 
nesta euforia de alegria! Mas meu Coração sofre, porque muitos não conhecerão 
esta alegria. Muitos rejeitarão meus impulsos de amor. Se eu lhe contasse toda a 
dor que sinto neste momento, seria tão terrível para você que jamais pudesse ter 
compaixão por aqueles que me fazem sofrer, porque Deus é o Salvador. Eu vim 
para levar todos os sofrimentos do mundo e vocês não podem compreender o 
meu grande amor por cada um de vocês.

Eu sou a Vida e a Vida está em você. Cada um de vocês é um todo que 
contém todo o meu amor. Isso significa que tudo o que criei na criação foi criado 
por cada um de vocês. Compreendam que cada movimento da minha criação é 
um gesto de amor por cada um de vocês: a grandeza do espaço mostra a 
profundidade do meu amor; o infinito do universo ensina você a descobrir que só 
Deus pode enchê-lo sem limites; as estrelas permitem que você saiba que estou 
sempre presente para você; os raios do meu sol vão até você para mostrar que 
meu amor é apenas por você. Cada movimento ao redor da terra é um gesto do 
meu amor para que você saiba que eu te quero feliz na terra.

Eu lhe dei uma ideia geral do meu amor por cada pessoa para mostrar que 
você é único. Compreenda a importância do seu lugar diante de nós, a Trindade. 
Entendam, meus filhos, por que cada um de vocês é tão precioso para mim? Eu 
estaria pronto mais uma vez para me deixar crucificar por um de vocês para não 
perdê-lo.

Olha o azul do céu, por causa dessa cor, gosto de fazer você pensar na 
minha mãe que a proferiu ser feito para a vinda do Salvador: isso lembra você do 
meu nascimento. A criação é um testemunho do meu amor por cada um de 
vocês: eu criei tudo por amor. Os animais estão na terra para lhes dar 
testemunho do meu amor: eles são fiéis a eles; a chuva rega as tuas plantas: ela 
cuida do que te dei. As flores dão aroma ao ar: mostram-te a minha beleza criada 
para ti; o canto dos pássaros te desperta: por meio de seus gorjeios, cantam o 
meu amor por ti; a brisa matinal que te traz frescor: ela te avisa que eu cuido de 
você; as árvores dão seus frutos: são os frutos do meu amor; as correntes das 
águas onde abundam os peixes: mostram-te a minha abundância de amor. Meus 
filhos, vocês percebem que tudo foi criado para cada um de vocês?

Quando o amor reinar em todos os lugares da terra, tudo estará em harmonia. 
Você será amor e minha criação nada mais será do que amor para você. Você vai viver no 
meu paraíso na terra. Ah meus filhos! reflita bem antes de responder, pois-
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e se eles disserem não ao Amor, por causa dessa rejeição, você rejeitará o acesso à porta 
da felicidade. Infelizmente, terás de apanhar aquele que te faz estremecer apenas com o 
seu guincho e, com o seu ruído, te permite antever um perigo terrível e real!

Filhos meus, leiam bem: vocês que querem estar em mim, Amor, 
conhecerão a alegria de ir a este lugar de felicidade eterna, mas se se recusarem 
a conhecer o Amor, irão para um lugar terrível onde será o sofrimento o apogeu 
dos seus limites: a morte será para sempre. Meus filhos, entendam bem, eu sou 
o Amor, eu te amo, se vocês não pronunciarem o seuSim, você nunca estará 
comigo.

Aviso-o do perigo que está à sua porta. Se eles rejeitarem, eles nunca 
conhecerão a felicidade eterna. É para vocês, meus filhos, que escrevo, 
entendem? Eu, que te amo e te quero comigo, não espero nada além do teu 
consentimento. Isso é irreal para você? Meus filhos, eu amo muito vocês!

Está chegando a hora, despacha-te, já está tudo pronto! EU SOU está preparado 
para você; Você está pronto? Estou amando com você; Voce esta me amando Reflita 
sobre essas questões. Vamos, minha filha. Eu amo Você. Um homem.

228 - 31 de agosto de 2001 Jesus amor

Fuja das máquinas, elas controlam você.
Minha filha, eu sou o seu Deus de Amor que dita o que você deve escrever. É para meus 

filhos que quero explicar esse sonho que vocês tiveram, é a minha Vontade em vocês. É 
minha vontade ajudar meus filhos que são prejudicados por quererem usar a tecnologia 
como entretenimento, porque eles não sabem que Satanás é usado para manipulá-los.

Você está em mim, eu em você, e faço você ver o seu sonho. Minha filha, escreva. Tudo 
ao seu redor nada mais é do que escuridão; onde seus olhos pousam, você não vê nada além 
de destruição e nada mais. Não há nada do que eu fiz puro neste mundo, não há nada além 
de matéria morta. Uma substância gordurosa cobre a terra, isso parece tão frio para você!

Você ouve vozes saindo de um dispositivo e entende que este mundo está sob 
o controle da máquina. Você sente adversidades contra essas máquinas, porque 
sabe que este mundo se tornou frio e sem amor porque consentiu em viver sob o 
poder da máquina controlada por pessoas famintas por dinheiro. Você não é o único 
que não quer aceitar viver como um autômato. Você está com pessoas que também 
querem fugir deste mundo sem amor. Você está em mim e também na companhia 
de pessoas que querem estar em mim também. Você quer fugir daquele lugar com 
meus filhos. Você se refugia em mim que sou a Igreja; lá, você está seguro comigo.

Minha filha, este sonho que você teve, quando seus filhos eram pequenos, 
preparou-a para se entregar por eles e por seus irmãos e irmãs. Sim, meu amado, você 
vê este mundo hoje que não pode mais ficar sem computação. Esta nova tecnologia
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A tecnologia está tão arraigada neles que eles não acreditam mais que podem viver sem 
ela. Satanás tenta torná-los escravos desses dispositivos eletrônicos. Essa tecnologia está 
em toda parte. Eu fiz você ver naquele sonho este mundo computadorizado que colocou 
o amor ao próximo de lado. Amo-te, fica em mim, habito em ti e também habito em 
todos os meus filhos, como os amo tanto!

Meus filhos, eu explico este sonho para vocês. O que ela viu é esse mundo de 
hoje que inventou a era eletrônica, que o faz parecer evoluído. Isso mostra sua 
incapacidade de se ver como é: sob o domínio desses dispositivos. Vejam, meus 
filhos, que as crianças de hoje são incapazes de calcular por si mesmas, não confiam 
em si mesmas, mas em suas calculadoras: tornaram-se tecladistas. Este mundo 
projetou gadgets que respondem às suas perguntas sem esforço. Eles afirmam ter 
conhecimento quando não fazem nada mais do que tocar nas teclas para descobrir a 
resposta e acreditam que evoluíram. Sim, meus filhos, vocês são, mas pensem em 
quem calculou sem a necessidade de dispositivos para ter a resposta.

Veja de onde eles vieram. Antes o homem trabalhava a terra com as mãos, 
depois descobriu as ferramentas, depois as máquinas, depois a robotização que 
apareceu, e agora os produtores reduziram sua força de trabalho; Isso 
compensou o trabalho dos outros. Para ter uma produção melhor, tudo foi 
robotizado. A terra empobreceu por causa dessa tecnologia que não respeita a 
natureza. Minha terra foi tão forçada por seus métodos que não produz nada 
além de comida pobre, e sua saúde continua a piorar.

Homens ambiciosos viram ali um meio de multiplicar sua renda. Eles não 
precisam mais de tanta mão de obra, a máquina é mais lucrativa. Isso é 
praticamente o caso em todos os campos industriais: não há mais lugar para os 
outros. Esses homens vivem para o desempenho, não para o bem dos outros.

Dê uma olhada em seus hospitais, máquinas de alto desempenho entraram, mas, 
acreditando que estão indo bem, seu quadro de funcionários diminuiu, e o pessoal que 
permanece está preso ao trabalho quando as pessoas estão cada vez mais doentes. As 
depressões estão ficando cada vez mais altas. A fadiga é a causa desse desequilíbrio.

Você se vangloria de dizer que a ciência fez progressos, que o homem pode 
viver mais, mas a que custo? Você, o mundo dos ricos, nem mesmo percebeu que 
seu sistema médico perdeu o controle. Ele não tem amor e, quando não há mais 
amor, o próximo sofre e tudo busca.

Meus filhos, vocês estão ficando cada vez mais doentes. Para melhor 
atender às suas demandas, seu sistema médico se voltou para a informática. 
Você confiou nele e agora, você não é nada mais do que números. Pobre voce! Se 
você está doente, deve esperar a sua vez, porque tudo funciona por chamada. 
Enquanto isso, vocês permanecem inquietos em casa, escravos do sistema.
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Meus filhos, Deus os criou livres, não os criou para serem escravos; então, 
não se tornem escravos, cabe a vocês não dar a eles suas vidas. Se você confiar 
naquele mundo da ciência, você se tornará dependente de seu sistema até sua 
morte terrena. Por que fazer de vocês filhos que não confiam, mas sim na 
ciência? Ela é tão carente. Para eles, ela é fria e sem amor.

O mundo da ciência esqueceu que eu sou o Criador e você não quer mais 
acreditar em mim quando tudo vem de mim que eu sou a Vida eterna. As 
doenças são consequência de seus erros. O amor em você é um bálsamo para 
suas feridas, mas você o negligencia. Filhos meus, a vida está em vocês, mas 
vocês não cuidam e, quando estão doentes, procuram na medicina um jeito de 
viver com saúde. Você existe, eu digo que é bom existir, porque quem não vive 
do amor, não vive mais: é como um autômato sem vida.

Meus filhos, a medicina tem seus limites. Ela não pode deixar de ajudá-lo a 
viver sem dor, ela não pode tirar o mal em você que é a causa de suas doenças. O 
mal que os habita os tornou fracos diante de todos os ataques de Satanás. Eu 
sou o único que pode tirar o mal em você. Nesse ínterim, veja a medicina como 
um meio de ajuda, não o faça como um deus. Ela pode fazer com que vivam 
mais, mas não lhes dá alegria ou paz; é quase em condições desumanas que ela 
os faz viver.

Vocês desenvolvem ansiedade, meus filhos, entregando-se a esse mundo 
para ter saúde; só Deus pode dar-lhes saúde. Se você confiar mais em mim do 
que naquele mundo da ciência, verá, com minha luz, um mundo que tem seus 
limites e que conhece apenas o que você vê em suas telas. Eu, eu sei tudo em 
você; não se entregue, mas a mim, seu Criador.

Falo-te através destes escritos para te avisar que quando te pedir que me 
dê tudo de ti, saberás que te quero dar o amor que cura: terás saúde. Só o amor 
está em tudo o que é bom. Este mundo se esqueceu do amor, amor verdadeiro.

Olhe para o mundo em que você trabalha hoje. Ele foi preenchido com 
computadores e você está em seus inventários; ela sabe praticamente tudo sobre 
você. Você praticamente não tem mais vida privada. Seus trabalhos são 
determinados de acordo com os dados de suas máquinas. Esse mundo os tornou 
escravos do trabalho. Você não é nada mais do que números em seus 
computadores. Até mesmo seus filhos na escola e na creche usam computadores; 
todas as informações sobre eles e as suas estão nesses dispositivos.

Meus filhinhos, vocês estão sob o domínio da máquina, pertencem ao governo 
dela. Mesmo que mudem de governo, nada mudará, porque eles estão em seu 
sistema de informação. Eles têm você sob seu controle, nada vai escapar de você, 
você não é mais livre. Vocês, que foram crianças concebidas para viverem livres, 
permitiram-se ser dominados por ela.
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E a vida deles em casa! Veja e você verá que Satanás se tornou senhor de 
você; é ele quem domina. Seus filhos passam horas na frente dos computadores 
que você comprou para eles. Esses dispositivos gerenciam seu tempo. Eles 
adquiriram o hábito de se distrair passando horas repetindo o mesmo 
movimento: o de tocar no teclado para responder à pergunta de informação. 
Tudo foi preparado para fazê-los funcionar como autômatos, sem dar passagem 
livre às suas vontades. Você dirá: "Mas você tem uma escolha a fazer: escolher os 
dados ou mudar os programas." Meus filhos, quem fez esses dados e quem 
concebeu esses programas? Eles não fazem nada além de executar o que é 
apresentado a eles. Eles não agem por vontade própria, eles os colocam à 
disposição da máquina.

Se um dia eles vão ter que resolver seus próprios problemas em uma 
determinada situação, eles seguirão o que lhes foi pedido sem que isso venha do 
fundo de si mesmos, porque para eles isso não lhes parecerá claro o suficiente. 
Tudo dentro de você terá perdido o verdadeiro valor do amor, que é ser 
agradável para dar amor aos outros. Meus filhos, aqueles que aprendem a se dar 
descobrem o amor neles, e quando sabem que têm amor para dar, são muito
felizes. Não há maior amor do que dar a vida por aqueles que se amam. Seus filhos não
eles podem aprender a se dar se passarem muito tempo na frente de suas telas.

Vocês, pais, deixaram essas máquinas frias, sem vida e metódicas para 
controlar a vida de seus filhos. Você não percebeu que eles se tornaram 
prisioneiros desses dispositivos. Esses dispositivos influenciaram seus hábitos de 
vida. É o Maligno quem os domina, ele os tem sob seu poder. Tudo começou 
suavemente, encorajando os momentos em que seus filhos podiam assistir a 
programas de TV sem perturbá-lo, e isso chamou a atenção deles. Satanás sabe 
brincar com seus sentimentos, é muito prático com seu poder de sedução. Você 
não percebeu nada e foi enganado. Ele fez de tal forma que seus filhos e você se 
tornassem escravos dessas telas. Tudo nele é tão ruim!

No início, ele te seduziu com emissões simples, atraentes, engraçadas e 
inofensivas para você e seus filhos; mais ainda, incitou o homem a aprovar uma 
lei defendendo a exibição de cenas imorais: tudo isso, para bajulá-las. Aquele 
mundo da televisão entrou em suas casas, e o tempo os fez refletir sobre esta 
tecnologia dizendo que ela é instrutiva e boa para seus filhos. Com o tempo, ela 
os ganhou e os fez prisioneiros desses dispositivos. Veja agora, você não vê nada 
além de ódio, cenas escandalosas e quanta violência, você renunciou aos seus 
princípios morais, e suas almas não têm o seu alimento.

Satanás, por meio de suas telas, conseguiu fazer você acreditar que a 
religião está desatualizada; que a Igreja os manipulou; que os padres, religiosos 
e religiosas os prejudicaram; que tudo o que lhes foi ensinado era apenas para 
lhes dar uma maneira de viver como a entendiam. Meus filhos, vocês não 
acreditam mais que Deus é o dono do céu e da terra, mas acreditam em tudo o 
que vêem nessas telas; eles são seus deuses. Você foi enganado por
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Satanás; ele os tem em suas redes e eles não viram nada de seus truques. Você 
perdeu a fé, você é prisioneiro do mal.

A televisão evoluiu, agora existe a internet. Essa nova tecnologia é o bebê 
da televisão, ela o hipnotiza. Pela internet, você entra em um mar de informações 
e imagens. Este mundo que os faz navegar leva-os a todo o lado, não tem 
fronteiras. Às vezes ele é intransigente, falhando em avisá-los do perigo, e o mal 
se esconde. Seus olhos estão abertos para tudo o que acontece antes de você e 
você não pode saber se tudo o que vê é bom para você e seus filhos.

O mal está às portas de seus filhos. Eles podem descobrir coisas que 
parecem normais para eles quando podem perder sua alma por eles. Meus 
filhos, vocês nasceram na terra para ter vida eterna; aqui está o fim de sua vida 
na terra. Vocês, pais, têm uma missão, fazer obras que dêem bons frutos: seus 
filhos são esses frutos. Você deve mostrá-los bem para que se comportem bem. 
Esses dispositivos são um perigo para eles, você deve cuidar de seus filhos.

Tenham cuidado! O Maligno usa ferramentas como jogos eletrônicos para 
controlar suas vidas. Acorde, seus filhos estão perdidos! Eles conseguiram 
colocar as mãos em jogos nos quais manipulam as mãos como se fossem armas 
reais: eles são ensinados a matar. Meus filhos, eles vão desenvolver violência 
contra o vizinho. Você não percebe que esses jogos envenenam você. Você vai 
tão longe a ponto de obter para eles figuras que representem esses personagens 
violentos do jogo, como se você lhes fornecesse bonecos inofensivos. Desconfie, 
Satanás é tão mau! Para controlá-los, ele os faz conhecer o mal com jogos 
inofensivos. Ele é tão ruim!

Minha filha, este sonho mostrou a você minha vontade. Esteja em mim por eles 
para que saibam que eu os amo. Vocês, meus filhos da luz, que não querem estar sob 
seu poder, fugiram daqueles dispositivos de distrações que vêm para mim, Jesus, e para 
minha Santa Mamãe. Você está nos ouvindo por suas orações e por sua presença em 
minhas igrejas. Eu os amo.

Meus filhos, fiquem atentos quando se trata desses dispositivos. Satanás 
quer que você perca a vida eterna. Peça-me as graças que o ajudarão a ver 
minha luz. Não caia na armadilha da ignorância. Cada criança avisada permanece 
vigilante. Sua vida é apenas sua, Satanás não pode tirá-la a menos que você a dê 
a ele. Mostre prudência. Os amo,
Eu, seu Jesus, amor, amém.

229 - 1º. Setembro de 2001 Jesus

Não fale contra minha mãe.

Mim Filha do Sim para Amar, Eu, seu Jesus de amor, estou em você, você está em mim. 
Como te amo! Ame-me, meu terno amor. Filhos meus que amo, dia da minha santa Mãe 
Maria, Virgem entre as virgens, hoje é alegria, primeiro sábado do mês.
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Ah, meus filhos, venham para minha Mãe, minha doce Mãe, sua Mãe do céu. 
Quantas crianças se afastam de suas graças, sem saber que perdem um bem 
precioso ao se recusar a ir para ela! Ela tem as mãos cheias de graças, as suas 
graças, meus filhos, que obtém do meu Santo Coração para que sejais filhos felizes 
em mim, seu Santo Filho.

E você que não reza pra ela, o que você faz? Ustedes permanecen inaccesi- bles 
a esas gracias, cuando ellas les ayudarán a darse cuenta que tienen faltas hacia el 
Amor. Mis queridos hijos, comprendan bien que mi Santa Madre, su muy querida 
Mamá, los ama, ella no cesa de interceder ante nosotros por cada um de vocês. Sim, 
nenhum de vocês foi esquecido; ela não deixa nenhum de vocês de lado, porque 
vocês têm, para minha Mãe, um valor. Seu amor por vocês é indefinido, meus 
queridos filhinhos.

Ah, como ela os ama! Aprenda a amá-la, ela é tão boa com cada um de 
vocês! É tão doce para você! Ela é tão graciosa que mesmo o mais gentil dos 
bebês na terra não é tão gracioso quanto ela! Meus filhos, ela tem dentro de si 
todas as bondades do mundo que meu Pai, o Espírito Santo e eu, seu Santo Filho, 
demos a ela.

Somos nós, o Amor, que demos tudo. Por causa do amor dela, ela obteve 
tudo para você. Como ela os ama, meus bebezinhos! Ela cuida muito de cada um 
de vocês como uma verdadeira mãe que ama todos os seus filhos; mesmo para 
quem não quer saber dela, ela não para de cuidar deles.

Sua mãe no céu é a mais sincera das mães que todo mundo tem. Eu amo tanto 
ela! Quando ela vem até mim, eu atendo seu pedido na hora, porque não posso 
negar absolutamente nada a ela, porque eu a amo muito! Portanto, leve em 
consideração todo o amor que eu tenho por ela e todo o amor que ela tem por cada 
um de vocês.

Você vai deixar de lado esse presente que eu te ofereço: uma mãe como a 
minha? Entenda que ela é minha mãe. Quem de vocês compartilharia sua mãe com 
outras crianças com tanto abandono? Eu, seu único Filho, te amo a todos com minha 
Mãe porque eu, seu Filho Jesus, te amo.

Meus filhinhos de amor, este mundo evoluiu e está sendo dominado por seitas 
religiosas. Estas pessoas não querem prestar um culto de veneração à minha Mãe 
porque os filhos, que acreditam nas suas convicções, fizeram valer a sua vontade e 
muitos os ouvem. Eles acreditam que são capazes de dirigir os escritos da minha Bíblia 
por conta própria. Ao lê-lo, eles deram uma interpretação. Sim, essas crianças deram 
outros ensinamentos tomando suas palavras como luzes.

Só a palavra de Deus é luz, tudo o que vem do homem não é luz. Eles interpretam 
da melhor maneira o que acreditam ser luz. Cada criança que fala dizendo que está com 
o Espírito Santo deve dar a Deus suaSim, de modo que tudo nele
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ser abandono. Se ele tem preconceito sobre a maneira como interpreto as passagens da minha 
Bíblia, então ele não está na minha luz.

Eu, o Filho de Deus, testemunho-te, minha filha, que escreves o que ouves. Eu sou a 
Palavra e a Palavra está em você. Tudo é luz em você porque a Luz habita em você e a Luz faz 
você ouvir sua palavra. É o Espírito Santo quem faz minha luz brilhar em você.

Filhos meus, fiquem na minha luz, persigam-se Deus fala: “Eu sou o Filho 
amado do Pai, meu Pai é Deus Pai, sou o Filho de Maria, descendente do Rei 
David. É nossa vontade dizer-vos que a minha Mãe é a Virgem Imaculada, que foi 
escolhida para ser a Mãe do Salvador. Nenhum de vocês deve fingir que minha 
mãe é uma mulher como as outras e que Deus poderia ter escolhido qualquer 
um.

“Maria foi preparada antes da criação do mundo. Ela não conheceu o pecado 
original, tudo nela é puro. Eu sou o único filho de Maria, esposa de Joseph. José é 
meu pai putativo. Nenhuma mulher na terra é como minha mãe. Ninguém, digo bem 
ninguém, não é e não será como minha mãe. Só Maria foi digna de ser minha Mãe e 
nenhuma mulher na terra não é digna de querer ser a mesma. Honre o nome:A 
Imaculada Conceição. A pureza de minha mãe é incomparável. De todas as gerações, 
nenhuma mulher terá sua pureza, Maria é a Mãe de Deus Filho ”.

E vocês que julgam, que dão sua opinião ou que fazem um comentário, por 
menor que seja, estão fora do lugar; Você fala sobre minha mãe! Eu, Deus Filho, fiz 
de você parte da minha Vontade. Quando eles estiverem diante de mim, eles 
responderão com suas próprias palavras; tudo o que saiu de você será mostrado. 
Seja sincero no seu comportamento, porque aquele que se crê isento de julgamento, 
porque finge estar na luz, receberá o que merece. Não façam comentários que 
possam inspirar desconfiança na pureza da Virgem Maria, ela é minha Mãe! Quando 
você fala contra minha Mãe, você fala contra a Rainha do Céu e da terra.

Sou eu, o Filho de Deus, que lhes digo essas coisas. Deus Pai está comigo, eu estou 
em meu Pai e ele é uma testemunha da minha Palavra. Levante-se para a minha justiça, 
ela será dada a você quando meu Pai julgar bem para torná-la conhecida.

Como minha Mãe os ama, eu os amo, meus filhos. Eu te abençoo meu docefilha de
sim ao seu Deus. Vamos filha, eu te amo. Faça o sinal da cruz. Um homem.

230 - 3 de setembro de 2001 Jesus

Eu sou o único que pode curar o coração
de você, venha para mim.

Minha filha do amor, eu te amo. Eu estou em você, minha filha, você só vive 
comigo, comigo, para seus irmãos e irmãs; Eu sou aquele que os ama. Meus filhos do 
Amor, quero todos vocês em mim. Viva em mim, você terá vida, que nunca terá fim.



142

Como eu amo vocês, vocês que têm tanto mal, que se afligem com as lembranças 
de suas vidas! Quantos de vocês, meus filhos, convivem com essas lembranças! Vocês 
são como prisioneiros de seu passado, porque não sabem como se livrar dessas dores 
que envenenam suas vidas.

Ah, você que sufoca a vida com esses arrependimentos, tem medo que um 
dia o seu vizinho descubra o seu passado! Isso dá a vocês tanto sofrimento, meus 
filhos, que vocês morrem todos os dias com essa dor. Você que sacia o seu 
desejo de ser o que você quer ser: seres bons, caridosos e gentis para com o 
próximo.

Meus filhos, eu estou em vocês, eu os conheço, eu conheço todo o seu 
passado, vocês não podem esconder nada de mim. Eu sou o único que pode 
abrir a porta do seu coração para encontrar a felicidade. Você não quer que os 
outros saibam sobre o seu passado porque, para você, é um fracasso. Você não 
entendeu que durante todos esses anos você foi fiel a si mesmo, permanecendo 
como era, e o que o fez avançar no seu dia-a-dia foi a sua vontade de viver. A vida 
está em você, eu sou a vida de suas vidas. Se eu não estivesse com você, você 
não teria conseguido se levantar de manhã, sair para trabalhar, se cuidar e 
comer; suas ações, eu os alimentei com minhas graças. Só Deus pode lhe dar 
essa força.

Eu sei, meus filhos, que muitas vezes, o desespero de não conhecer o amor dos 
outros fazia vocês tremerem. Quando alguém mora sozinho, tem medo de não ser capaz 
de compartilhar seus dias cheios de amor com outro ente querido. A vida que está em 
você clama por mim, Amor, para dar-lhe amor para compartilhar este amor. Eu sou Vida, 
vida é amor, amor é dar e dar é descobrir o amor dos outros: o amor é compartilhado.

Meus queridos filhos, não guardem em vocês aquelas lembranças que os 
machucam, dêem tudo isso a Deus; Fui eu que me entreguei para que você se 
livre desse peso que carrega nas costas, dê-me e eu carrego para você. Confia 
naquele que está em ti, eu sou a Presença, nunca te deixei só. Mesmo que você 
tenha cometido atos que o prejudicaram, eu não o abandonei, afastei-me para 
um canto em você, dando-lhe tempo para perceber sua falta de amor para que 
aceite minhas graças de arrependimento; então voltei para segurá-los. Meus 
filhos, Deus é bondade. Amo-te, não estou em ti para te julgar, mas para te dar a 
força para continuar a tua vida para que tenhas a vida eterna.

Sim, você que se reconhece, você, você e também você, que leu essas palavras que 
tão bem se aplicam a você, quantos anos carregando esse peso! A cada dia você fica mais 
fraco e mais fraco e não é mais capaz de reagir, pois sua vida não é mais alegre. Você 
quer se ignorar, não oferecendo nada a ninguém, porque você se tornou um ser vazio. 
Eles não podem mais dar nada, porque fecharam a porta de seus corações.
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Meus filhos que amo, deixe-me amar vocês, deixe-me dizer que sou o Ser supremo 
que pode trazer felicidade para vocês. Em mim você descobrirá abundância. Vou 
derramar em vocês as graças da paz pelas suas alegrias, as graças da fé pelos seus 
desejos e as graças do amor pela sua felicidade. Eu, Jesus, estou te amando, deixe-me 
amá-lo como você é. Diga-me que você quer que eu te ame, diga-me durante todo o dia. 
Mesmo que você que lê não acredite nisso, vai perceber que estou lhe dizendo a 
verdade. Diga-me que você me ama, eu irei entrar em você e cobri-lo com o meu santo 
amor.

Meus filhos, eu amo vocês. Olhe para mim na cruz, são as suas feridas que carrego 
comigo; Eu os conheço todos, eu os levei comigo e os carreguei. Deixe-me ajudá-lo. Dê 
suas lamentações ao seu amor de Jesus e no silêncio do seu coração você ouvirá oEu 
amo Você isso vai cobrir suas feridas. Meus filhos, tenham essa fé que vai crescer para 
mim, o seu Jesus de Amor.

Amo vocês, amo vocês, meus filhos! Você que chora, venha a mim, seu 
Jesus, só eu posso te confortar. Pelas minhas graças de amor, farei você 
descobrir o quão valiosa é a vida; você vai se deixar transformar por mim. Eu 
espero por você na porta de seus corações. Jesus, seu amor. Vamos, minha filha,
Ame. Um homem.

231 - 4 de setembro de 2001 Maria

Eu sofri por você, eu, a Mãe do Amor

Minha filha, alguns dos meus filhos favoritos interpretam minhas mensagens como 
pensam, de acordo com seu conhecimento, não que sua interpretação seja totalmente 
falsa, você vê, sua maneira de interpretá-los é influenciada por seu modo de vida. Eu 
abençoo suas palavras. Minha filha, a Santa Igreja é a Igreja de meu Filho Jesus e eu, eu 
sou a Mãe de Jesus, não uma figura que a tenha feito ver como a maior dos santos deste 
tempo.

Meus filhos, alguns filhos deste mundo, que estão em busca da verdade, 
estudam constantemente as escrituras para obter as respostas para suas 
perguntas. Querem saber quem é a Mãe de Jesus e qual tem sido seu papel na 
Igreja. Por que, meus filhos, vocês não se abandonam na Vontade Divina? Só 
Deus pode esclarecer o seu interior, a luz está em você; Jesus é a luz, o caminho e 
a verdade.

Eu sou a Mãe de Jesus, o Filho de Deus feito Homem. Ele deu sua Vida para 
que você tenha a vida eterna. Eu participei de sua redenção. Meus filhinhos, eu 
sou a Mãe do Salvador, dei a minha vida para fazer a Vontade de Deus Pai: 
ofereci todo o meu ser. Recebendo Deus Salvador em meu ventre virginal, tornei-
me participante de sua redenção, pois carreguei o Redentor em meu ventre. Por 
mimSim, Eu consenti que ele viesse entre vocês.
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Eu dei meu sim total. É todo dia que meusim foi renovado. Eu alimentei meusim 
renunciando diariamente à minha vontade humana. Todo o meu ser estava entregue a Deus, 
porque o Filho de Deus que deveria salvar o mundo estava crescendo diante dos meus olhos. 
Cada momento da minha vida foi um presente de amor para vocês, meus filhos, que seriam 
salvos. Eu conheci o amor de meu Filho por mim e, por mim, você conheceu o amor de Deus 
Filho que deu a sua vida para que você estivesse com ele no reino de seu pai. Nem por um 
único momento, eu me arrependisim. A tortura de ver meu Filho ser crucificado tomou lugar 
em minha vida; Deus me fezsim uma sim Salvador, permitindo-me participar da dor do 
Salvador do mundo.

Estive ao pé da cruz e sofri com meu Filho os insultos, as humilhações, as 
rejeições, as zombarias e as dores. Sim, também sofri as dores. Deus Pai me 
associou às dores de seu Filho que é meu Filho. Você já ouviu falar que algumas 
crianças se oferecem por amor a Deus; eles foram associados às dores de meu 
Filho. Por exemplo, o Padre Pio teve os estigmas da Paixão. Quantos 
testemunharam estes sinais de amor! Eu, Mãe de Jesus, por que não teria direito 
a esses impulsos de amor?

Aqueles que duvidam da Vontade de Deus não podem se reconhecer plenamente 
no abandono, porque abrigam em si mesmos objeções sobre a interpretação das 
Sagradas Escrituras. Eles não têm certeza de que aqueles que estudaram e 
interpretaram as palavras do Evangelho estavam na luz. Essas crianças pensam que as 
palavras que foram inscritas são um assunto para discussão. Eles descobriram 
passagens em que está escrito que Jesus, meu Filho, tinha irmãos e irmãs, sem se 
preocupar com a linguagem da época. Eles estão tão seguros de si mesmos que os 
impede de ver a luz neles.

Peço a Deus que agradeça com amor. Quem é amor se entrega sem reter 
nada, sua vontade não é mais sua, é abandono na Divina Vontade. Eu, a Mãe de 
Jesus, me entreguei totalmente a Deus Pai por todos vocês. Eu vi meu Filho 
entregar-se ao Pai para salvá-lo. Como meu Filho, também me entreguei 
completamente a Deus Pai para participar da sua salvação. Dando meusim A 
Deus Pai, aceitei que meu Filho Jesus morresse na cruz por amor a cada um de 
vocês: amei até me esquecer totalmente de mim mesmo.

Minha dor por ver meu Filho pregado na cruz estava associada à de meu Filho que 
sofreu por ver sua Mãe aos pés da cruz. Meu Filho me disse: "Mulher, aqui está seu filho", 
e João, "Aqui está sua mãe"; Com estas palavras, ele confirmou a todos vocês, filhos da 
terra, que eu era sua mãe. Eu, que os carreguei no meu ventre no dia em que ele se fez 
carne em mim, dei a minhasim por amor de você; mimsim Ele te fez nascer no Amor e 
eu, que estou em meu Filho, te levei comigo.

Meus filhos, eu conhecia a agonia de meu Filho. Como ele gostaria de sofrer tudo em 
seu lugar! Meu Coração estava ligado ao seu Coração; todos os seus sofrimentos, eu os 
conhecia, porque pedi para ser associada aos seus sofrimentos. Como eu não poderia morrer 
em seu lugar, Deus Pai aceitou meu pedido de sofrer com meu Filho. Está em um
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associação de amor que Deus Pai me permitiu sentir todos os seus sofrimentos 
por vós, meus filhos, por amor a vós: tal era a Vontade de Deus Pai.

Mim sim se juntou ao sim de meu Filho para te salvar da morte eterna. O 
Coração de Minha Mãe sofreu por ver meu Filho sofrer e o Coração de Meu Filho 
sofreu por ver sua Mãe sofrer. Nossos dois corações se uniram em dor para salvar 
suas vidas. Jesus é o Redentor dos homens e eu, tornei-me a Corredentora.

Filhos meus, sou Maria da Encarnação, aquela que, na Divina Vontade, a 
pronunciou. ser feito. Mim sim ao amor deu à luz o verdadeiro sim que é Atuar, e 
o Amor nasceu neste mundo. A ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo fez com 
que meusim. Eu dei a eles minha vida que já estava no pai. Eu, eu só conhecia o 
Pai, porque o Filho não tinha vindo a este mundo para fazer conhecer a Deus Pai 
que está em Deus Filho e em Deus Espírito Santo: tudo foi por Deus Pai.

Eu, sua filha, me inclinei diante de sua Divina Vontade de fazer de mim a Mãe 
do Salvador. Eu não poderia saber que ele havia me escolhido antes de eu nascer; 
tudo foi preparado para que eu fosse a Mãe do Amor. Fui eu quem falou primeirosim 
amar na vontade divina na terra; meu divino Filho havia pronunciado bem antes de 
mim no céu. O Pai pronunciou seuSer feito no exato momento em que quis dar ao 
mundo Amor para salvar o mundo e este, muito antes da minha vinda.

Meus queridos filhos, a vida de sua Mamãe entrou na Vida do Amor. Quando o 
Espírito Santo colocou a Vida do Filho de Deus em mim, eu nasci em Jesus, meu Filho. 
Deus o encarnou pela operação do Espírito Santo em mim, sua mãe. A vida cresceu em 
mim e eu cresci na graça da vida.

Meus bebezinhos, vocês nasceram por mim sim amar nele. Sim, meus filhos, 
em meu ventre vivia o Amor que os envolve com tanto amor que, por meu Filho, 
num só movimento, todos vocês vieram em mim, sua Mãe. Sim, meus filhos, eu sou 
sua mamãe que, por mimser feito, Ele os colocou neste mundo. Como Deus o Filho 
carregou todos eles quando veio à terra por mimser feito, ele comeu carne em mim; 
é por isso que todos vocês vieram à Terra.

Meus filhos, eu sou sua Mãe do céu e da terra. Você tudo esteve em mim, 
sua mãe. Você nasceu naquele dia em meu ventre através do Amor.O amor é 
meu Filho Jesus, seu Salvador. Eu sou a Mãe do Salvador. Para ir ao meu Filho, é 
mais fácil para você passar por mim. Quando você passa pela Mãe do Amor, eu 
obtenho graças a você. Tão grande é o que a Divina Vontade me concede para 
você!

Os que não passam por mim não aproveitam as graças que os ajudariam a 
abandonar-se, para ficar completamente no esquecimento de si para estar só em 
meu Filho. Se passassem por mim, evitariam os desvios inúteis que tanto os 
fazem sofrer. Eu os pegaria e lhes daria as graças que facilitariam seu abandono 
na Vontade Divina. Eu sou como o relâmpago que abre a abóbada do céu
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para conduzi-lo mais rápido em direção ao meu Filho, eu sou o Portão do Paraíso. Todo o meu ser 
está na Vontade Divina. Deus é meu Pai, meu Filho e meu Marido.

Veja meu Filha do Sim para o meu filho, muitos não me reconhecem como 
Corredentora do mundo, não me dão meu lugar ao lado de Deus Filho. Meu filho está 
indignado com esta falta de consideração por sua mãe. É porque ele me ama que estou 
sempre ao seu lado. Aqui está um sinal de amor.

Meus filhos, vocês não percebem a importância do amor de meu Filho por 
mim, sua mãe. O que sentirás quando, depois da tua estada na terra, te 
apresentares ao meu Filho, tu que não quiseste de mim, tua Mãe? Eles serão 
capazes de vir antes dele sem vergonha quando ele sabe o quanto eu os amo? 
Ele conheceu meu sofrimento na terra por cada um de vocês. Eu, que te 
carreguei no ventre, te peço que reconheças os filhos à Mãe do Salvador; Eu 
também participei de sua redenção.

Meus queridos filhos, vocês entendem por que é tão importante passar por mim? 
Eu obtenho graças que os ajudam a se reconhecer em meu Filho Jesus. Eu sou a Mãe de 
Jesus, não se esqueça disso! Quando você passa por mim para ir ao meu Filho Jesus, 
quantas graças você recebe! Eu te amo, eu quero que todos vocês estejam comigo para 
estar com meu Santo Filho Jesus.

Desta vez, meus filhos, é um momento de preparação. É tão urgente que você se 
prepare, você verá meu Filho dentro de você muito em breve. Peço-lhe com todo o meu amor 
que venha até mim, sua mãe. Diga-me que você me ama, diga-me que você ama meu Santo 
Filho, seu Salvador. Seu Pai Celestial escolheu você para experimentar a vinda de seu Filho 
dentro de você, porque você verá o Amor que habita em você.

Sim, meus filhos, eis que minhas aparições entre vocês por muito tempo os 
lembram de que devem fazer penitência. Isso é muito importante! Você deve se 
arrepender de seus pecados para com seu vizinho. Meus queridos, peço-lhes que 
ouçam estas palavras que dito a minha filha.

Estas palavras, meus filhos, gravam-nas nos vossos corações para que as 
recordem: “Está chegando o tempo em que todos verão em seus corações o 
Amor que é meu Santo Filho Jesus. Você o verá como um Ser resplandecente de 
amor por você. Cada um de vocês estará na frente dele pelo sopro do Espírito 
Santo. Todos vocês estarão na frente do Amor com o que vocês deram ou não 
deram. Ele vem para reinar nos corações de todos os filhos da terra. " Vocês, 
meus queridos filhos, reflitam bem sobre essas palavras. Meça a profundidade 
do seu amor por meu filho e por mim, sua mãe. Advirto-o para não sofrer ante 
esta magnitude de amor.

O que eu digo a eles é importante. É a sua salvação que está em jogo, a sua felicidade. 
Quem de vocês não se preocupa com a sua felicidade, vocês que nunca param de procurar como 
ser felizes? Sou eu, sua doce mamãe, pedindo por isso. Entre dentro de você, veja seus defeitos 
para com meu Filho Jesus e, acima de tudo, meus filhos, não se esqueçam de ser leais,
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porque você só estará na frente dele, não um tal ou outro, você sozinho. Sendo 
honesto consigo mesmo, você pode ver o que não é puro.

É somente para vocês que será apresentado porque, meus queridos filhos, meu 
Filho veio à terra para lhes dar felicidade. Quando eles estão na frente dele, uma escolha 
terá que ser feita: amor ou ódio. Quem ama não pode escolher senão meu Filho Jesus. 
Aquele que escolher o ódio será colocado fora de meu Filho e fora de mim, sua mãe.

Embora minha mamãe Coração sofra por vê-la tão longe de nós, não posso 
deixá-la nesse dilema. Meus queridos filhos, eu sou a Mãe do Amor, não tenho 
ódio em mim. Quem não quer amar não pode estar conosco. Eu, sua mãe, amo 
todos vocês no amor.

O amor veio me perguntar se eu queria ser a Mãe do Amor. sim amar; meus filhos, 
dizemsim para amar. Sua mamãe te ama. Vamos, minha filha, eu te abençoo em
meu filho. Maria da Encarnação.

232 - 6 de setembro de 2001 Jesus

Ame a si mesmo e você amará seu marido ou esposa.
Minha filha amada, você que se entrega aos seus irmãos e irmãs, abençoe, minha filha que 

eu amo. Eu, seu Jesus, estou em você, e você, minha filha, você está em mim. Vocês, meus filhos 
que lêem estas linhas, eu os abençoo.

Você que está em busca do amor verdadeiro, venha ao meu santo Coração, 
aí você encontrará a felicidade. Vocês que sofrem por causa de seus caprichos, é 
porque são prisioneiros de si mesmos. Você está se envenenando com o seu 
conhecimento e não percebe que, se entrar em mim, posso ajudá-lo a mostrar o 
caminho a seguir.

Mas você aprendeu que tudo deve girar em torno de você porque parece 
que sim. Quando, meus filhos, isso não é do seu agrado, vocês se perguntam o 
que não está indo bem e caem; então eles dão errado. Depois de um certo 
tempo, nada dá certo; você está deprimido, doente, você não sente o prazer de 
viver, você perdeu alguma coisa, mas o quê?

Meus filhos, vocês nem mesmo perceberam a negligência que cometeram 
para consigo mesmos: vocês estão perdidos. É de você que falo, você que 
desejou compartilhar sua vida com um ente querido no casamento. Você se 
esqueceu de fazer o que o outro esperava de você. Você se deixou dominar sem 
perceber que estava afogando sua vida e, depois de um certo tempo, entendeu 
que não poderia mais continuar assim. O que parecia agradável no início tornou-
se insuportável.

Vocês se moveram contra a corrente em suas vidas. Sua vida tem sido um 
amanhã sem amor. Como você pode pensar em morar com outra pessoa se não 
consegue nem cuidar de si mesmo? Vocês querem
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ame essa pessoa, mas você não sabe como amar a si mesmo. Não há troca 
quando não há amor, e é o mesmo para a outra pessoa com quem falo. Se nem 
um nem outro é capaz de encontrar o amor em você, como você pode dizer que 
é capaz de amar?

Meus filhos, vocês vivem em um mundo que não vive, mas se entrega. Você 
vive sem alegria interior e sem amor por si mesmo. Se você pensa que se ama, 
diga-me, é por amor que você se dá? Se sim, que amor é esse que os habita? 
Quando alguém diz que se ama, sabe se dar amor cuidando de si mesmo para 
que possa doar. Se você não cuida de si mesmo, é porque não se ama. Não 
havendo amor em você, você não pode dar amor, e se você se esforça para se 
dar sem amor, isso significa que você não cuida de si mesmo. Tudo isso nada 
mais é do que orgulho, isso não faz sentido.

Filhos meus, lembro-lhes o compromisso que assumiram doando-se ao outro; Em 
seu casamento, vocês prometeram amar um ao outro nos bons e maus momentos. 
Quantas crianças não sabem o que isso significa! Eles acreditam que são capazes de 
fazer tudo sozinhos, sem vir até mim que prometi ajudá-los. Têm a certeza de que o seu 
amor será o mais forte, que saberão resistir a tudo, sem precisar das minhas graças. Eles 
estão tão seguros de que tudo dependerá deles a tal ponto que dizem a si mesmos que 
cada um deles deve moderar suas reivindicações.

Meus filhinhos, o que vocês fazem quando o seu próprio vinho não tem sabor, 
nem perfume e nem luz, vocês vão beber do outro? Mas se o outro vinho tem um 
sabor simples, para onde vão levar as suas necessidades amorosas? Sem amor, nada 
resiste às suas oscilações de humor, ao seu cansaço, às suas exigências, às suas 
diferenças, etc .; entretanto, cada um de vocês deseja continuar a saber o que os 
atraiu tanto um ao outro. Tudo isso tem algo que te desanima, não é?

Meus queridos filhos, venham até mim. Vou explicar a você que em seu ser 
há uma solução para todas as suas incertezas sobre esses propósitos estranhos. 
Quero que você entenda que o amor entre duas pessoas é verdadeiro e 
sobretudo possível por um longo período que será eterno. O amor habita em 
você, ele está em você, é parte do seu ser. É você, amor; tu és porque estou em ti, 
Eu, o Amor, que sou o Filho de Deus.

Filhos meus, se eu, que sou Amor, habito em vocês, posso retribuí-los como sou: 
amor. Quando dois seres vivem juntos, eles desenvolvem as mesmas inclinações ao 
longo dos anos. Agora, você pode imaginar como, eu, que estou em você desde o seu 
nascimento na terra e que te amo, estou ligado a você?

Não seja incrédulo em relação aos nossos relacionamentos, eles são 
verdadeiros. Sê leal a mim que eu habito em ti; Se você não é quando estou em 
você desde o nascimento, como pode ser leal à pessoa amada com quem se 
casou? É tão fácil para você entrar para falar comigo, para me pedir as graças 
que os ajudarão a se conhecerem. Se você aprender a não negligenciar a si 
mesmo, não negligenciará a pessoa com quem se casou.
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Tudo em você estará em paz e quando houver momentos difíceis, você terá 
aprendido a me pedir ajuda. Não pedireis o que não podes dar, porque já sabes 
que é preciso passar por ti entrando em ti mesmo para receber as minhas graças 
de amor.

O dom de si deve ser feito com sinceridade, amor e gratuidade. Com a 
minha ajuda, vocês se tornarão seres sem julgamento, sem medo, sem rancores, 
sem censuras e sem remorso. As ações que eles farão serão amor. Se continuar a 
pensar que é seu dever de marido ou esposa, e que é necessário fazê-lo para não 
desagradar o outro para evitar processos, sua vida se tornará monótona e isso 
não é amor.

Meus filhos, aprendam a se conhecer. Quem aprende que é amor se reconhece 
capaz de realizar ações com amor. Tornem-se seres cheios de amor. Seja amor 
consigo mesmo e só então você dará amor, o verdadeiro, o sincero. Seja o amor que 
me é dado como me dei por cada um de vocês.

Venha a mim, Jesus, vou ajudá-lo a ser amor. Virei muito em breve para mostrar-lhe o 
interior. Eu sou aquele que está em você, o Ser de você mesmo. Eu, Jesus, sou o Amor. Amo 
vocês, meus filhos, amo o Amor. Continue filha, eu te abençoo. Um homem.

233 - 8 de setembro de 2001 Jesus

A mulher é meu trabalho, ela é parte de mim, seu Criador.

Amo você, meu bem. Eu vivo em você, você está na presença do Amor. Eu sou tudo 
para você. Eu sei, meu amado, que existem crianças ao seu redor que têm suas próprias 
idéias sobre minhas duas criaturas. Acima de tudo, eles querem saber quem é a mulher 
em relação ao homem, aquela que foi criada a partir de uma parte do homem.

Dizem que a mulher é uma substituta do que Deus queria para o homem, 
que ela vem da feminilidade do homem, que é um complemento do homem, que 
é inferior ao homem porque saiu dele, que ela é o lado fraco do homem, que ela 
é uma parte de seu subconsciente ou que ela é o lado inferior do homem.

Outros filhos fazem comentários desagradáveis   sobre as mulheres, e isso às vezes faz 
com que minhas criaturas femininas se sintam mal. Meus amados, eles são tomados por 
seres triviais feitos para procriação como escravos do homem. Este escrito mostra o meu 
amor pelas minhas criaturas, eles, os escolhidos do meu Ser que devem trazer ao mundo as 
minhas criaturas que só eu escolhi.

Antes da criação, Deus planejou tudo. Ele criou o universo. Ele criou a terra e 
todo o seu conteúdo. Deus viu que isso era bom, ele é a luz. Ele fez todas as coisas 
com seu amor, ele é o Criador. Tudo o que ele criou era puro. Cada espécie animal 
foi feita para agradar ao homem. Adão foi criado à imagem de Deus, ele foi o 
primeiro homem na terra e Eva, a primeira mulher. Assim como o homem,
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ela foi criada à imagem de Deus, não porque a mulher seja a aparência masculina de 
Deus, ela é à sua imagem por seu lado materno.

O homem e a mulher foram criados pelo amor. Esses dois seres perfeitos, Adão 
e Eva, tiveram que procriar por amor, em Amor, Deus os cobriu com seu movimento 
de amor. Esses dois filhos não viviam por sua própria vontade humana, eles viviam 
na Vontade Divina. Não puderam continuar a viver de acordo com a Vontade Divina, 
porque se deixaram tentar por Satanás que lhes disse que se provassem o fruto da 
árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornariam como pequenos deuses. 
Como eles decidiram viver de acordo com sua vontade humana ao invés de viver de 
acordo com a Vontade Divina, sua inteligência diminuiu e Adão e Eva não foram 
capazes de permanecer perfeitos.

Agora, por causa da vontade humana, os filhos deste mundo não se 
reconhecem mais, amor, não se apreciam mais, não entendem o verdadeiro valor de 
suas vidas e não sabem mais quem são. Meus filhos, vocês que dizem todo tipo de 
bobagem sobre as mulheres, vocês não veem mais a beleza da criação de Deus. Leia 
isso com o coração, não com a cabeça cheia de ideias pré-formadas, e entenderá que 
a mulher foi feita para o amor. Deus é o único que pode ajudá-los a se reconhecerem 
como filhos de Deus.

Deus Pai é perfeito. Ele é o esplendor. Ele é o Criador. Ele é paternal e maternal. 
Tudo o que foi criado vem de seus atributos divinos. Ele é a própria bondade. Ele é o 
sabor de tudo que é doce. Ele é ternura. Ele tem amor pelo homem e pela mulher. 
Deus ama suas criaturas sem distinção, porque ele é o pai delas.

Tudo o que é homem vem de Deus. Deus, em sua bondade, tirou do 
homem uma parte dele para gerar, por seu poder, a criatura feminina: a mulher. 
Deus criou a mulher, ela se tornou sua criatura. Ele colocou nela sua 
feminilidade, sua feminilidade vem de Deus. Tudo nela é maternal; é por ser 
maternal que dá amor ao homem para o fazer feliz, porque é de Deus. Deus é 
para ela o que deseja que seja para o homem: uma filha do amor. Deus a 
escolheu para trazer seus filhos de amor ao mundo. Todos os filhos que vêm ao 
mundo vêm de Deus porque ele é materno.

Filhos meus, a mulher tem em si o meu poder criativo, porque depositei nela a 
minha força criadora. Nele coloquei minha vontade: reproduzir minha criação. Tudo 
nela é meu poder de amor; sou eu que faço nela aquele movimento que é reproduzir 
a minha criação. Eu criei todas as criaturas e a mulher faz parte da minha criação; é 
por isso que a tornei minha criatura criadora de minhas criaturas.

O interior dela foi concebido para formar seres de amor. Nele se encontra o 
movimento criativo de Deus para seus filhos. Este movimento é feito por Deus, 
porque ele é o único Dono de sua Criação. Tudo que essa mulher é, Deus quis. 
Ela é em seu interior o que Deus espera dela: uma criatura que se deixa dominar 
por seu movimento de amor para dar amor ao mundo. Nela, Deus cria um ser de 
amor; É o que ele fez por ela. Tudo que aquela mulher tem nela
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interior para criar seres de amor vem de Deus, ele colocou sua Presença materna na 
mulher.

Deus Pai é feminilidade, é ternura. Deus é tudo, ele é todo-poderoso. Deus 
colocou na mulher tudo o que ela precisa para procriar. É nela que ele depositou 
a vida e que a vida se concretizou. A vida se alimenta da força que Deus colocou 
nela.

Ela é linda como Deus é lindo. Ela é maternal porque Deus é maternal. 
Nenhuma feminilidade na mulher poderia ser derivada da mulher; tudo o que é 
mulher vem do próprio Deus. Deus colocou sua beleza na mulher para que o 
homem admire a beleza de Deus que está nela; ela é como a rosa que o homem 
quer ter nas mãos para admirar. Deus é a beleza de toda a criação, ele é sem 
igual e a mulher é bela porque Deus deu a ela uma parte dele, uma pequena 
parte dele.

A mulher agrada ao homem porque representa a beleza de Deus, seu calor 
e sua ternura. O homem ama a mulher porque ela é doce. A mulher não pode 
decepcionar o homem, porque o homem está na mulher e a mulher está no 
homem: duas criaturas que se fundem para formar o amor de Deus. Deus está 
nesse amor, ele é o amor desses dois seres.

A mulher dá ao homem o que é bom para ele e o homem dá à mulher o que 
é bom para ela; amor, isso acontece. O amor é para eles assim como eles são 
para Deus. Eles são seres de amor que vêm de Deus. O homem é um ser de 
amor, ele é grato pelo que a mulher lhe dá, porque o que ela dá vem de Deus. Ela 
é então para o homem o amor de Deus, tudo como o homem, ele é para a 
mulher o amor de Deus.

O homem representa para a mulher a força de Deus, pois Deus deu ao 
homem a força para que ele possa ajudar a mulher em seu papel de mãe. Ele 
tem em si a justiça de Deus para afirmar a mulher com sua lealdade. Ele é para a 
mulher a mão de Deus, ele é então seu protetor. Tudo o que é bom vem de Deus 
e o homem só pode ser bom, porque é de Deus. A mulher percebe nele o quanto 
Deus é bom, justo, bom, amável, afável, terno e cheio de considerações por ela.

Quando o homem é todo amor pela mulher, ela não pode ser mais do que 
todo amor por ele, porque reconhece que tudo o que vem dele vem de Deus. Ela 
sabe que Deus a enche, porque Deus gosta de preencher a filha que ela é. Eles se 
amam em Deus porque Deus está neles e porque se vêem como seres feitos por 
Deus e para Deus. Eles dão a Deus o seu acordo comum para fazer tudo por 
amor, por amor, a fim de agradar apenas a Deus. Tudo volta para eles, porque 
sabem que pertencem a Deus, feitos por amor. Aqui está o que é a mulher para o 
homem e o homem para a mulher.

Mas, meus filhos, por causa do pecado, vocês têm ideias preconcebidas sobre as 
mulheres e não sabem reconhecer o verdadeiro valor feminino das mulheres. Isto é
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somente quando você estiver totalmente amando em Deus, compreenderá a 
vida em você. Durante este tempo de graça em que o ser humano deve 
reconhecer o amor em Deus, o homem continua a não se reconhecer como obra 
de Deus e a mulher vive sem saber o seu lugar ao lado de Deus, porque não vem 
a Deus. Eles, os homens e mulheres que foram feitos para se unirem para viver 
no amor, vivem como estranhos na terra.

A mulher tinha que ser maternal, porque Deus queria dar ao homem sua Presença 
materna e o homem tinha que ser paternal, porque Deus também queria dar à mulher 
sua Presença paterna; tudo tinha que ser com a força de Deus Amor para formar um 
complemento de amor.

Mas a mulher não era digna dessa força de amor; ela deve então perder o 
que Deus delegou a ela: o amor perfeito em Deus. Aquela que deveria dar ao 
mundo as criaturas de Deus sem conhecer sofrimento, por ter escolhido viver 
com o bem e o mal, deve sofrer doravante. É por isso que, por causa do pecado 
da desobediência, a mulher doravante está inclinada aos desejos excessivos que 
a dominam; ela se tornou um fardo para o homem, porque a partir de agora ele 
deve sustentá-la trabalhando, e ele, em sua fraqueza, tende a dominá-la.

A mulher não é o que os homens acreditam, um ser sujeito à sua fraqueza; 
ela é submissa ao homem porque feriu a Deus. A dor do parto representa a dor 
que Eva causou a Deus. A mulher está no cerne da minha criação, ela vem de 
mim. Ela faz parte da minha obra, assim como o homem faz parte da obra de 
Deus. O homem está em mim e a mulher está em mim. Ambos me devem 
fidelidade em tudo.

Olha agora, o homem não pode ser movido pelo meu amor, porque ele acredita 
que eu não posso ser terno diante de suas obras. Ele tem maldade nele que o impede de 
ver o quanto eu o amo. A mulher é para o homem um obstáculo que o impede de fazer a 
sua vontade em tudo, pois para ele ele é obrigado a suprir suas necessidades. A mulher 
vive em sua fraqueza; por se recusar a ouvir a Deus, ela usa sua vontade humana para 
agradar o homem, quando eu queria passar por ela para mostrar ao homem minha 
ternura.

Minha tristeza ao ver que o homem não pode sentir minha ternura quando a 
mulher lhe mostra amor vem do fato de que a mulher usa sua própria vontade humana 
e não a minha Divina Vontade. É por isso que o homem tem pouca certeza do amor de 
Deus, porque o que vem do humano não é perfeito. Ah, quanto teria um homem que 
abandonar-se à minha ternura para descobrir o quanto o amo! Ah, quanto teria a mulher 
que se abandonar à minha Vontade para que eu pudesse passar por ela para mostrar ao 
homem o quanto o amo!

A mulher não deve ser considerada uma substituta que vem do lado masculino 
do homem, ela foi criada para agradar a Deus. Adão encontrado em Eva
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seu parceiro que era bom. Deus criou a mulher por amor; Este movimento de 
amor representa sua Presença materna para o homem.

Todo homem deve saber que Deus passa pela mulher para dar-lhe doçura e 
ternura. O homem não tem direito sobre a mulher, ele deve protegê-la, amá-la e 
amá-la com o amor de Deus. A mulher deve ver o homem como seu suporte nas 
provações da vida.

Maria, tua doce Mãe, foi para Deus a terna filha do amor maternal de Deus 
por ti; ela dá testemunho de sua doçura e ternura. Ele a escolheu para ser a Mãe 
do Ser do seu Ser, o Ser do seu Tudo, o Filho de Deus. Ela recebeu em seu seio o 
Senhor da criação, o Santo que vem de Deus Pai. Deus Pai colocou sua Presença 
materna em Maria. Ele é a própria Presença da beleza divina. Maria é a beleza de 
Deus. Ela é a ternura de Deus por todos os filhos da terra. Ela é a Mãe do amor. 
Ela é a terna feminilidade de minha Presença materna. Não pode haver felicidade 
maior para Deus do que ver sua Filha, Maria, em toda sua beleza, em toda sua 
ternura, porque ela vem dele, e ele, Deus, se agrada dela, porque ela é a 
presença para você. maternal de Deus.

Dizer que a mulher, meus filhos, é o lado inconsciente do homem, é dizer que 
Deus criou Adão à sua imagem com amor e, no que diz respeito à mulher, é fingir 
que ela não pode ser mais do que o atributo daquilo que Deus procurado pelo 
homem. Meus filhos, Deus teria posto de lado seu poder de amor ao ser que deveria 
dar à luz os filhos de Deus? Deus é o único criador de todo ser humano: homem ou 
mulher. Todas as crianças deste mundo são obra de Deus.

Somente o Criador pode criar. Ele criou Adão colocando sua Presença 
paternal nele e criou a mulher colocando sua Presença materna nela. Deus é 
perfeito e tudo que vem de Deus é perfeito. Ele é o Todo-Poderoso. Somente os 
homens cometeram erros por causa de sua vontade humana. Deus Pai criou a 
mulher, e fazer comparações é falta de discernimento, porque cada obra de Deus 
é única; portanto, a mulher é única para Deus. Nada se compara à beleza 
feminina, porque Deus colocou sua beleza nas mulheres.

Cada mulher vem da Presença materna de Deus. A mulher que se entrega a 
Deus por amor para devolver ao seu Deus o que dele recebeu. Ela é feita de 
ternura e doçura, o que agrada a Deus. Ela é guardada para Deus, porque Deus 
se agrada em receber o que lhe deu para que ela possa retribuir com suas 
graças. Num amor que nada retém, ela dá ao homem o seu amor que é feito de 
ternura e doçura.

O homem é de Deus e a mulher é de Deus. Só existe o Amor que dá amor, o 
amor está em todos os meus filhos. Não criei seres inferiores para estarem sob o 
domínio de seres superiores. Criei meus filhos para que sejam amor, para que 
vivam no amor, sabendo que são de Deus, somente de Deus. O amor vem 
somente de mim, e todos os que morrem em Jesus recebem o amor de meu Pai 
Celestial.
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Meu amante, eu te amo muito! Dê amor aos meus filhos. O que você é, fui eu quem 
quis. O que você dá, sou eu que quero, porque gosto de dar a você todo o amor que há 
em mim pelos meus filhos. Eu me consome nos meus filhos, eu os amo tanto! Ninguém 
pode fingir que as mulheres são inferiores aos homens, eu não tenho essa inferioridade 
em mim. Saiba que a mulher vem de mim. Eu sou o Tudo de meu Tudo. Eu sou o Todo-
Poderoso. Eu sou Amor e o Amor ama o que é. Amo vocês, meus filhos. Amo todos vocês 
amando de Amor.

A Filha do Sim para Amar: Carinhosa Mãe, Deus colocou em ti o seu amor que 
é doado a cada criatura que é sua. Ele nos mostra, Mãe, nossa pequenez diante de 
tanto amor. Sou eu, sua filha, quem repito essas palavras que ouço em mim. Na 
minha pequenez, quero fazer a Vontade de Deus. Eu me curvo, Mãe, diante de sua 
presença materna, que é a presença de Deus ao lado de cada filho na terra. Mãe de 
amor, terna Mãe, Mãe de doçura, te amamos, Mãe de Deus nosso Jesus.

Deus: Minha filha, você respondeu ao Amor com Amor, nada vem de você. Sua 
submissão ao Amor vem de nossa ternura por você e por todos os nossos filhos. Eu o
amor, meus ternos amores. Deus. Um homem.

234 - 9 de setembro de 2001 Jesus amor

Me diga que você me ama

Minha querida filha que eu amo, deixe-me expressar pelo eu te amo: se eu te Amo. 
Gosto dessas palavras de amor. Meus queridos filhos, vocês que me dizem que me 
amam, digam-me muitas vezes; Essas palavras me deixam muito feliz! Sim, agrada-me 
ouvir aquelas palavras que te fazem cantar, que te fazem dançar e que te fazem saltar de 
alegria; Estou amando todos vocês!

Meus queridos filhos, tenho apenas uma palavra a dizer a vocês: amar; Isso está 
gravado em você, você que me diz Eu amo Você. Essa palavra é tão linda, tão pura, tão 
forte, tão sábia, tão gentil, tão perfeita, tão sublime, tão paciente, vem de mim! Sim, 
meus filhos, sou eu, Jesus de amor, que sou o Ser de amor.

Quando me dizes para me amar, sou eu que estou em ti que te exalto a me 
amar, fazendo-te sentir impulsos de amor que voam para mim, Jesus, sou tão 
grande! Eu respiro um amor tão poderoso e forte em você que todos que se 
aproximam de você sentem os efeitos! É tão bom estar em boa companhia!

Meus filhos, eu sou Amor. Quando vocês me dizem eu te amo, sou eu que 
produzo os impulsos de amor que os transformam e vocês se tornam seres de 
amor. Tudo em você se torna amor; é por isso que você transpira amor. Quando 
uma criança come muito alho, você notou que ela cheira a alho? Ele está grávido, 
cheira tão forte que alguns que estão perto dele se afastam ou outros se 
aproximam; isso depende se alguns gostam do sabor que sai dele.
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Eu, meus filhos, meu sabor é agradável, doce e suave, ele perfuma a todos que se 
aproximam. Ele é tão saboroso que as pessoas ao seu redor não podem ficar 
indiferentes. Meu amor por vocês, meus filhos, é tão poderoso e perfumado que aqueles 
que dizem que me amam se tornam tão amorosos que todo o seu ser é transformado. 
Deixam-me purificar o seu interior, porque querem mudar; Tudo que não é amor, eles 
querem que eu transforme. Sou eu, Jesus, que sou Amor, que faço esse prodígio. Eu sou 
tanto amor que todo aquele que me toca se torna amor.

Meus filhos, muitas vezes me digam que vocês me amam. Eu, Jesus, toco todo o 
seu ser com a minha força de vida. Você se torna um amante da vida. Eu sou a vida dele, 
que é a do amor, mas quem não me ama não pode ser amor; Eu, o Amor, que estou em 
ti, estou em agonia, estou morrendo por falta de alimento doEu amo Você.

Pense naqueles que me odeiam. Essas crianças não têm amor. Eles usam as 
seguintes palavras: “Não, não o conheço ou não quero saber nada sobre ele”; eles me 
rejeitam. Ah, meus filhos! eles conhecem um deserto de amor, eles não têm nada neles. 
Eles são tão frios, tão solitários, tão amargos, tão brandos, tão falsos, tão irados e tão 
egoístas que são como os mortos que vivem sem amor. O amor neles não existe, não há 
nada neles. Eles não emitem nada, eles matam o amor neles. Eu, Jesus, não posso fazer 
nada por eles porque eles não querem nada de mim.

Ah, meus queridos filhos! Eu, Jesus, que te amo, venho para me mostrar a ti e 
quando me vires me reconhecerás e o amor renascerá em ti; é por causa das minhas 
graças de amor que ela reviverá em você. Tudo em você voltará a ser o que sempre 
foi em você sob suas aparências de indiferença. O amor está lá, sempre esteve; ele 
lhe dará alegria, felicidade e a plenitude do amor novamente.

Eu sei que quem lê essas mensagens vai se perguntar: "Como você vai dar o 
seu sim ao Amor se rejeitarem tudo isso? " Entendam, eu dito as mensagens aos 
meus filhos eleitos e, por causa dessas mensagens, eles recebem dentro de si as 
graças para vocês, meus filhos da Luz. Quando você lê essas mensagens e me dá o 
seusim na vontade divina, sou eu quem pronuncia o seu sim e como eu sou o Cabeça 
da Igreja e todas as crianças são membros da minha Igreja mística, eles tiram 
proveito de sua sim ao Amor Certamente, estou neles, mas não posso tomá-los à 
força; mas no dia em que eles estão diante de mim,sim que falaste por eles e que 
está neles será transformado em graças. Essas graças os ajudarão a perceber que 
eles são amor e que eu os amo nos bons e maus momentos.

Essas crianças, se eles pronunciarem seu sim conhecerão uma purificação e 
tudo o que não for amor será erradicado. São vocês, meus eleitos, que, nestes dias 
de preparação para a minha gloriosa vinda em vocês, os preparam. Você os segura 
porque Satanás o manipula. Eu uso você para derrotá-lo.

Amo vocês, meus filhos. Eu, Jesus de Amor, digo a vocês que o amor está em todos vocês, 
meus queridos filhos. Minha querida filha, eu te amo. Um homem.
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235 - 10 de setembro de 2001 Jesus amor

Tudo em mim é felicidade para você. Me ame

Eu amo Você, diga-me frequentemente! Meus queridos filhos, eu, Jesus de Amor, estou 
em cada um de vocês, mas muitos de vocês não acreditam na minha presença em vocês. 
Aqueles que acreditam no amor, não sabem que sou eu, Jesus, que sou Amor? Nenhuma 
criança deste mundo pode conhecer o amor se eu não o habitar. Saibam que cada um de 
vocês me conhece, porque quem conhece o amor me conhece.

Meus filhos, quando você diz Eu amo Você para uma pessoa que a ama, é de mim 
que isso Eu amo Você. Todas essas palavras de amor que te são muito familiares vêm do 
meu Ser. Sou eu quem te ensina a amar, fazendo-te dizer o Eu amo Você porque, meus 
filhos, nenhum amor pode vir de vocês, mas de mim, só de mim. Sou eu que produzo em 
ti esses impulsos de amor que te fazem dizerEu amo Você.
Essas palavras que vêm de você saem de mim.

O amor veio a este mundo para mim. Eu vim entre vocês para mostrar que a vida e 
o amor fazem uma coisa só. Quem pensa que conhece o amor e se recusa a me conhecer 
como sendo a Essência desse amor é cego, é como se não visse a água que corre da 
cachoeira. Ele não quer nada do amor que o faz dizerEu amo Você. Ele está tão mal 
informado sobre o que diz que não consegue perceber que o amor nele vem de mim.

Ele é como um mendigo de amor que busca amor quando mantém seu coração 
fechado para o amor. Ele é aquele mendigo que eles vêem tão miserável! Só que ele não se 
vê assim e não vê quem passa por ali que lhe dá testemunho de amor perante a sua situação 
de mendigo de amor.

Pessoas que afirmam ser capazes de dar amor, quando não sabem de onde 
vem o amor que desejam dar, acreditam que são donos de seu sentimento de amor. 
Se eles querem dar, eles precisam saber que têm algo dentro deles para dar; Não 
podem dar o que ignoram possuir, é necessário que se tornem donos do que 
possuem para dar. Se você ignorar que o amor está em você, no dia em que você 
quiser dá-lo, como poderá fazê-lo se não sabe que ele está em você?

O mendigo, você está em busca de amor, quem não deixa de pedir amor 
quando você tem tanto dentro. Transeuntes, ainda são vocês que veem os outros 
sem amor; você deseja dar-lhes o seu amor e, no entanto, também está 
procurando por amor. Todos vocês são crianças em busca do amor, mas não 
sabem aonde ir para levar esse amor. Está em vocês, meus filhos, não nos 
outros. Se você espera amor quando os outros são pobres no amor, esperará 
muito tempo. Venha para a própria fonte do amor, para mim, Jesus dentro de 
você.

O amor veio a este mundo para lhe dar amor. Estou dentro deles e é dentro 
deles que devem ir pedir-me amor. A situação é que você foi feito para dar amor. 
Se você dá amor, é porque você o tem, tendo
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Antes de mim recebi o amor, era necessário que você me pedisse amor para dá-
lo; é por isso que agiste como o mendigo, porque também és obrigado a pedir.

Cada criança deve perceber minha presença nela para saber receber, porque quem 
recebe amor e não está em mim não pode receber com amor o que recebe.

Vocês entenderam, meus filhos? É preciso pedir para receber para dar 
imediatamente. Saibam, meus filhos, que quem dá e recebe, porque só o Amor 
nesse movimento é o Autor do movimento. O amor é o dono do que dá e do que 
recebe.

Eu, Jesus, que sou Amor, estou no mendigo e no transeunte. Eu dou e 
recebo amor. O amor é um todo, é poderoso. Eu sou Jesus Amor e meu Pai 
Celestial é Amor, ele está em mim, eu nele. Por nosso amor, formamos o Espírito 
Santo que está em nós. Nós formamos Amor. O Espírito Santo é Poder. Tudo nele 
é a Força. Ele abrange tudo. Ele é tudo.

Quando, meus filhos, o Espírito Santo vier respirar em cada um de vocês, vocês 
verão o Amor. Ele se manifestará a vocês como é em toda a sua Pessoa, isto é, eu, Jesus 
Amor, que estou em meu Pai, no Espírito Santo. Você estará diante do Amor verdadeiro, 
aquele que o alimenta com o seu amor. Tu és o amor por mim, o teu Jesus Amor, porque 
sou Eu quem te mantenho a amar.

Meus filhos, vocês que dizem que não me conhecem, que não me amam, que não 
querem nada de mim, eu lhes direi: “Meu amor, não quero mais ser ignorado por vocês; 
me ame, estou na sua frente. " Você deve me responder por um ato de amor, dizendo: 
"Sim, eu te amo."

Ah, meus filhos, vocês que vão dizer: "Não, eu não quero te amar", que tristeza 
vocês vão sentir, que angústia de vocês, porque ficarão sem amor por toda a 
eternidade. O amor se retirará definitivamente de você e você permanecerá como o 
sábio que não corre mais. Você vai sentir queimaduras por causa da falta de amor 
por si mesmo e por todos aqueles que se recusam a amar. Essas queimaduras serão 
como raios de fogo que sairão das profundezas da terra para chegar até você, 
deixando-o queimado com um fogo que será eterno.

Você entende que se recusará a amar o Amor? O amor sou eu e todos 
aqueles que permanecerão comigo porque terão ditosim para amar. Eu sei quem 
dirá sim para o amor, seu número é incalculável. São tão numerosos quanto a 
areia da beira do mar. Este mar é a minha Terra Santa que será povoada por 
quem dissersim Ao Amor Tenho dado a meus filhos tantos avisos para que o 
amor não morra neles, porque nunca haverá felicidade neles se o amor não 
estiver neles. Infelizmente, tantos filhos que vão para o inferno por causa do 
pecado, porque não ouviram mais do que a sua própria vontade que rejeitou o 
meu amor, e isso, mesmo quando lhes pergunto se querem de mim.
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Meus pequeninos, se vocês rejeitarem o amor, conhecerão uma morte que fará 
sofrer a sua alma; ela conhecerá a morte para sempre porque o amor não existirá 
mais: esta será uma morte de amor. Quando você não se alimenta mais, você morre, 
não é? O mesmo acontece com a alma, quando não se alimenta de amor, morre; mas 
a diferença é que sua morte é eterna. Ela sofre por falta de amor e sua dor é tanta 
que ela conhece sofrimentos eternamente inimagináveis, porque foi criada por Deus 
para ser como ele, e Deus é eterno.

Ah, meus filhinhos, sua rejeição será como um fogo que os reduzirá. Você 
sentirá queimaduras tão fortes que a morte será seu conforto; mas, meus filhos, 
a morte não virá, porque a eternidade não tem morte em si mesma. Só você 
estará morto de amor para sempre: seu fim nunca terá fim. Como eu gostaria 
que o Amor te levasse para que nunca, sim, nunca te deixe assim! A eternidade 
não será nada além de amor para sempre, mas infelizmente alguns de vocês 
rejeitarão o Amor.

O amor não pode forçar ninguém. Ele é tão amoroso que a esperasim venha até 
ele. Quando o Espírito Santo vier em um sopro de amor, você que estará na minha frente 
terá que escolher. Meus filhos, amo vocês como vocês são. O amor ama você, Ele ama a 
todos vocês. Minha filha, como eu te amo! Eu amo Você! O amor lhe diz: "Como você é 
meu!" Eu digo a eles: "Quem diz que me ama terá a vida eterna." Cabe a você dizer
sim. Um homem.

ÍNDICE
Apresentação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Agradecimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Prefácio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 193 - Entre no 
Coração de minha mãe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 194 - É uma honra para você ir ver 
minha Abuelita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 195 - Vovó não consegue ficar quieta sobre esse 
caos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 196 - A vinda do meu netinho 
Jesus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 197 - Você será marcado com o Sangue do 
Cordeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 198 - Depois de um ato de contrição: 
purificação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 199 - Compartilhar é uma fonte de 
amor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 200 - Meus filhos, vocês habitam nossos 
dois Corações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 201 - Meus filhos, vocês devem escolher minha lei do 
amor ou suas necessidades egoístas. . . . . . . . . . 27 202 - Seus filhos são enfeitiçados por sons 
infernais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 203 - Sou eu, amor, sua 
atuação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 204 - Proteja-se de 
catástrofes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 205 - Não seja 
surdo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 206 - Casais se unem no 
Amor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42



159

207 - Quando os prazeres sensuais cobram seu preço,
Eles o tornam viciado neles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

208 - Tudo em você se preocupa com o que você é. . . . . . . . . . . 55 209 - Só o Amor pode ajudar quem está em estado de 

pecado. . . . . . . . . . . . . . 60 210 - O amor fala com ternura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 211 - Siga 

minhas leis de amor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 212 - Pela minha morte, você está em 

mim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 213 - Eu sou o seu 

Salvador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 214 - Eu abri Meu Coração para 

você. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 215 - Meus filhos, Eu sou Deus só para você. Eu venho neste 

momento. . . . . . . . . . 81 216 - Meus filhos, venho de novo por vocês, só por vocês Comigo, meus amores. 86 217 - Estou indo 

para vocês, meus filhos. Eu sou a Vida Eterna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 218 - Dê-Me a sua vida, apenas por Meu 

Amor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 219 - Eu sou o seu Deus. Vocês, meus filhos, meus 

amores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 220 - Deseje seus irmãos e irmãs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 

221 - Dê-me suas vidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 222 - O medo vem de 

Satanás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 223 - Sons com imagens podem prejudicá-

los. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 224 - Esse tempo está tão perto de ser visto! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116 225 - Meu Filho entra em seus corações. Ouça seu Deus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 226 - Casamento em 

Amor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 227 - Meus amores, preparem seus vestidos de 

noiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 228 - Fuja das máquinas, elas controlam você. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

135 229 - Não fale contra minha mãe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 230 - Eu sou o único que pode 

curar o seu coração, venha até mim. . . . . . . . . . . . 141 231 - Eu sofri por você, Eu, a Mãe do 

Amor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 232 - Ame a si mesmo e você amará seu marido ou esposa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

147 233 - A mulher é minha obra, ela é parte de mim, seu Criador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 234 - Diga-me que me 

ama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 235 - Tudo em mim é felicidade para você. Me 

ame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 143 232 - Ame a si mesmo e você amará seu marido ou esposa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

147 233 - A mulher é minha obra, ela é parte de mim, seu Criador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 234 - Diga-me que você me 

ama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 235 - Tudo em mim é felicidade para você. Me 

ame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 143 232 - Ame a si mesmo e você amará seu marido ou esposa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

147 233 - A mulher é minha obra, ela é parte de mim, seu Criador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 234 - Diga-me que me 

ama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 235 - Tudo em mim é felicidade para você. Me 

ame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Capa do livro III
O amor veio a este mundo. Ele te chama para entrar no seu interior, o lugar 

onde ele está. Ele quer que eles fiquem com ele por um mundo melhor. Lá 
dentro você encontrará o que procura.

Vocês, meus filhos, que querem aprender a viver na felicidade, tomem este 
alimento que foi escrito para cada um de vocês. Será uma descoberta, pois tudo 
o que foi escrito mostra que a felicidade está em você. Isso pertence a você, 
porque vem de dentro de você. Quem vive no Amor quer amor.
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Você que é amor, espero viver no amor. Venham para o Amor, ele está aí e 
os chama a reconhecer os frutos que foram dados a cada um de vocês.

Leia isto, meus filhos, porque é para cada um de vocês. Eu sou a Vida eterna 
dentro de você. Um homem.

Amar Jesus de cada um de vocês.


