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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 Madre Igreja a quem o autor se 
submete com devoção.

TÍTULO DO LIVRO
Minha filha do amor, eu sou Amor. Eu te amo. Eu sou Amor. Eu te amo. Eu os quero em 

mim. É por minha causa, que estou em você, que você terá a resposta. Se este título vai ser o 
mesmo? Sim meu amado, porque este título"Amor por todos os meus, Jesus", veio do meu 
Ser de amor. Ele reúne todos os meus filhos.

Escreva isto: Você é O amor por mim você será. Você vai viver em mim entãotodo o 
mundo crianças são para mim. Vocês são meus, vocês são os escolhidos de meu Pai. Eu 
tenho todos em mima filhos de Deus. Eu sou Deus. Vocês sãominha

Aqui está este poema de amor.

Ama, ama, eu te amo.
Amor por todos os meus, Deus os tem nele.

Não há nada além de amor para dar a eles.

Eu sou amor, amor que vem, amor que os tem.
Amores, tudo não será mais que meu 
Tudo. Em tudo do meu Tudo, você é. 
Amor por tudo meu, Deus é tudo.

Deus o Pai é todo o meu ser.
Eu sou o Deus de amor. 

Todo amor vem do 
Amor.Você vem do Amor.

Meus filhos, aqui está o Amor que os lembra o quanto os ama. Jesus.

PREFÁCIO
O poeta-filósofo Lord Byron viu, ao afirmar, que a felicidade nasceu gêmea; 

ela sempre vem com amor. Só existe uma felicidade: o amor. Então, o único amor 
que não morre é o Amor que se fez carne em Jesus, porque o amor é tão grande 
que é vazio se não contém tudo. Sublime como a luz, irradia para o ente querido, 
transforma-o e torna-o feliz na medida em que a recebe.



3

Amar a Deus e deixar-se amar por Ele torna-nos semelhantes a Ele, capazes 
de amar os outros e deixar-se amar por eles. É o coração do Evangelho e da 
moral cristã; é também o caminho da verdadeira felicidade, uma vida feliz neste 
mundo e no próximo.

Todo o conteúdo deste segundo volume, AMOR POR TODOS MIM, JESUS, 
inspirado na Filha do Sim, está impregnado desse Espírito que dá vida. A 
repetição da palavra amor poderia irritar se não fosse osignificado final de tudo o 
que nos rodeia, como enfatizado pelo místico Tagore.

Deus é amor, recorda o apóstolo São João (1 Jo 4-8). Viver em Deus é amá-Lo 
com aqueles e aqueles que Ele lidera. Quer dizersim ao amor e sua vontade divina. É 
a verdadeira vida que às vezes envolve resignações fugazes para desfrutar alegrias 
duradouras. lestesim para Deus, abre a alma ao Amor que libera fardos e leva à paz.

Este livro é uma nova forma de tratado sobre o amor a Deus e ao próximo. E 
como viver sem amor é viver sem alegria, também é um tratado sobre a vida 
feliz. Ele nos ensina a amar melhor, em todas as situações humanas concretas da 
vida hoje. Ele não tem medo de abordar questões atuais como pobreza, luxo, 
sofrimento, suicídio, drogas, perdão recebido ou concedido, criação dos filhos na 
família ou na creche, e também outros tópicos práticos.

Em nosso mundo muitas vezes sem esperança e sofrendo com a síndrome da 
tristeza, ele mostra o caminho da alegria, haurindo-o da verdadeira fonte da 
felicidade: o Amor. Na Igreja renovada que a civilização do amor permitirá que Deus 
a inaugure, eles serão muito numerosos aqueles que dirão seus sim para amar e 
você vai se apegar a ele, a verdadeira fonte de felicidade.

Uma cuidadosa leitura dupla dessas páginas ajudou muito meu progresso 
espiritual e humano. Estou convencido de que também ajudará os leitores 
sedentos de perfeição. Agradeço ao Senhor que inspira diversos leigos 
fervorosos por estes propósitos revigorantes e promissores.

Irmão Léo Martel, Sacerdote sc.

OBRIGADO
A todos os meus amados, Eu, o Amor, que está em cada um de vocês, coloquei 

minha Presença em cada um para que vocês possam trabalhar em harmonia nesta 
segunda parte do meu trabalho. Tudo em você esteve em mim. Eu, o Espírito de 
amor, dei-te a minha luz para que cumpras a Vontade de Deus Pai.

Vocês, meus filhos do Amor, que trabalham nesta obra que é minha, fazem 
parte de nós, Santíssima Trindade. Filhos meus, vocês que lêem estas palavras de 
amor também fazem parte do meu trabalho. Tudo está em mim. Eu te mostro que o 
amor está em você. Você está todo em mim, amor.
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Agradeço-vos, meus filhos, por darem o vosso tempo ao Amor. O amor se consome 
de amor por vós, sabendo que o estais a ouvir. Meus filhos, como eu os amo! Apresento-
me este momento de amor para agradecer a todos aqueles que continuaram a contribuir 
para a correcção deste volume de amor. A todos os meus filhos que oraram para que 
este trabalho seja realizado na Vontade Divina, apresento-lhes um amor de gratidão por 
seu tempo de amor.

A todos vocês que me deram seu tempo para que tudo esteja de acordo com a minha 
Vontade, eu tenho dado um agradecimento de complacência, o que torna vocês, filhos, 
obedientes à minha Divina Vontade. Obrigado a cada um de vocês.

Você, meu querido filho Jean-Claude, que quis fazer minha Vontade, receba as graças de 
minha Vontade de fazer tudo em mim. E vocês, meus dois cordeirinhos, que fazem tudo com 
Amor, são meus entes queridos, meus queridos filhos: Micheline e Robert.

E vocês, meus amados, meus queridos, Nicole e Raymond, que amaram tanto meus 
escritos de amor, eu os abençoo. Você, minha querida Nadine, em quem depositei minha 
luz, viu meu amor, embora o mundo exterior não apareça diante de seus olhos. 
Obrigado por tantos impulsos de amor.

E vocês, minhas duas queridas filhas, que receberam de mim os dons do amor, 
recebam as graças da Santíssima Trindade que os fazem nascer em cada um dos meus 
filhos. Você, Agathe e você Monique, eu te amo muito. Tu, Francine, que sabes que o 
Amor te escolheu para este trabalho que é meu, Deus trinitário te abençoe. Você meu 
filho G., eu te amo.

Vocês, Filha do Sim a Jesus, você está em mim. Você está completamente em mim. Eu amo Você. 
Vive em mim. Você se realiza completamente de acordo com a minha Vontade. Escreva tudo isso que eu 
mando para você. Realize minha Vontade de amor. Você está em mim em tudo que espero de você. Ele 
oferece tudo. Cada momento é desejado por mim. Ele te transforma em um ser de amor por mim, para 
que tudo esteja de acordo com a nossa Vontade. Tudo será devolvido a você por um centavo. Minha 
filha, minha humilde filha, cada momento dado fez com que minha vida estivesse em você. Eu sou sua 
vida. Minha filha, entregue-se, entregue tudo por Amor.

Quantos participaram deste trabalho com suas orações! Obrigado, meus queridos, 
meus queridos filhos, cada um estará inscrito nesta obra. O amor te chamaAmores da minha 
vida. Um homem. Amor, Deus Trinitário.

ESTAS ESCRITAS SÃO ADORADAS POR MIM.
Minha filha, a Vontade do Amor está em sua presença. Sou Eu, o Amor que falo com 

você. Tudo deve ser escrito como você ouve dentro de você. Eu sou a voz do Amor. O 
amor se manifestou a você, minha filha, porque eu quero que você dê testemunho do 
meu amor. Você é aquele que eu escolhi, e isso, mesmo antes de seu nascimento na 
terra.
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Eu fiz tudo Queria fazer de você um instrumento de amor. A tua docilidade, a 
tua humildade e o teu desejo de sempre me agradar, provêm de nós a 
Santíssima Trindade. Nós o preparamos para esta obra que é obra de Deus. É 
com quem você é que nós, a Trindade, nos comunicamos com você. Você ouve 
nossas vozes; eles entram em sintonia com o seu ser. Tudo nos foi caro para 
nossos filhos. Conhecemos suas necessidades; nós sabemos o que lhes convém.

Meus filhos do amor, nestes escritos existe uma linguagem simples. Utilizo 
palavras simples para conseguir abordar um maior número de pessoas com 
escolaridade média. Pessoas que têm um vocabulário superior ao comum também 
encontrarão alegria nesses escritos. Ler esses escritos te deixará feliz, porque a 
esperança da vida em Deus estará em você.

Por falta de instrução, esta filha que escreve deixa-se levar pela descoberta das 
palavras que a habitam, porque o Espírito Santo a protege. Você entende, fomos nós 
que escolhemos, e é assim que falamos com você. Eles encontrarão palavras nos 
escritos, que às vezes não são ditados a eles em um vocabulário perfeito. 
Provavelmente encontrarão tempos verbais que desagradarão intelectuais 
avançados em sua língua francesa ou em outra língua.

Me dê seu sim. Eu vou te agradecer com amor. Essas graças farão você ver o 
meu amor por você. Então você não verá mais esses erros de vocabulário. Vou 
transformar essas palavras em obrigado porque eu te amo. Eu os amo como eles 
são. Não procuro mudá-los, porque fui eu que os criei, igual a ela, tomo-a como 
ela é. E é por isso que a faço escrever de acordo com sua linguagem.

Meus filhos do amor, como é bom conversarmos juntos! Uma conversa da 
alma com seu Marido é uma conversa de amor. Todo escrito que vem de mim é 
uma conversa de amor. Amo vocês, meus queridos filhos. Fique em mim como 
eu quero que você continue apaixonado.

LOVE FOR ALL OF ME é um livro para você. Será publicado em vários volumes. 
Vou manter essa linguagem do amor até o fim. Estará inscrito em cada um de vocês 
que o lerem, porque vocês são meus por toda a eternidade. Queridos, queridos, eu 
te amo. Um homem. Jesus.

AMO AMAR
Meus filhos de amor, eu sou o começo e o fim. Eu sou o Presente em tudo. Nada 

é impossível para mim. Esses escritos são por minha conta. Eles estão vivos. O 
Espírito Santo é inspiração. Ele está em tudo. Eu estou nele como ele está em mim. 
Estamos em Deus Pai, meu Pai. Cada palavra escrita nos é cara, a Vontade Divina. 
Pesamos cada palavra. Cada palavra faz parte do movimento do amor. Vocês fazem 
parte desse movimento, meus filhos.

Meus amores, formamos cada palavra detalhando de acordo com seus 
movimentos. Meus filhos, porque seus movimentos não são amor, devemos ter escrito



6

palavras para lembrá-lo de que você é amor. Cada vez que uma criança concorda em se 
ver em nós, que escrevemos amor, nós a alimentamos com palavras de amor.

Meus filhos, esses escritos são inspirados. Cada frase foi escrita quando eu 
quero, porque sou o portador de cada palavra. E sou eu quem escolhe quando 
devem ser escritos. As escritas se completam no momento em que o movimento 
do amor está em sintonia em seus seres. Cada criança está presente com oFilha 
do Sim. Ela vive em nós, a Divina Vontade. A sua morte neste mundo a tornou 
presente no Amor, nós a levamos para que ela pudesse servir ao Amor.

O sofrimento que cada criança carrega dá um movimento de amor. É a subida 
ao cume da minha glória, porque o sofrimento me penetrou por causa dos seus 
pecados. E todos aqueles que se entregam a mim com vontade de morrer para este 
mundo ajudam meus filhos a continuar esta ascensão que lhes ensinará que o amor 
é a sua glória. Cada uma das sílabas que se unem e formam uma palavra é um 
movimento de amor.

Vocês, meus filhos, devem aceitar viver em mim, o Corpo Místico. Você faz 
parte da Igreja. A Igreja é você. É o meu Corpo Místico, o próprio coração do 
Amor. Meus filhos do amor, estes escritos ensinam o meu amor por vocês. 
Preocupo-me com você por tê-lo comigo na Vontade Divina para agradar meu pai.

“Ó Pai de amor, sou teu Filho. Apresento a vocês cada filho que forma essas 
escrituras. Eles estão nestas palavras, padre. É para eles essas palavras de amor, para 
que estejam em mim, para você. Pai de amor, Pai adorável, Pai inefável de amor. Em 
nome de todos os filhos, eu te digo: Pai, eu te amo. Um homem." Jesus.

PREFÁCIO
Eu, Deus de amor, deposito meu amor em vocês, meus filhos. Cada 

momento que passam comigo é um momento eterno. Nenhum de vocês, meus 
filhos, pode ser separado do Amor. Este momento é para vocês. Este momento 
de amor também é para mim. Nós, juntos, cruzamos tantas fronteiras que 
mostram que o Amor nunca estará separado de você.

Meus filhos, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou seu pai, eu sou seu 
irmão. Eu sou o Espírito Santo, sua força. Somos a luz do mundo. Viemos falar 
com vocês sobre o amor e declarar nosso amor eterno por cada um de vocês. 
Tire dessas palavras todo o ardor de nossos Seres que se dirigem a você. Saibam, 
meus filhos, que estamos amando cada um de vocês. Estas palavras escritas 
neste segundo volume mostram que o Amor foi, é e será eternamente amoroso 
com cada um de vocês.

Venham a nós, venham e levem a sua comida que vai mostrar o quão grande é 
o nosso carinho, para que vocês possam se reconhecer como filhos de Deus. Mim
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Amo vocês, meus filhos. Beba e beba, isso é para cada um de vocês. Um homem.
Deus de amor.

* * *

128 - 1º. Junho de 20011 Jesus Love.

Tudo em você é amor pelo meu amor.

Meus amados, assim como meus queridos, queridos filhos que amo, é o seu 
Amoroso Jesus que lhes pede que leiam estes escritos que lhes são destinados. Eles 
serão uma fonte de conhecimento do meu amor por você. Vocês são filhos do Amor. 
Tudo é tão lindo para aqueles que se entregam ao Amor.

Meus amados, não posso forçar seus corações a dar amor ao próximo, mas 
saibam que se vocês me amam e de outra forma negligenciam o amor ao próximo, o 
seu amor por mim é inútil: é estéril, não produz frutos.

O amor sabe se dar. Não é retido. Eu dei minha vida por você. Não guardei meu 
amor com ciúme. Eu dou constantemente. Em mim está a vida. Tudo o que está em mim 
pertence ao meu Tudo. A fonte do amor está em mim. Se guardo para mim o que me 
pertence sem dar a eles, isso não é amor. O amor dá. Amor é tudo.

Tudo foi criado por Amor, por Amor, por Amor. No total, tudo está em mim. Eu 
me movo no amor. Esse amor não pode existir sem compartilhar e sem dar o amor 
de meu Pai Celestial. Deus Pai é Amor. Ele é Amor por si mesmo. Ele é apenas para si 
mesmo. É ele, Amor. Meu Pai é a essência do amor por si mesmo. ELE É. Ele não pode 
morrer ou sair, ele é a efusão dele, nele.

Eu, seu Filho, sou sua efusão. Eu sou o que ele é, Amor. Nós dois somos 
Amor. O amor se doa, se forma, se une. Somos uma unidade de amor que é UM 
em DOIS. Nós formamos Amor. O amor é uma união de amor. Tudo o que nos 
une está contido no que somos, AMOR. ELE É. Eu sou a unidade: NÓS, UM.

Nós, o Pai e o Filho, formamos o Amor. O amor É. O amor existe. O amor é o 
Espírito Santo. É a terceira pessoa em nossos seres de amor. O amor não é outro 
senão nós mesmos. O Amor do Amor é nosso. Nós somos Amor: TRÊS em UM. O 
amor se deu e é o que é: amor trinitário. Tudo foi formado em Amor. O Amor É. O 
amor é completo. O amor sempre foi e sempre será amor.

Ninguém pode viver se o amor não habitar nele. É assim que somos, é assim 
que você é. O amor está em cada um de vocês, por cada um. Você é amor. Amor em

1. Por ocasião de uma peregrinação pela Europa, de 24 de maio a 7 de junho.
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você é nós. Nós em você, você em nós, todos unidos no Amor.

O amor não pode viver em ti, se não viveres em mim, amor, carrego comigo 
todos os meus filhos. Compreendam, meus filhos: como eu os carrego e como 
vocês vivem em mim, eu em vocês, vocês vivem com aqueles que eu carrego 
comigo; Então, você também leva meus filhos. O amor está em você. Meus filhos, 
eu que vivo em vocês, os faço filhos do Amor. Vocês são o amor. Eu dei vida a 
eles. A vida sou eu. Você é a vida da minha vida. Você é o amor do Amor. Você 
que é amor também está neles, seus irmãos e irmãs, porque eles também são 
amor.

Juntos, vocês são um todo no Amor. Tudo é amor em cada um de vocês. Cada 
criança que é amor carrega amor dentro de si, a outra, o próximo, também carrega 
amor, portanto vocês são portadores de amor, um em relação ao outro, você é amor.

O amor ao próximo faz parte da Essência do amor. Ninguém pode viver sem o 
outro viver. É por isso, meus filhos, que é tão importante amar a si mesmo. Amar a si 
mesmo é antes de tudo descobrir que você é amor, que você é feito do amor de 
Deus.Viver em Deus é amar a Deus e aos que ele carrega. É assim que eles podem 
amar o próximo. Amam-se, meus filhos. É o amor quem se descreve com essas 
palavras. Eles são uma fonte de amor para você. Não desprezes estas palavras que 
escrevi com esta mão. Ela se ofereceu para amar o Amor, por amor a você.

Eu sou aquele que você ama. Jesus é meu nome. Eu sou a verdade. Quem se 
recusa a ler e ouvir não pode trocar palavras por medo de errar. Ninguém pode 
estar errado quando essas palavras são minhas. Eu sou o Filho de Deus Amor. O 
amor te escreve. Você que quer amar, aprenda a ouvir e aprender com os outros. 
Eu os amo. Um homem.

129 - 1ou Junho de 2001 A Divina Vontade - Mãe do Céu

Rotas para chegar ao coração dos meus filhos.

A vontade divina: Minha querida filha, todo ser está em nossa vontade. O 
Pai, o Filho e o Espírito Santo são a Vontade Divina.

Maria: Eu, sua mamãe, sou e vivo na Vontade Divina. Eu sou a Filha da Vontade 
Divina. Eu sou a Mãe da Divina Vontade. Eu sou a Esposa da Vontade Divina. Todo o 
meu ser está na Vontade Divina. Todos aqueles que se entregam à Vontade Divina 
estão na Vontade Divina, assim como eu que me entreguei. Vivemos na Vontade 
Divina.

A vontade divina: Quem se deixa formar por nós, Santa Vontade, não faz 
mais do que o que queremos. Minha filha, vivem em nós as crianças que se 
deixam moldar por nós. Eles são apenas um com a Vontade Divina.
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pouco. Tudo neles é nosso. Eles não estão mais em sua vontade humana, mas se 
tornam, por seu abandono no Amor, os filhos da Vontade Divina.

Maria: Eu sou Maria, tua doce Mamãe, que te falo por meio desta filha, para 
que te tornes filhos da Divina Vontade. Minha filha, todo o seu ser está na 
Vontade Divina. O que está em você é da Vontade Divina. Ofereça-se à Vontade 
Divina. Tudo volta à Vontade Divina. Em você, tudo é abandono. O amor em você 
é pela Vontade Divina e somente pela Vontade Divina.

É por causa de sua humildade, em seu abandono à Vontade Divina, que você se 
entregou. Suasim Para Amar eles formam caminhos para chegar ao coração dos meus 
filhos que tanto amo. Evite, minha filha, ficar longe de mim. Fique dentro agora. Rendam-
se, rendam-se, meus filhos sofrem. Vá para a cruz, para o topo, meu Filho precisa de seus 
sofrimentos. Eu, sua mãe, gosto de ver você cheia de amor pelo meu filho. Venha, fique 
comigo, dentro de você.

Minhas palavras são palavras de amor. Eles são para vocês, meus filhos. 
Quem me escuta, escuta a Divina Vontade, porque sou a Mãe de Jesus. Ouça-me, 
meus filhos. De que valem minhas palavras se você não as colocar em prática? 
Meus discursos só podem servir a quem me escuta. Eu sou a Mãe da Ternura. Eu 
os amo.

Quantos de meus filhos sofrem neste mundo! Eles são seduzidos por todos 
os tipos de lacunas. Querem conhecer sensações que os façam descobrir 
momentos de euforia que os afastem da realidade. A vida real é muito prosaica 
para eles. Você vive em um mundo onde o sensacionalismo2 está em seu grau 
mais elevado.

Sim, meus filhos, vejam as vossas existências, desviam-se por causa do vosso 
egoísmo. Você não quer viver só para si, sem se preocupar mais do que com as suas 
necessidades, sem se dedicar ao próximo e sem se preocupar com a sua fé para viver em 
um mundo de amor a Deus.

Seus filhos estão perdidos neste mundo onde só existe sensacionalismo. 
Você não vive para se dar prazer. Você se recusa a dar, esquecendo-se de si 
mesmo. Satanás os manipula. Ele usa seus vícios não curados pelas graças do 
amor para fazê-los conviver com suas tendências egoístas.

Filhos meus a quem amo, a vossa Mamã pede-vos que ouçais o Amor que vive em 
vós, meu Filho. Muitas crianças estão perdidas em um mundo que lhes fornece drogas. 
Eles estão em um beco sem saída por causa deste produto infectado pela morte.

Crianças que sofreram por terem consumido drogas ouviram falar da minha 
presença, aqui, neste lugar onde apareço. Seus sofrimentos eram tantos que não 
podiam recorrer sozinhos aos meios que sua sociedade lhes oferecia. Eles tiveram

2. Este mundo vive de sensações. Este mundo tornou-se exigente. Tudo não passa de sensação. Você vive 
neste mundo de impulsos onde tudo é egocêntrico. Esta se tornou sua política: viver para o prazer.
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confiar apenas em mim, a Mãe de Jesus, que os poderia ajudar. Eles vieram a mim, a 
Mãe do Amor, para se jogarem em meus braços e pedirem minha ajuda. Abri uma 
torrente de graças para ajudá-los a caminhar em direção a este lugar de amor que os 
ajudaria a passar por um grande obstáculo: as drogas.

É com essa confiança que eles se deram. Eles realizaram trabalhos que os 
ajudaram a encontrar forças, para nunca sucumbir a essa embriaguez do 
consumo ilusório. Tudo neles está em mim. Eu quero você no meu coração. Cada 
um de seus movimentos se torna uma entrega de si mesmos neste lugar de 
amor onde a paz é uma fonte de segurança. Tudo é oração. Tudo se faz com 
oração, com confiança nas ações de meu Filho. Eu, a Mãe do Amor, intercedo por 
eles para que tenham as graças que lhes dão a força para voltarem a ser filhos de 
Deus.

Meus filhos de amor, sou uma mãe que ama todos os seus filhinhos. Eu vivo em 
você. Eu cuido de cada um de vocês. Tenha confiança. Eu os cubro com minha capa. 
Essas criancinhas que tomaram a droga são tão frágeis! São pequenos seres que 
sofreram tanto! Eles vieram a mim para que eu pudesse dar-lhes o amor que tanto 
carecem. Para eles, sou uma mãe que lhes dá alegria. Eu ofereci minha vida por eles. 
Eu sei do que eles precisam. Eles confiam em mim. Eles sabem que eu derramo 
muitas graças de força sobre eles. Eles se abandonam em meus braços. Meus 
filhinhos são tão amorosos!

Meus filhos, muitos filhos que vivem na terra precisam de suas orações, o 
jejum, a abstinência, o rosário são armas de amor que impedem seus maus 
hábitos. Sim, essas crianças que usam drogas precisam de suas orações. Ore, 
porque eles precisam da sua dádiva de amor.

A vontade divina: Você meu Filha do Sim, No teu abandono, nós, a Vontade 
Divina, te mostramos os seus sofrimentos fazendo-te viver a sua angústia. Existem 
tantas feridas neles. Você testemunhou essas feridas. Ai meus amados, em todos 
eles está o sofrimento! Abandone-se por amor por Amor, por Amor, entregue-se a 
nós, como fizeram essas crianças que usavam drogas. Seja uma oferta queimada 
para eles. Eles são meus filhos do amor. eu te abençoo

Testifique como testemunha, meu Filha do Sim a Jesus. É a Vontade Divina que está em você 
que lhe pede. Renda-se, minha filha, isto é, por todos os meus filhos.

Minha filha, o que você vai escrever é para meus filhos que sofrem de drogas, eles 
estão em você. Minha doçura, todo o seu ser está em mim. Eu sou a Presença. Eu sou 
vida. Você vive em mim. Toda a vida que está em mim é um todo que faz parte do meu 
Ser. Todos os que sofrem estão em mim. Eu estou neles

Mim Filha do Sim ao teu Jesus de amor, Eu sei que você sofre. Dê-se a mim, amor, por 
eles. As crianças sofrem por terem usado a droga. Eles não estão em si mesmos, estão com o 
vício que os leva a um mundo ilusório. Você, minha doce filha, também está com eles. Você 
vive em mim. Desistir. Deixe tudo seu. Eu, eu vou levar você, minha filha.
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Isso é o que você ouve dentro de você, de um de meus filhinhos, um ex-drogado, que dá 
testemunho de sua amorosa fidelidade a mim, seu Deus.3:

Um ex-usuário de drogas: Sei que não deveria tomar esse remédio, mas 
vou tentar mesmo assim, só para ver o que acontece. Afinal, não sou o primeiro a 
tentar.

Não sei exatamente o que esse produto que acabei de tomar vai fazer comigo. 
Tenho um pouco de medo. Tudo está misturado. Estou aqui, ali, não sei onde. Eu 
fecho meu telefone. Não quero falar com ninguém. Eu quero fazer o que eu quiser. 
Porque não? Afinal, eu sou eu. Tenho o direito de viver como quero. É estranho, sinto 
que estou aqui e ao mesmo tempo não estou aqui.

Eu quero continuar. Por que não pode continuar? Eu tenho o direito de me divertir. 
Eu vou continuar. Não preciso que ninguém me diga quando parar. Mas o que vai 
acontecer comigo se eu não conseguir parar? Dizem que quem usa drogas não consegue 
parar. Não quero pensar nisso. Sim, um pouco mais, isso não vai me prejudicar. Outro 
pouco mais. Eu gosto dessa droga, é repousante! Eu me sinto tão bem! Vou descansar. 
Esta é a boa vida! Todo mundo pode pensar o que quiser, eu não me importo.

Isso é bom! Por que não vou levar mais? Afinal, não me machucou nas últimas 
vezes. Gosto disto. Se estou com vontade, o problema é meu. Nossa, eu não tenho 
mais! Eu preciso disso. É preciso me acalmar, é importante. Eu tenho que encontrar 
dinheiro. Já gastei meu salário. Vou ver minha mãe, afinal o que você quer que eu 
faça com o dinheiro dela? Ela está muito velha para sair; Eu preciso da droga.

Só quero que você me empreste dinheiro, vou pagar de volta. Bem, por que eu 
penso assim? Eu vou devolver para você um dia. É minha culpa se sua conta está 
vencida este mês? Eu só quero me divertir mais uma vez. Não estou me 
acostumando. Só um pouco.

Como é bom se sentir assim! Estou começando a atrapalhar. Eu me sinto 
impotente. Não consigo pensar em nada, minha esposa vai lidar com isso. Tudo 
gira. Eu quero ir para a cama Faz dois dias que não como nada, tudo me deixa 
nervoso. O que vou fazer, ninguém quer me ajudar. Preciso de dinheiro e preciso 
obtê-lo a todo custo. Não quero fazer isso, mas preciso de dinheiro. Maldita vida 
vazia! Por que não posso viver da maneira que quero? Por que não posso ter 
tudo que quero?

Tudo bem, não preciso pensar, não me importo com nada. Por que me impedir 
de me sentir bem de vez em quando? Eu sei que eles querem me assustar, dizendo 
que isso pode me machucar. Não é minha culpa se o mundo inteiro está contra mim. 
É minha culpa se eu não posso me abster?

3. Eu sou o seu Deus. Eu ditei essas palavras para vocês, meus filhos. Esta linguagem é aceita em respeito à 
pessoa que deu suasim Bye Bye. É assim que este testemunho foi ouvido peloFilha do Sim a Jesus.
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Você precisa sair daqui. Já não tenho. Eu tenho que ir ver meus amigos. Vou ver uma 
certa, ele sempre viu. Ah, é ele! Você tem? Dê-me um pouco, eu preciso, sim, eu quero. Claro 
que sim, tenho o dinheiro. Sim, sim, vou levar tudo, tudo o que eu quiser. Eu te dou tudo que 
tenho. Sim, eu vou ficar bem, como eu disse isso? Sim, é sim! Eu não tenho que me machucar 
na porta ao lado. Ah, eu sinto ...! Que dia é hoje? Ah, eu não me importo! Às vezes ... eu quero 
morrer. Eu tenho ... Ah! Não, não aguento mais, também não tenho dinheiro. Estou farta de 
me prostituir. Já não posso mais. Eu não sou mais capaz. Ah, eu gostaria de parar, mas não 
estou conseguindo. Porque eu?

Estou preso, venha me tirar daqui. Não há ninguém além de você que pode me 
ajudar. Deus, me sinto tão mal! Eu preciso da droga. Sim, vou de novo, vou buscar 
dinheiro. Estou muito mal, muito mal. Outro maldito dia. Você precisa me ajudar. Já 
não posso mais.

Deus me ajude, agora como vou sair dessa? Estou cansado de viver, não posso mais 
viver assim. Eu arruinei minha vida. Venha me encontrar, Senhor. Se você não pode me 
ajudar, quem vai me ajudar? Eu não conheço ninguém. Ah não, eu não agüento mais, 
não importa o quanto eu tente, é um inferno! Vida de cachorro! Venha me ajudar, Deus. 
Eles me falam que você está aí, vem me ajudar, não posso mais viver assim. Eu sei que 
você morreu por nós. Perdi minha esposa, meus filhos, então não tenho emprego. Veja 
onde eu moro: em um buraco.

Senhor, leva-me contigo. Ouça, não contei a ninguém, mas com você não é a 
mesma coisa. Tomei a droga para fingir que era inteligente, depois me tornei regular. 
Queria conhecer um prazer ao meu gosto. Eu queria viver minha vida. A vida sem graça 
dos outros que eu não queria, é muito tranquila, e ao mesmo tempo os invejava como 
um louco. Não sei o que estava fazendo de verdade, só sei uma coisa, que quero sair 
dessa. Venha me ajudar.

Agora, eu falo com você, me ajude, me ajude. Afinal, você morreu por nós! Ensina-
me a me amar porque parece que não sei amar. Eles me disseram que sou egoísta, que 
só penso em mim, que não me importo com os outros, mas você sabe quem eu sou. 
Ajuda-me, peço-te, Deus, porque a vida pouco me interessa. Às vezes eu quero morrer. 
Por que isto está acontecendo comigo?

É verdade, no começo achei engraçado, mas quando comecei a ficar sem 
dinheiro, tive que procurar em algum lugar. Então me prostituí, tive que roubar até 
meus filhos; Ameacei meus pais, minha esposa estava cansada. Era ela quem pagava 
o aluguel e eu estava usando drogas no meu quarto. Quando não me agradou, fiz 
um bom em casa. Eles me tiraram. E eu nem percebi todo o mal que estava fazendo 
ao meu redor; o que eu queria eram meus amigos, porque com eles eu poderia usar 
drogas. Eu queria me sentir como alguém.

Quando peguei isso, me senti despreocupado, sem forças. Estava lá e ao mesmo 
tempo não estava. Tive uma sensação muito engraçada, como se tivesse caído de um 
penhasco, que não tinha fundo, e quanto mais eu pegava, mais fundo eu caia. Depois, 
percebi que aquilo estava doendo, mas já era tarde porque, mesmo quando eu não 
queria mais afundar, deu na mesma, foi a mesma coisa, porque me senti tão mal
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que eu estava me contorcendo de dor que me doeu tanto. Então, não querendo me sentir tão mal, 
comecei a tomar a droga novamente. Quando voltou para mim, eu precisava de mais. Eu não 
conseguia mais me livrar dos problemas. Agora sei que estive com os mortos. Eu não quero fazer 
isso de novo.

Senhor, obrigado por me ouvir quando fui vê-lo em sua igreja. Agora eu sei que 
você já começou a me ajudar. Peço-lhe, agora, que me ajude a me fortalecer. Eu sei 
que tenho muito que recuperar. Agora trabalho para ajudar outras pessoas que 
consomem essa porcaria.

Agora que não como mais nada, por sua vez quero fazer o que você quer que eu faça. 
Eu estou com você, meu Deus. Eu amo Você. Só você e Maria, sua mãe, que poderiam me 
ajudar. Sem ela e sem você, eu sei que não poderia ter saído dos problemas. Estou diante de 
sua presença, Senhor. Eu te amo meu Deus. É a minha oração que te ofereço. Faça-me o que 
quiser. Hoje me dirijo a você para fazer este pedido. Eu quero viver para você.

A vontade divina: Minha filha da Divina Vontade a quem faço ouvir a minha 
voz, tu que me deste a tua Sim, essas palavras foram dadas a você na presença desta 
criança que ora em mim. Queria que este apelo à confissão fosse lido pelos meus 
filhos, para que saibam o que os meus filhos sofrem com as drogas e, pelo mesmo 
motivo, quero ajudar os meus filhos na origem deste consumo. Este testemunho é 
para vocês, meus amores, a quem tanto amo. Eu te amo e quero te mostrar que o 
amor é mais forte que tudo.

De maneira nenhuma, meus filhos, vocês devem permitir que Satanás 
prejudique suas almas. Ele é dono de suas vidas. Seus desgraçados, não pensem que 
é nas drogas que encontrará a sua felicidade. A droga não dá nada além de 
sofrimento. Quando o mal os invade, eles perdem o controle de sua vontade. Você 
vai até procurar a morte (com overdose). Outros vão tão longe a ponto de colocar em 
perigo a vida das pessoas com quem vivem. Eles negam seus pais, seus entes 
queridos, seus filhos e seus amigos. Quantos de vocês estão na prisão! Tudo isso 
para ter dinheiro por causa das drogas, e isso pode ir até o crime. Este produto 
destrói suas vidas.

Meus filhos, Satanás é o destruidor de suas vidas. Ele quer matar sua alma. 
Ele os quer com ele na morte. Ele está morto. A princípio, faz crer que tudo é 
agradável, simples e sem perigos; e então, quando ele os tem em suas redes, ele 
os oprime para torná-los prisioneiros da dor em seus corpos. Ele arrasta todos ao 
seu redor para sua divisão diabólica: esposa, marido, filhos, pais, amigos e então 
atinge sua vida.

Satanás desperta em você prazeres que os tornam escravos de seus sentidos. 
Não poderá prescindir, pois sabe que este produto é fatal para todos que o 
consomem. Ele o fará agir contra você mesmo e contra o seu vizinho. Ele os incitará a 
matar, a roubar e a se destruir completamente com o único propósito de matar sua 
alma, porque ele sabe que, para minha alma amada, eu sou sua luz, sua vida e seu 
caminho que conduz à felicidade eterna.
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Meus filhos, quero vocês comigo. É por isso que essa filha desim ele testifica 
o que ouviu nele. Eu sou aquele que a guia; ela está me ouvindo. Tudo esteve 
nele; tal é a nossa Vontade, a Divina Vontade. Você que reza por quem está em 
você, eu vivo em você. Você que está comigo também está com todos os meus 
filhos que sofrem de drogas. Este mal mata meus filhos.

Só eu posso te ajudar. Esse filho das drogas, da qual meuFilha de sim ele 
ouviu a voz nela, recebeu as graças que vêm da sua oração, para se ajudar 
descobrindo o amor em si mesmo e nos outros. Fui eu quem o ajudei por meio 
de suas orações. Eu peguei o seusim e transformei-os em agradecimento a este 
filho, que sozinho não foi capaz de sair do seu problema. Todas as boas ações 
que vêm de você serão prestadas a você cem vezes mais.

Meus filhos, doar-se por amor a Deus por aqueles que vocês carregam em seus 
corações é um presente seu para o seu Deus que vive em vocês. Vocês, filhos de Deus, eu 
amo vocês. Minha filha, tudo em você é abandono segundo a minha Vontade. Renda-se, 
minha filha. Agradeço com amor e abandono. Eu amo Você. Eu te abençoo, meu amado. Um 
homem.

Maria: Agora, minha filha, vai rezar ao monte da cruz, por este caminho 
onde o meu Filho a espera. Tire forças com a comida que nós, a Trindade e
Eu, nós abençoamos. Seu corpo está sob minha proteção.

130 - 1ou Junho de 2001 Jesus

Tudo está em você. Você está em mim na vontade divina.

Amados, fiz-vos ver o Amor durante a celebração eucarística. Tudo aconteceu em você. 
Entre em mim, vou te mostrar de novo o que é o meu amor e sempre será para vocêQuatro. 

Escreva as palavras que eu lhe dou para que possa testemunhar meu poder de amor.

A Filha da Vontade Divina: Durante a santa missa, no momento da consagração, 
quando o sacerdote levantou a santa hóstia, ouvi a voz de Jesus me dizendo: "Eu sou o 
Amoroso, coma o Amor." No momento de levantar o cálice, ele me disse: “Você vê meu 
Sangue correndo neste cálice. " Eu não vi nada com meus olhos, mas minha alma viu. Eu 
experimentei um êxtase interior e ouvi:"Beba meu sangue de amor, o
amo o líquido. "

Na sagrada comunhão, recebi Jesus, o Amor. Quando ele estava na minha língua, eu
disse: “Seu Amado se oferece a você, meu Amado. Ofereça-se a mim. "Abandonei-me para me 
oferecer e ouvi minha alma: “Eu me ofereço, Jesus Amor. Ah, minha alma, que acaba de receber o
Amor, exulto de alegria. " AoAo mesmo tempo, em mim, o amor me deu uma alegria 
extrema. Eu experimentei um êxtase interior e me vi ajoelhada na presença do meu Deus 
Jesus que não o via. Nessa alegria, ele me fez sentir que sua Presença era real. E eu

4. Este momento é entre você e eu. A alegria que sentirás ao escrever esta história será a minha Vontade.
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disse: "Venha minha esposa, eu te adorno com minhas joias." Eu vi os pregos de ouro afundarem
minhas mãos e uma coroa dourada de espinhos na minha cabeça.

Essa visão interior continuou. Sempre de joelhos, me vi com um véu. Eu vi Jesus de 
perfil; Não pude ver seu rosto com clareza. Ele estendeu a mão para mim. Aproximei-me 
dele sem movimento e apertei sua mão. Então ele disse:"Venha e receba a bênção de 
meu Pai." Quão macia era sua mão e seu movimento respeitoso! Senti tanta alegria que 
todo o meu ser vibrou. Eu me virei, vi meu marido Maurice e então ouvi:"Ele está lá como 
uma testemunha do Amor." Tudo acabou quando o padre abençoou o atendimento.

Não conseguia abrir os olhos, minha alegria era tão grande. Na Igreja, foi cantado 
em homenagem a Maria, Rainha da Paz. Sempre em meu estado interior, vi uma senhora 
branca. Foi Maria. Ela me disse: "Estou na beleza do Amor. Tudo em mim é puro como os 
seus pensamentos. Fico maravilhado com sua humildade. Eu me apresento a você como 
você quer me ver. "

Eu teria dito que meu coração queria explodir o quão feliz eu estava. Crianças de 
todas as idades circulavam ao redor dele cantando para ele. Felizes e unidos, eles 
ergueram os braços em sua direção. No centro desta rodada, Mama Maria olhou para 
mim e sorriu para mim. Foi tão bonito!

Ela me disse: “Olha o quanto eu te amo e como é grande o meu amor por 
todos os meus filhos que me dão todos os seus. Amo todos os meus filhos. Você, 
você se deu. Manifesto-me a ti para mostrar o meu apreço pelo teu sacrifício de 
te ter dado este dia, fazendo, com dor, o caminho da cruz por amor a nós, a 
Trindade e a mim, tua Mãe, levando todos os teus irmãos e irmãs, em a vontade 
divina.

"Minha filha, eu a carrego em meu Coração. Seja obediente, humilde e discreto, 
como sua mãe que deu tudo a Deus. Estou na vontade divina. Eu sou a Filha da 
Vontade Divina. Eu sou a Mãe da Divina Vontade. Eu sou a Esposa da Vontade Divina. 
Eles me associaram com a Vontade Divina. Por seu amor estou na Divina Vontade e 
com a Divina Vontade. Você, minha filha, fica em meu Filho: ele é a Divina Vontade. 
Não faça nada além do que ele lhe diz.

“Eu te amo, minha pequena. Amo vocês, meus amores. Mamãe os ama. Ela os quer todos 
nela. Venha para o meu refúgio. É tão urgente refugiar-se no meu Coração. Vamos, mamãe está 
esperando por você. Os quero. Minha filha, é a sua recompensa pelo seu caminho da cruz.
Paz e alegria!

Então, muito lentamente, tudo desapareceu.

131 - 2 de junho de 2001 Maria

Eu os quero em mim.

Meus filhos que amo, eu, sua mamãe, como gostaria que todos vocês se 
unissem em oração! Eu sou a Rainha da Paz. Paz em ti que amo!
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Eu sei, meus filhos, que muitos de vocês não querem orar. Quando eu, sua 
mãe, te peço para rezar o rosário, você evita inventar milhares de desculpas. Sua 
vida acelerada é um obstáculo ao meu pedido. Seus dias são preenchidos com 
suas preocupações. Você não quer deixar um lugar em sua vida para a oração.

Não sabes, meu amor, que a oração é para ti um meio de obter graças que 
te ajudarão a cumprir os teus dias? Quantos de vocês estão desanimados antes 
que o dia comece! Eles nem mesmo se dão ao trabalho de ajudar uns aos outros. 
Viver sem graças é privar-se de meios que poderiam ajudá-lo a terminar seus 
dias com alegria, paz e amor. Por que meus filhos rejeitam nossa ajuda?

Olhe para este mundo! A violência pune sem consideração em todos os lugares. 
Existem rumores de guerras, famílias estourando. Sem amor, seus corações 
permanecem indiferentes. As mães não querem mais educar os filhos, preferem os 
bens materiais ao calor do lar. Os pais estão desanimados. Eles não podem dar o que 
é necessário para suas casas, porque sozinhos, eles não podem pagar suas finanças 
porque eles queriam dar a si mesmos mais coisas que os afogam. A sede de bens 
materiais os levou à ganância e eles dizem que não podem fazer de outra forma. É só 
vocês, meus filhos, que devem escolher. Você vê os filhos serem indulgentes com a 
ganância a ponto de prejudicar sua família, sua própria saúde, e você faz o mesmo.

Os velhos são esquecidos. Eles os colocam em lugares onde serão cuidados, 
mas, na maioria das vezes, eles não receberão a visita de seus filhos. Crianças 
vagam pelas ruas tornando-se vítimas fáceis para os impuros. Meus filhinhos se 
oferecem; eles desistem de seus corpos para conseguir dinheiro para atender às 
suas necessidades, e outros para viver decentemente. A prostituição, meus filhos, 
transmite doenças. Em nome dos direitos da pessoa, são feitas leis para legitimar 
o casamento de filhos do mesmo sexo, ignorando deliberadamente os 
mandamentos de Deus.

Os sacramentos não são mais praticados e aqueles que os desejam não podem 
mais dar a seus filhos a educação religiosa de que precisam para que eles estejam 
prontos para recebê-los. Os pais exaustos depois de um dia de trabalho assistem a 
algumas reuniões pastorais com seus filhos, dando-lhes o mínimo estrito para 
receber a graça sacramental. Quem pode ter a Presença de Deus sem saber quem é 
Deus, porque se ofereceu, quem é você, para onde vai e como vai chegar lá?

Suas escolas rejeitaram meu filho. A Igreja de meu Filho sofre. Meus filhos 
sagrados estão exaustos. Alguns não querem mais se submeter à Igreja; a 
obediência ao meu santo Vigário é distorcida. As leis de amor de meu filho não são 
mais praticadas. Meus filhos não têm mais acesso ao culto, porque as portas das 
igrejas foram fechadas. Os erros se multiplicam. Eles se infiltram na doutrina de meu 
Filho a tal ponto que você não pode mais distinguir o verdadeiro do falso. Meus 
filhos, vocês não se preocupem mais em ler o Evangelho, a Palavra de meu Filho.
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Meus filhinhos de amor, o que vocês fazem? Você não sabe que está aqui na 
terra, rumo à vida eterna? Esse é o seu objetivo. Você não veio ao mundo para 
viver em prazer desenfreado e então se extinguir para sempre. Vocês são seres 
vivos. A vida está em você. Ela é a alma e a alma, meus filhos, ela não pode 
morrer, ela é divina. A alma vem de Deus.

Ide, meus filhos, orar. Você verá a luz. Sou Eu, a Mãe do Amor, que vos 
imploro que abrais o vosso coração ao Amor. Vós entendeis, meus filhos, sem 
amor, o Amor morre. Sejam amores. Amem-se uns aos outros. Amo vocês, meus 
filhos. Fique em mim, sua mamãe. Eu convido você para orar. Fique em oração.
Louvado seja, com Amor, meu Filho Jesus.

132 - 2 de junho de 2001 Jesus

Meus filhos, a vida está em vocês.

Minha amada filha das minhas doçuras, você está comigo na Vontade Divina. Tu és 
eu. Você só vive em mim. Você é o que eu quero que você seja. Eu coloquei minha 
sagrada Presença em você. Faço-te escrever estas palavras para que testemunhes a 
minha Presença em cada um dos meus filhos que amo. Você está todo em mim. O que 
quer que vocês sejam, estou em vocês, meus filhinhos.

Alguns de vocês sofrem muito por não sentirem minha Presença neles. Meus 
queridos filhinhos, não sou eu que me recuso a habitar em vocês, são simplesmente as 
suas faltas para com o Amor que os tornam inaptos para desfrutar o bem-estar da minha 
Presença em vocês. Meus filhos, vocês não sabem que estou aí, em vocês, porque se 
soubessem, vocês se reconheceriam como amor. O verdadeiro significado da vida é viver 
no Amor.

Meus filhos, vocês não podem viver se a vida não estiver em vocês. Seu interior 
é a vida. O que você vê do lado de fora é apenas uma aparência. A vida de seus 
corpos não está no exterior. A vida, a verdadeira vida, está dentro. Ela existe. Ela está 
em você. O que aparece do lado de fora é simplesmente a vida que vem de dentro.

Meus filhos, dediquem um tempo para se internalizar. Eles serão descobertos 
como são. Se você não vê isso do seu exterior, verá apenas a superfície, bem como 
um espelho que reflete apenas o seu exterior. Tudo está em você. É como uma 
lâmpada, sua fonte de energia vem de dentro. Ela brilha por dentro.

Você é como esta luz. Entre na luz e, uma vez que o esplendor cegante e 
resplandecente passe, você verá um interior cheio de vida que age, que ama, que dá, 
que espera, que assobia felicidade, que sente a vida, que anima tudo. É a sua vida , a 
verdadeira vida em você, em mim, em nós.

A verdadeira vida está dentro de você, não fora. Esta vida, que você acredita 
ser vida, é animada e alimentada por sua verdadeira vida. Meus filhos, a vida em 
vocês é tão linda, afetuosa. Eu sou a vida em você. Por mim



18

Presença, eu os encorajo, eu os alimento. Toda a vida interior é vida para mim, Amor. 
Eu sou o Amor que te dá vida. Meu amor alimenta suas vidas. É você, meus filhos, 
amor.

Por que procurar em outro lugar o que você tem? Tudo está em você. Isso é tão 
verdade, meus queridos filhinhos, que quando eles se virem em vocês em breve, eles 
terão uma alegria tão grande em saber que se amam que todos dentro reconhecerão 
seu Amado. Oh como eu te amo!

Meus amores, vocês que não sabem se interiorizar, peço-lhes que tenham 
confiança de que Jesus está em vocês, que ele vive em vocês. Porque você entrou em 
mim por seusim para amar, eles reconhecem o que é bom. É você quem faz o bem 
renunciando ao mal, sendo bom consigo mesmo e se entregando aos outros. Vindo 
até mim, eles ficarão melhores. Não, não seja incrédulo. Interiorizar é entregar sua 
vida a Deus dizendo: "Tire tudo de mim, faça o que quiser para que eu esteja em 
você pela eternidade." Isso é estar em mim.

Viver para mim é desistir de viver suas alegrias frenéticas de falsos valores 
para substituí-los por alegrias interiores que não o desapontarão. Essas alegrias 
farão você se sentir amado por Deus:
- eles vão te dar paz;
- você vai descobrir seus irmãos e irmãs que vivem suas vidas sem mim, e você vai entregá-los a 

mim para que eu possa transformá-los;

- descobrirão que caluniar o próximo não é amor;
- você terá apenas um desejo: sua felicidade;
- Você não terá mais ódio do seu próximo, porque quando ele for injusto com você ou 

com os outros, você confiará em mim;

- você oferecerá seus dias a Deus para serem cheios de graças;
- você se tornará caridoso para com seu vizinho;

- Você ficará calmo em situações incompreensíveis, pois saberá que isso não é 
seu, mas sim a mim;

- você só vai confiar em mim, Deus;
- você vai acreditar no meu poder;

- Você vai me oferecer cada gesto para que se torne uma oração. A oração será 
um meio para você evitar cair em tentação;

Meus filhos, fiquem em paz quando outra pessoa não aprovar seu 
comportamento amoroso. Assim, você viverá em Amor pelo seu ser e pelo do seu 
próximo. Procure o Amor e o encontrará em você. Então você se tornará amor. Não 
se esqueça de que as outras crianças serão como você, se você as der para mim.

Viver em Deus não é complicado, é você quem está com o seu falso 
raciocínio. Cuidado ao falar de mim, amor, porque eu sou cuidadoso
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de você quando eu falo de você. Mesmo que eles não me escutem, eu os escuto. Eu 
os amo. Meus filhos, vocês que pensam que sabem amar, por que se comportam 
como crianças que não sabem o que significa a palavra amor? Se você fala sobre 
amor, saiba o que é amor!

Meus filhos que me ignoram, eu permaneço apenas em vocês. Eu sou aquele 
que lhes deu vida. Esta vida é eterna. Quando eles me dizem queSim, Eu vou te 
mostrar que eu quero estar em você para a eternidade. Me ame Eu, amor, darei tudo 
a você. Eu os amo. Não posso negar o que eu, Jesus, quero de você: amor. Você em 
mim, eu em você.

Meus filhos, como posso esperar que sua vida seja um sim amar? Tenho 
esperado por você desde o primeiro momento de sua vida. Meus amores, tudo é 
para vocês. Venha para mim, vou fazer você descobrir o amor que falta. Quando 
você se recusa a vir para o Amor, você vagueia como um moribundo em um mundo 
concebido para o amor. Está tudo tão triste! Se o amor não mora em você, como 
você pode viver quando o seu mundo mata o amor?

O amor está vivo, ele está em toda parte. Tudo é amor. Tudo o que seus olhos 
veem vem do Amor que alimenta suas vidas. Se vocês são seres sem vida, seus olhos 
verão apenas um mundo sem vida, sem amor. Meus filhos que amo, deixem-me 
mostrar-lhes que o amor que vive em vocês vive para mim. Eu estou lá onde tudo me 
pertence. Quando você busca o que está em você, eu me descubro diante de você. É 
nesse momento que você está em mim.

Quando a vida em você vai encontrar o sim Para Amar, vou ensinar-lhe com o 
meu alimento vital o que há em você: um jardim de amor que ganha vida. Você verá 
com seus olhos a beleza do amor. Portanto, seu exterior será amor. Tudo parecerá 
amor, tudo será amor.

Você que está sozinho, sem mim, venha para mim, para amar.Eu quero você em 
mim, comigo. Quando um filho se entrega, ele se deixa levar por mim. Eu derramo nele 
graças de amor que o fazem mudar. Ele se torna amor. Então ele sou eu, Amor. Nele 
tudo se transforma em mim. Vocês se tornam o que deveriam ser: filhos amorosos do 
Amor. Meus filhos, vocês não serão mais infelizes. Como você pode ficar infeliz quando o 
amor alimenta o amor? Você se torna amor. Eu os amo.

Meus filhos, venham a mim: estou morrendo de amor em vocês. Diga que me 
ama? Eu, Jesus, eu te amo. Que tudo seja amor em você, por mim, comigo, em
minha. Jesus te ama. Abençoada é você, minha querida filha. Um homem.

133 - 2 de junho de 2001 Maria

Permanece unido com meu Filho.

Minha filha, chegou a hora em que tudo será por amor. O amor de uma mãe 
é tão terno! Meus filhos que amo, amam sua mãe no céu. É tão bonito
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seja amado por seus filhos! Vocês que dizem que me amam, amem-se, meus filhos. Uma mãe 
não pode ver seus filhos em conflito. Eu sou tão carinhosa!

Cada criança nesta terra está unida ao Amor. Todos vocês são seres de amor. Todos 
vocês vêm do meu filho. Se apenas um entre vocês não ama o próximo, corte a corrente 
do amor que os une uns aos outros. O coração de minha mãe está dilacerado. Chore por 
aquele gesto de indiferença.

Quando você fala contra uma criança, você a magoa e magoa a si mesmo. 
Mesmo que você não consiga ver o sofrimento que causa àqueles que carrega em 
seu coração, mesmo quando ele está lá. Essas crianças estão presentes em você. Eles 
vivem para Jesus, em você. Cuidado, meus filhos, suas palavras terão consequências. 
Quando você fala mal, você faz o mal. O mal está em você. Você causa o mal a si 
mesmo e faz com que a dor nasça em você. Essa dor, é você quem a carrega; seu 
corpo, meus filhos, sofre as consequências. Você não pode continuar a prejudicar o 
seu ser.

Quando você não puder saber a origem de sua dor, pergunte a si mesmo se 
isso foi causado por sua ignorância do amor de seu próximo. Já faz muito tempo, 
meus filhos, que vocês erraram. As doenças se multiplicam. Suas vidas estão 
sofrendo. Seus filhos vêm ao mundo com doenças. Meus filhos do amor, esses são 
os pecados transmitidos por vocês, por seus pais e por seus avós.

Você não para de se machucar danificando seu interior. Isso é feito quando você 
prejudica o seu vizinho que está dentro de você. Seu corpo, meus filhos, traz as 
marcas. Eles são seus pecados. Eles marcam suas vidas. E vocês, meus pequeninos, 
choram ao ver suas doenças. Você vê seus próprios filhos morrerem. Eu, sua Mãe, 
vejo vocês e meu Coração, meus filhos, está sofrendo. Eu sou uma mãe que fala com 
você com o coração. Eu imploro que vocês se amem, parem de fazer o mal entre 
vocês.

Meus filhos, como é triste ver essas crianças se autodestruírem! Venham ao meu 
Coração, tenho Amor em mim, quero protegê-los de vocês mesmos: vocês são tão 
frágeis. O inimigo os tem em suas redes e não para de prejudicar suas vidas. Ele ataca 
não apenas seus corpos, mas também suas almas. Ele quer sua morte. Venha para o 
meu Coração, lá dentro do meu refúgio, protegido de seus ataques. Eu vivo, meus filhos, 
em meu Filho. Meu Coração está ligado ao Amor. Eu te amo com ternura.

Meus filhos, vocês leram na Bíblia Sagrada a passagem que descreve o gesto de Pedro 
para vocês? Por causa do medo, ele cortou a orelha de um dos que vieram prender meu Filho 
Jesus com um golpe de facão. Não é por causa da violência que você deve reagir. Olhe para o 
seu Deus que fez um milagre curando seus ouvidos. Ele não aceitou o gesto de Pedro. Ele o 
advertiu contra toda violência, dizendo-lhe:"Quem golpeia com a espada morrerá com a 
espada." Meu Filho indicou com este gesto que todos aqueles que usarem atos violentos 
contra o próximo irão sofrer; por sua vez, eles conhecerão a violência.

Quem fala mal do próximo receberá o mal, porque o mal gera o mal. 
Qualquer gesto contra o amor não pode te fazer feliz. Isso os torna infelizes.
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Quando um filho fala mal do vizinho, o que ele diz sai dele. Então, ele não está 
feliz. Se ele semear confusão, colherá confusão: então, ele não será capaz de 
viver em paz interior. Já que fez mal ao próximo por nada, ele ficará triste, 
inquieto, taciturno. Ele perde a esperança de viver com calma, porque está tão 
preocupado com o seu problema que este tomou o lugar do bem nele.

Ele vive em angústia. Seus dias não serão animados por palavras de amor. Ele 
não consegue mais pensar nos outros sem fazer um comentário rude. Ele não sabe 
mais por que tem todos esses pensamentos, não se sente bem consigo mesmo. 
Todos ao seu redor sentem sua tensão; eles também se tornam como ele. Suas 
conversas vão contra o seu próximo. Sua vida não tem amor.

Ele não é mais capaz de dar livremente; Se ele der, espere algo em troca. Se nada 
recebeu, não se esquecerá, guardará consigo a sua decepção, que o fará pensar para 
não dar mais. Para ele, tudo é uma recompensa: olho por olho, dente por dente. Ele 
exige dos outros o que exige de si mesmo. Ele não acredita mais na felicidade em que 
tudo será alegria, paz e bem-aventurança eterna. Sua vida não tem mais alegria. Sua 
doença tornou sua vida uma vida complicada.

A sua saúde é um pouco complicada: digere com dificuldade, desenvolve 
alergias, o seu ser já não se defende das pequenas doenças. Tem um sonho agitado. 
Ele envelhece sem ter bom humor ou felicidade. Com a menor decepção, ele se torna 
tão infeliz que não tem mais o prazer de viver. Doenças graves o perseguem e, 
quando seu corpo está doente, ele grita que é injusto. Ele não percebeu que tudo 
começou no momento em que ele deu lugar ao mal, porque desde então o amor 
desapareceu. Aquele que nasceu para o amor, por causa do mal que ele mesmo 
infligiu, seu ser conhecerá a doença física e mental.

Este mal é um gesto de indiferença para consigo mesmo. Meus filhos, isso é 
porque vocês não se amam. Vocês se insultam, se criticam, carecem de caridade, 
tornam-se seres sem amor para com seu marido, sua esposa e seus filhos. Eles não 
confiam em seus pais. Eles estão sozinhos por causa de sua independência de seus 
semelhantes. Eles estão em um beco sem saída que os impede de caminhar em 
direção ao Amor, é a sua homenagem. Tudo o que você faz ou diz mal contra seu 
vizinho é um ato contraproducente que volta contra você mesmo.

Meus filhos, vocês são todos iguais. Todos vocês têm o mesmo Amor dentro de 
vocês: ele é meu Filho. Ele vive em você. Se apenas um de vocês está separado dos 
outros, é uma separação dolorosa que foi criada para meu Filho e para mim. Meus filhos, 
a separação causada pelos seus pecados contra o próximo produz sofrimento em vocês. 
Todos os meus filhos sofrem com isso. Se apenas um está errado, os outros sentem.

Vejam, meus filhos, como é importante amar uns aos outros. Amo você, sua 
doce mamãe. Vocês são meus filhos. Não posso ter preferências por fulano ou 
mengano, carrego-os todos no meu Coração. Meu coração é maternal. Meus 
filhos, amem-se. Amor Amor, Eu sou a Mãe do Amor.
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134 - 2 de junho de 2001 Maria

Mamãe ama suas orações de coração.

Minha querida filhinha, você que ama, ame a sua Mama do amor. Meus 
queridos filhinhos, vocês que amam sua Mãe do Céu, Amém e rezem por dentro 
comigo, sua Mãe. Estou tão perto de você!

Se eles soubessem da minha necessidade de vê-los orando com o coração! 
Direcione seu exterior para dentro; tudo está em você. Não procures chegar aos 
cumes da Ave Maria, não é isso que te peço. O que sua mãe quer é que você esteja 
comigo, dentro, onde meu filho está.

Por que orar com palavras sem sentido? Isso não agradece. Uma oração, 
meus filhos, é um pedido. Você que precisa de um amigo para um serviço, se 
estiver com ele mas o negligenciar, ele se sentirá excluído. Você acha que Ele vai 
lhe conceder o serviço que você pediu? Eu, que te amo tanto, não tenho direito à 
tua atenção?

Se você vier para mim, pense no que você vai me dizer; Eu te escuto, porque 
estou muito perto de você. Se oras sem pensar no que me dizes e desejando que 
tudo acabe depressa, eu que estou perto de ti, vejo-te e confirmo a tua pressa 
em terminar o teu rosário. Você acha que eu não sei o peso que isso tem sido 
para você?

Meus filhinhos, se vocês têm dificuldade em rezar o seu rosário, antes de iniciá-lo, 
peçam-me que lhe agradeça por recitá-lo com amor. Eu vou te ajudar Eu sou uma mãe 
que ama seus filhos. Não quero forçá-lo ou tornar o seu tempo um fardo. Eu conheço 
sua devoção por mim. Eu te amo muito! Eu intervenho perante a Vontade Divina para 
obter as graças da oração para cada um de vocês quando me pedem por elas. Se você 
não pedir, não vou conseguir pegá-los. Sua oração não produzirá agradecimento.

Quem entre vocês vai ver sua mãe para receber um favor dela sem dizer 
uma palavra a ela? Sua mãe te ama. Ela sabe, por sua proximidade, que eles 
precisam de algo, mas seu silêncio a impede de ajudá-los. Ela o amaria, mas 
respeita sua atitude. É o amor por você que a obriga a permanecer nesta posição.

Ela conhece suas necessidades, mas espera que isso saia de você. Ela toma cuidado 
para não violar sua liberdade. Ela os ama mais do que sua própria necessidade, que é por
pegue-os nos braços e diga-lhes: “Eu sei o que você precisa, vou pegar para você; 
Vou fazer isso. Espere aqui, a mãe vai assumir a liderança. "

Meus filhos, vocês sabem, sua Mãe no Céu não pode ajudá-los se vocês não 
me pedirem. Eu te amo demais para assumir a liderança, isso seria perder sua 
própria liberdade. Rezem, meus filhos! É você sozinho que tem a liberdade. 
Entenda, se você deseja obter de mim as graças que o ajudarão a orar, peça-me 
por elas. Eu sou a vossa Mãe do céu que vos suplica, meus filhos, que rezeis com 
palavras cheias de confiança. Eu estou perto de você
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Eu ouço sua oração. Faça com a certeza de que estou com você. Fale comigo, 
meus filhos. Se você tiver dificuldade, diga-me, vou ajudá-lo. Não sou uma 
simples estátua ou imagem, estou vivo; Eu vivo meus filhos. Eu sou a Mãe de 
Jesus.

Filhos meus que tanto amo venham ouvir sua mamãe. Eu, a Mãe do céu, exorto-
vos à oração do coração. Eu te amo ternamente. Meu filho carrega você em seu 
coração. Fique com meu filho. Amo vocês, meus queridos filhos. Abençoado
seja minha querida filhinha de meu filho.

135 - 3 de junho de 2001 Mamãe do céu

Dê em troca.

Minha querida filha, tu que escreves, fazes tudo no meu Jesus, o Filho amado do 
Pai. Tudo, minha filha, está Nele. Meus filhos, não procurem administrar tudo 
sozinhos. Tudo está na vontade divina. Não se engane com a Vontade Divina!

Por que, meus filhos, vocês não cumprem seus deveres como filhos de Deus? 
Quando uma criança percebe que é difícil cumprir a Vontade de Deus, ela deve vir até 
mim. Eu sou a Mãe da Divina Vontade. Meu Filho é o Filho de Deus Pai. Os dois não fazem 
mais do que um. A unidade de seu amor forma a terceira pessoa. Todo esse amor 
envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Destes três, eles formam um conjunto de amor. 
É a vontade divina.

Meu filho é a palavra do pai. Visto que o Pai é o Poder e o Espírito Santo está 
no movimento do amor, existe a Vontade do amor. Esta vontade é a vontade 
divina. Tudo é divino em Deus. Ele é a vontade. Eles são a vontade divina.

Sim, meu filho é a vontade divina. Eu carreguei a Vontade Divina em meu seio. 
Ele me deu tudo. Tudo o que estava Nele, Ele depositou em mim. Eu sou o amor por 
meu filho. Eu sou a Mãe da Divina Vontade para meu Filho. Todo o meu ser se deixou 
transformar por Ele, a Vontade Divina.

Deus Pai, meu Deus, Deus Filho, meu Senhor, e Deus Espírito Santo, meu Mestre, 
dignou-se a olhar para este humilde servo. Eles fizeram tantas maravilhas em mim que 
crianças de todas as idades vão me contar a bendita Mãe de Deus. Meus filhos, essas 
maravilhas são para vocês. Eu sou aquele cheio de graças. Peça-me um agradecimento e 
eu lhe darei de acordo com suas necessidades.

O Espírito Santo de amor, minha Santa Esposa, deu a seu humilde servo 
tesouros sem nome. Ele os depositou em mim. Ele me fez o benfeitor. Eu quero dar 
tudo para você. Pedi, meus doces amores, porque tenho em mim tudo o que vos 
falta para vos tornar filhos dignos de serem chamados filhos de Deus. Eu sou sua 
mãe.

Orei a Deus Pai para que Ele lhe envie o Salvador. Ele respondeu ao meu 
chamado enviando o anjo Gabriel que me disse:"Bendito, você, o bendito
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da Terra. Você encontrou graças entre todas as mulheres e seu seio receberá o Sal-
vador do mundo. " O Espírito Santo, instantaneamente de mim sim a este pedido, ele me 
cobriu com sua presença. Tive em mim a grande alegria que nenhuma mãe pode ter: a 
alegria de ser a Mãe do Deus-Filho.

Filhos meus, o Deus-Filho veio habitar no meu interior. Eu dei todo o meu ser para que 
Ele fosse o seu Redentor. O Redentor veio habitar neste humilde servo. Ele me agradeceu 
tanto que me tornei, para Ele, a Corredentora. Meus filhos de amor, eu sou a Mãe do 
Salvador. Eu sou a Filha da Vontade Divina. Tudo em mim é a vontade divina.

No instante em que o Verbo se fez carne, vocês, meus filhos, pela Vontade 
Divina, eu os carreguei em mim. Todos vocês estiveram em mim pela sua Presença. 
Vocês são, para mim, filhos da Vontade Divina. Porque você foi acolhido em mim, 
seja digno de permanecer perto de meu Filho, a Vontade Divina.

O amor veio a você por mim sim para amar. Meus filhos, por isso Sim, fui eu 
quem te deu o meu Filho. Eu, a Filha da Divina Vontade, cumpri a Vontade de Deus. 
Sejam seres que reconhecem a Vontade de Deus Pai. O Pai te ama.

Filhos meus, sou a Mãe de Jesus. Recebi as graças do amor que me 
prepararam para ser mãe. Recebi o Filho, o Filho de Deus, o Filho amado do pai. 
Havia tantas graças em mim que todo o meu interior brilhava. Tudo me foi dado 
muito antes de eu saber que deveria ser a Mãe do Messias. Meu ser foi 
transformado pelos favores que Deus me concedeu. Mesmo que eu não 
soubesse que seria a Mãe de Jesus, esses favores me foram concedidos por Deus 
Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho. Eles me encheram de graças.

Eles me deram esses agradecimentos para que eu pudesse estar com Amor, 
apaixonado.Tudo em mim não era nada além de maravilhas. Todo o meu ser estava se 
preparando para receber a luz. Meu Filho, o Esplendor do Céu, deve ter habitado um ser 
inferior aos seres celestiais. Tudo foi preparado pelo próprio Deus para que eu recebesse 
o próprio Deus. O amor habitou uma filha da terra. E vocês, meus filhinhos do amor, por 
mim, a Mãe do Amor, tornam-se filhos da promessa de Deus. Meu filho fez a graça do 
Divino penetrar em mim, para que eu pudesse ser a Mãe do Divino Filho.

Eu, uma filha da terra, fui escolhida por Deus para ser a Mãe de Deus e vocês, 
meus filhos, foram escolhidos por Deus através de mim. Sim, através do meu amor. 
Nenhum filho pode ser digno de meu Filho. Você que vai ver a Luz em todo o seu 
esplendor muito em breve, deve estar preparado por suas graças para poder estar 
em sua Presença. Deus é divino. Você é humano. É necessário, meus filhos, que seu 
ser receba as graças que os santificarão para serem dignos de ver sua Presença.

Ó Amor da minha vida, Luz dos meus dias, Luminosidade das minhas noites, 
adorável Majestade! que vieste habitar no meu ventre, com a tua Presença deu à luz o 
Amor em mim. No próprio Coração do Amor, eu fiz. Você me recebeu em você, você, o 
Amor da minha vida. Deus veio preparar meu interior pelo poder de sua divina
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Papai. Tudo foi para você, meu adorável Filho do amor, tudo deve ser perfeito para você. 
Ninguém poderia preencher este movimento, exceto o próprio Deus pelo poder do Amor.

Ó amado Amor! Você encheu meu ser com divino calor para embelezar seu 
trono; você fez seu Templo, seu ninho de amor, brilhar com sua divindade; você 
iluminou meu interior com seus raios celestiais. Todos esses movimentos de amor 
vieram do Amor.

Meus filhos, quão grande será a sua presença diante do meu Filho! Quando 
Ele mesmo preparou, por Suas graças, o seu interior para ver o esplendor do 
Amor, então você será transformado. Nenhum de vocês, meus filhos, não será 
capaz de se preparar para receber a Divindade, mas o próprio Deus. Orem, meus 
filhos, para serem filhos dignos das promessas de Jesus Cristo.

Eu, meus filhos do Amor, amo vocês. Amem-se, meus filhos. Ame seus 
irmãos e irmãs. Tudo está em Amor. Eu dei a você Amor. Dê-o ao mesmo tempo. 
Eu os amo. Abençoe-se, meus filhos. Louvado seja você, Divina Vontade, por ter
É importante fazer de nós filhos da Vontade Divina.

136 - 3 de junho de 2001 Maria Jesus

Ore dentro de você com minha ajuda.

Maria: Minha filha, a quem amo, estou neste mundo para que meus filhos possam 
testemunhar meu amor. Meus filhos, o que vocês fazem por dentro? Você me pede para 
orar com você e esquecer minha presença em você! Amem-se, amem-me. Maria, Rainha 
da Paz.

Estou tão triste! Olhe para mimFilha de sim quem chora, ela fica triste. Eu 
coloquei minhas lágrimas nele. Meus filhos, façam suas orações comigo, não me 
deixem em paz. Vocês são como máquinas que fazem sons. Eu estou aí, estou com 
você. Não posso ajudá-lo se não aprender a orar com o coração.

Amo vocês, meus filhos. Faça penitência. Venha até mim. Sua Mãe Celestial 
te ama. Amem-se uns aos outros. Tudo pode acontecer. Você não sabe o 
momento em que Deus Pai o fará vir a Ele. Ore dentro de você, comigo. Maria, 
Rainha da Paz, pede-vos que deixeis os vossos corações abertos ao Amor, pois o 
Amor Todo está em cada um de vós. Deixe-se amar pelo Amor. Ele quer você 
nele. Ele é o Tudo em todos. Meu Filho implora que orem, não com a cabeça, mas 
com o coração cheio de amor pelo próximo.

Jesus: Meus filhos, quando vocês oram com a cabeça, é a sua vontade 
humana que os orienta. Veja sua concentração, ela se ramifica em seu dia a dia. 
Você está disposto a fazer suas orações, mas suas preocupações são mais fortes. 
Você não pode se abandonar à minha Vontade, você não está abandonado.

Todas as suas preocupações, meus filhos, entreguem-nos a mim. Diga-me: “Jesus de amor, 
olhe para as minhas fraquezas quando oro. Não consigo orar sem pensar no que tenho
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feito, para o que vou fazer, e minhas preocupações me distraem. Ajude-me. Quero 
abandonar-me à oração, mas, sozinha, não consigo. Você, Jesus de amor, pode me 
ajudar; Eu me entrego a você em abandono à sua Vontade. Eu amo sua mãe. Quero 
refugiar-me em seu Coração para orar com você. "

Meus filhos de amor, eu sou a Vontade Divina. Me dê tudo. Renda-se ao 
Amor. Eu vou te ensinar o caminho para ir ao Coração de minha mãe. Minha Mãe 
e eu cobrimos vocês com graças de amor que os ajudarão a orar. Entre em mim, 
seu Filho, para orar. Minha mãe e eu estamos unidos. Junte-se a nós.

Maria: Amor, amor, amor te ama. Eu os abençôo, meus filhos do Amor.
“Pai, aqui estão os teus filhos reunidos na alegria da minha presença entre eles. Eu 
sou sua humilde filha que implora por sua misericórdia. "Você que vem de todo o
mundo para orar com os meus privilegiados que me veem, receber graças por você e 
por todos aqueles que você carrega em seus corações. Seja abençoado O amor o 
chamou e você respondeu ao seu chamado.

Meus filhos do amor, em cada momento de suas vidas, estive com vocês 
para ouvi-los. Eu implorei à Vontade Divina para vir e ajudá-lo. Estou em todas as 
partes do mundo. Onde quer que haja um filho, estou perto dele. Deus me deu 
graças que me faz estar presente perto de você. Sim, meus filhos. Deus é meu 
Pai, meu Filho e meu Marido. Onde eles estão, eu estou. Estou sempre perto de 
você, porque Deus é onipresente.

Venha para mim, sua mãe, espero por você lá dentro. Amem-se, é importante. Tudo 
em ti está Nele, meu Filho, e eu Nele. Eu sou a Virgem Imaculada. Sejam puros, meus 
filhos. Cuidado com suas faltas, pois todo pecado destrói a pureza. Eu estou
com vocês. Abençoe-se. Eu os amo. Amor, amor. O amor te ama.

137 - 4 de junho de 2001 Maria

Maria, sua bênção.

Minha filha que eu amo, você que quer ouvir o meu Santo Coração em você, faça o sinal da 
cruz comigo. Não fique fora de mim.

Meus filhos, amem-se. Nada pode acontecer com eles. Fica comigo, em mim, eu sou
sua bênção. “Pai, olhe para seus filhos que eu amo. Dê-lhes paz de espírito. "Almas eu tenho
aqui seu pai. Ame aquele que está em você. Adore o seu Deus de amor.

Meus filhos, a graça da oração é um benefício para a alma. Cada criança que 
se entrega à Vontade Divina se beneficia deste tesouro. Sua vida na terra tem 
mais mérito. Ele se torna um instrumento de amor nas mãos de Deus. Deus 
agradece a todos aqueles que fazem o bem por suas orações, porque quando 
oram em Deus, aqueles que estão nelas também aproveitam esses benefícios.

Deus dá graças a todos aqueles que oram, mas àqueles que oram em Deus, ele dobra 
suas graças; a outros Ele dá três vezes mais; para outros, é aos milhares que ele dá
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e para alguns, triplicou milhões. Tudo isso para receber de todas essas crianças 
as orações que ajudarão outras crianças que precisam de graças para suas 
almas. Deus ama todos os seus filhos. Ele quer todos vocês como filhos de Deus.

A alma da Filha do Sim a Jesus: Falo porque meu doce Jesus, a Divina Vontade, me 
pede isso. Eu sou a alma abençoada de Deus. Ele me escolheu para testemunhar seu amor 
pelas almas. Estou em sua presença contínua. Eu vivo em seu amor. Ele é o ar que respiro. Ele 
é minha alegria. Ele é meu esplendor. Ele é minha beleza. Ele é minha luz. Ele é minha vida. 
Ele é meu perfume. Ele é meu ato. Ele é meu marido.

Eu pertenço apenas a Ele. Ele é tudo o que sou, porque sem Ele não sou nada. Eu 
não vivo para Ele. Ele é Amor. O amor me alimenta. O amor me dá vida. Qual é a minha 
alegria senão a sua alegria! Minha felicidade, mas sua felicidade! Eu dou tudo a Ele 
porque tudo vem dele. Meu amante é Jesus, meu Deus. Eu não posso agradar a mim 
mesmo, exceto Nele.

Nós, almas, pertencemos a Deus. Somos feitos do amor de Deus. Tudo em 
nós é amor. Deixar tudo para Deus é conhecer a felicidade sem fim. Eu, eu sou 
seu amor. Ele gosta de me encher. Ele me ama e eu o amo. Nós somos um. Ele é 
meu marido, eu sou sua esposa. Somos uma unidade de amor. Ele é meu 
Amante, quem dita estas palavras caras à Vontade Divina.

Ai, Amor, Amor, te adoro, te louvo, te glorifico, te agradeço por tuas imensas 
graças que me concedes por amor. Eu sou todo seu, eu me curvo a Vossa 
Majestade. Eu faço um ato de adoração diante de sua majestosa Presença. Ah, 
que clareza é essa que ilumina meus dias? Ah, que amor é esse que vem a mim 
se declarar!

Jesus: Eu sou seu amante, você me pertence. Eu te dei vida porque você é aquele que 
escolhi para viver eternamente comigo. Eu quero você completamente no meu amor. Eu te 
alimento em cada momento do meu amor. Eu me consome por você, minha alma. Você é 
minha. Gosto de te encher de amor. Meus agradecimentos te deixam linda. Gosto de ver 
minha esposa brilhando com minhas explosões de amor. Eternamente quero você perto de 
mim. Você está amando. Amando você estará pela minha Presença perto de você.

Ai minhas almas, como Deus as ama! Coloco esta declaração de amor em 
cada um de vocês, meus filhos do amor, por vocês.

Maria: A alma é de Deus. Ela é obra de seu amor. É preciso dar às suas almas as 
graças de que precisam para que sejam todas para Deus. Tudo volta para Deus. Deus 
é tudo. Estamos Nele. Viemos Dele. Vamos dar a Deus o que Lhe pertence.

Sua mamãe é a distribuidora de todas as graças. Venha para mim, eu vou te 
agradecer por ir para o meu filho. Ele é o único que pode agradecer com amor por irem 
para o seu Pai. Ir para Deus é se tornar um filho de Deus. Deus o Pai é o seu pai. Ele os 
ama. Ele quer você com Ele. Não rejeite seu lugar perto Dele.

Meus filhos, é fundamental fazer sua escolha. Sim, só você tem essa escolha. 
Deus nada mais é do que bondade. Ele não irá forçá-lo a vir a Ele se você
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eles não querem isso. É por isso que tantas crianças oram para que você compreenda a 
importância de sua resposta; sua vida eterna depende disso. Eu os amo,
Meus filhos. Obrigado por ler essas palavras de amor.

138 - 5 de junho de 2001 Mamãe do céu

Eu sou sua alegria.

Meus filhos, não hesitem em orar. O mundo é tão perverso. Tudo é mau nele. Meus 
pobres filhos não percebem todo o mal que fazem a si mesmos. Eles se permitem ser 
mergulhados no mal por Satanás que se enfurece contra eles, os filhos de Deus.

Ele sabe que seus dias na terra estão acabando. Ele não pode suportá-los 
porque sabe que Deus lhes deu a escolha de se reconhecerem como filhos de Deus. 
Por causa da queda de Adão e Eva, Deus deu seu amado Filho Jesus para purificá-los 
com seu Sangue Precioso. Cabe a cada um de vocês decidir se deseja se arrepender 
de suas faltas. Deus não pode fazer isso por você. Depende de você se reconhecer 
como pecador, aceitando seu sacrifício de amor.

Satanás faz de tudo para tirar sua liberdade de escolha. Ele sabe que, se incitar você 
ao ódio, você não verá o quanto Deus é misericordioso com você e o quanto ele o ama, 
até que dê seu Filho encarnado para salvá-lo. Satanás é o mestre da obra de decadência 
da vida. Quanto mais você coloca sentimentos de ódio em você, mais você ganha vitórias 
nos filhos de Deus. Você é o alvo deles.

Olhe a sua volta. Há tanto ódio no coração dos filhos de Deus que você não 
percebe que é ele, Satanás, quem os incita a praticar o mal. Porque seus irmãos e 
irmãs cometem o mal, você os vê com desprezo. Mas, meus filhos, vocês não 
percebem que eles são vítimas de Satanás. Ele se tornou o dono deles. Meus 
filhos, é preciso orar por eles. Essas crianças estão em suas garras. Não é 
desejando o mal que você vai impedir seus atos. Esses são os truques de Satanás 
que precisam ser combatidos.

A oração é uma arma contra ele. Deus pede que vocês ajudem uns aos outros. Ele 
nos pede para nos julgarmos, isso é de Satanás. Tenha cuidado com suas opiniões. Se 
eles conduzirem julgamentos contra o vizinho, isso prejudicará você e também o seu 
vizinho. Eu, sua Mãe, te advirto para que no dia em que você estiver diante de Deus de 
Amor, não sofra por causa de suas palavras. É você sozinho que deve julgar a si mesmo.

Meus filhinhos de luz, sua mamãe pede que rezem. A oração é alegria para 
quem ama. Permaneçam alegres, meus queridos filhos. Eu os amo. Obrigado, 
minha querida filha, por ter respondido ao chamado de sua mãe.
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139 - 7 de junho de 2001 Jesus amor

A felicidade está em mim.

Meus amados em Jesus, tu és a doçura das minhas santas dores, a vida em Deus 
é alegria e paz para quem ama Jesus. Tudo está em mim. Eu sou a Vida que dá 
alegria. Toda alegria é portadora de felicidade. Ninguém é feliz se não vive em mim, 
Jesus.

Poucos dos meus filhos vivem em mim. Eles se entregam a todos os tipos de coisas, 
mas não vêm até mim. Eu sou aquele que está em vocês, meus filhos. Por que procurar 
felicidade lá fora? Só comigo você viverá feliz.

Quando o olhar deles se desvia de mim para não ver aquelas coisas bonitas, essas 
coisas que eles olham, não lhes trazem amor. Sou Eu, que vivo em você, que sou Amor. 
Você não vê o lado patético. Seu olhar está voltado para o superficial. Você se torna 
exigente, egocêntrico. Sua felicidade desaparece.

Meus pobres filhos, vocês ficam tão tristes, tão infelizes! Tudo ao redor deles 
parece pouco atraente, desinteressante. Você fica deprimido e acha tudo chato. Por 
sua vida não ser o que você gostaria que fosse, você sempre tenta se direcionar para 
as coisas materiais, na esperança de que elas tragam a felicidade e a alegria tão 
procuradas. Isso é falso, meus filhos, isso nada mais é do que uma ilusão! Tudo se 
torna fictício para você que busca a felicidade nas coisas materiais.

Meus queridos filhos, venham a mim, Jesus. Eu estou em você. Não posso 
ser falso, tolo ou infeliz. Meus filhos, se vocês não vierem a mim, tudo ao seu 
redor não será capaz de lhes dar alegria. Como fico triste ao vê-los andando 
como autômatos diante das vitrines de seus armazéns exibindo suas 
mercadorias. Essas mercadorias, que foram expostas para seduzi-los, parecem 
brilhantes e atraentes para eles.

Meus filhos, vocês não veem que estão infelizes, que desejam a felicidade? A 
felicidade não está em bens materiais. Eles não são duráveis   porque essas coisas são 
destruídas, saem de moda e são usadas. Vocês estão iludidos, meus filhos, por adquirir 
essas mercadorias. Meus filhos, não se deixem levar por suas tendências ruins. O que é 
ruim não pode remediar sua falta de felicidade. A felicidade é tão real, tão cintilante e tão 
bela que ninguém pode controlá-la.

Meus filhos, vocês se voltaram para as tendências modernas que despertam 
em vocês precisam buscar sempre o que vai fazer vocês sentirem o prazer de se 
distrair. Você tem um vazio a preencher. Esses hobbies que passaram a consumir 
para satisfazer uma necessidade não atendida sempre os levam a comprar para 
estar na moda. Muitas vezes, sem perceber, estão diante das janelas, porque não 
encontraram mais nada para se divertir.

Às vezes você está em busca de outras atividades, mas o prazer de ter bens 
materiais retorna, pois tudo ao seu redor o leva a dedicar tempo a essa atividade. 
Você responde a um vazio: o de ter felicidade
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aparente. Essa felicidade, meus filhos, vocês a inventam, porque não encontraram a 
paz interior. Aqueles que encontraram paz não sentem necessidade de perder seu 
tempo gastando horas olhando para coisas materiais.

Meus filhos, vocês agora encontraram uma maneira de fazer compras sem 
sair de casa: na televisão ou online. Esqueça essas manias, elas não lhe dão amor 
interior. Eu sou o Amor que mora em você. Dê amor que vem de dentro, de onde 
estou. Eu sou sua felicidade.

Quando más notícias forem trazidas a você e você sentir pena, venha até 
mim, Jesus. Como uma faísca que acende em você, eu te dou felicidade e você 
está indo muito bem! Você é feliz como o pássaro tentilhão assobiando uma 
música de alegria sem fim.

A felicidade que ofereço a você não é uma felicidade enclausurada. Eu não tenho 
fronteiras. Eu sou vida e felicidade. Minha alegria é liberdade e meu poder não tem limites. 
Venha beber a felicidade que florescerá dentro de você. Você será como as flores que 
perfumarão seu interior. Eu sou Jesus, seu Rei de amor.

Eu sou alegria, amor, paz e felicidade. Eu, Jesus, o Filho do Deus de Amor, te 
amo. Meus queridos filhos, quero vocês felizes, não infelizes. Você nasceu para 
ser feliz. Só em mim você será feliz. Eu te abençoo. Ame o seu amor de Jesus.
Minha filha das minhas dores, O amor te ama. Um homem.

140 - 8 de junho de 2001 Jesus amor

Dê o seu sim cada manha.

Minha querida filha que ama seu Jesus de Amor, escreve isto: Meus filhos, vocês 
que estão ocupados administrando seus bens materiais não podem saber o que há 
dentro de vocês. Você está distraído por suas preocupações. Sua energia física se esgota 
com seus esforços para administrar seus pensamentos. Durante todo o dia, seu 
pensamento funciona sem parar e você drena o resto de suas reservas de energia por 
causa de suas preocupações. Eles se encontram com tanta falta de energia que seu 
vizinho é vítima de seu cansaço.

Se sua energia é gasta em compras, como, meus filhos, vocês podem ter boa 
saúde? Vocês não têm duas vidas, meus filhos. Se você gasta sua energia 
pensando em tudo que quer ter, em tudo que quer fazer, e também se cansa na 
hora de fazer compras, o que sobra para o seu trabalho? No final do dia, você 
pode se perguntar por que está tão exausto.

Meus filhos do amor, é quando vocês não viveram isso com amor em mim, comigo. 
Você não tem mais força, sem mim. Sou eu, Jesus, quem quer ajudá-lo. Sem mim, você está 
sem meu amor. Você vai em direção a uma meta materialista e drena sua energia. Eu, meus 
filhos, sou aquele que toma a tua força e a multiplica através das minhas graças. Eu sei como 
dar a eles o que eles precisam para suas obras. Sem esse equilíbrio, você não pode recuperar 
sua forma física.
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Em sua vida cotidiana, você trabalha com certa apatia. Você não vê nada ao seu 
redor além de pessoas cansadas como você. Cada dia traz a você a prova de seu 
cansaço. Eles estão desanimados com suas vidas. Eles não podem mais. Eles têm um 
caráter canino. Eles não são mais os companheiros que gostariam de ser. Eles se 
tornaram crianças cujo caráter é a imagem de sua saúde.

Meus amores, a verdadeira vida é tão diferente! Ela é mais simples, mais 
repousante, mais humana, mais feliz. Quando você está em mim, você descobre o 
amor. Tudo parece mais bonito para eles. Todo o seu ser está harmonizado com as 
suas necessidades. Você vê amor ao seu redor. Suas necessidades materialistas 
perdem a importância. O que antes era importante não é mais. O que aprenderam é 
o verdadeiro valor da vida: felicidade.

Meus filhos, orem todas as manhãs a meu Pai Celestial para que Ele lhes 
conceda o que for necessário para o seu dia. Ele vai te preencher. Ele lhe dará a força 
para fazer seu trabalho. Tudo parecerá tão lindo para você! O amor é tão simples! 
Nada complicado no amor.

Isso será feito com esforço comigo, Deus. Sou eu quem derramarei em você as 
graças que o ajudarão a transformar. No começo parecerá difícil, mas, aos poucos, 
seus passos vão parecer mais leves, menos pesados. Como crianças aprendendo a 
dar os primeiros passos, é normal tropeçar. Com o meu agradecimento, você 
aprenderá a se levantar.

Tudo parecerá mais feliz para eles. Eles ficarão mais felizes por dentro. Eles 
serão mais tolerantes com aqueles que não têm os mesmos critérios que você. Eles 
olharão para você sem fazer um único comentário desagradável, pois você saberá 
que era como eles antes de dar tudo a Deus. Eles descobrirão que o amor existe 
dentro e dentro deles. Você não os julgará mais, pois perceberá que são vítimas de 
sua vontade humana. Eles vão perceber o mal que fazem a eles quando falam contra 
eles.

Vocês são filhos criados para amar, não para odiar o próximo. Meus filhos, 
esforcem-se para vir a mim com abandono sincero. Eu me entreguei para que 
você possa me receber. Peça e receberá.

Não, meus filhos, seus pedidos nunca perdem a importância para mim. O 
menor pedido é tão importante que coloco todo o meu amor em dar-lhe minha 
força para ajudá-lo. Sim, meus filhos, isso vale para tudo, não só para as vossas 
necessidades essenciais, mas para todos os esforços para viver a vida com 
alegria e paz.

Me dê seu sim cada manha. Seu dia será uma oração de amor, vocês serão 
transformados em seres de amor. Tudo é possível para quem diz o seusim ao 
Amor, eu sou o amor, sou aquele que te ama. Amam-me, meus filhos. Amar a si 
mesmo e ao próximo é muito mais simples do que você pensa.
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Venha para mim, estou aqui e espero que você perceba que a sua felicidade sou eu, 
Jesus de amor.Minha doce filha, fica para me ouvir. Eu amo Você. Eu te abençoo.
Persevere, minha filha. Jesus, amor, amém.

141 - 9 de junho de 2001 Pai de amor

Eu sou seu papai do céu.

Minha querida filha, tu que queres o amor, ama teu Jesus de Amor, minha filha, 
tu és a filha amada do Pai; Eu, seu Pai, te abençoe. Eu sou o Todo-Poderoso. Não sou 
um Deus longe dos meus filhos, estou em vocês, meus filhos. Eu os amo. Eu sou um 
pai amoroso para cada um de vocês.

Este mundo vai conhecer as transformações. Vocês serão mais uma vez os filhos do 
amor que deveriam ter sido desde o início deste mundo. Sim, meus filhos, todos vocês 
conhecerão a felicidade na terra. Fiz esta terra para que minhas criaturas vivam em meu 
amor, de acordo com minha vontade. Todos viverão sem animosidade para com seus 
semelhantes.

Meus filhos, vocês são aqueles que escolhi para este mundo. Este mundo do 
século vinte e um é minha escolha. Todo o poder está em mim. Amo vocês, meus 
filhos do amor. Todo amor vem do pai. Fiz tudo para que cada um de vocês 
vivesse feliz. Eu, seu Pai Celestial, sou sua vida.

Meus filhos, vocês são os escolhidos do pai. Você está em mim, o Pai Celestial. 
Eu os amo. Se você conhecesse todo o meu amor por cada um de vocês, ficaria 
pasmo se o mundo em que você vive mudasse completamente! Tudo em mim é tão 
lindo, tão perfeito, tão luminoso! É tão grande a minha alegria tê-los em mim! Eu não 
sou apenas seu pai, mas também Deus o pai. Eu criei tudo: o céu e a terra. Em mim 
eu tenho o universo.

Meus filhos, curvem-se diante do seu Deus. Eu sou o poder. Eu sou um pai que estende 
os braços para seus filhos pequenos. Seja você quem for, você é meu, você é meus filhos. Eu 
sou seu papai do céu. Essa é a minha Presença perto de você.

Eu sou seu pai, que quer seus filhos ao seu redor. Agrada-me vê-los. Estou 
satisfeito com você porque eu, seu Pai, criei você. Meus amores, todos vocês têm 
meu sopro de amor dentro de vocês. Eu criei tudo. Do seu corpo, eu sou o 
Criador. Tudo em você vem de mim. Sua alma, que é a vida em você, vem de 
mim. Eu sou a Vida que soprei em você, minha Vida.

Meus filhos, o seu Pai de amor lhes envia essas palavras que vieram de vocês. 
Sim, meus filhos, é de vocês que essas palavras saem. Veja meu poder. Eu tenho 
todos eles em mim. Essa filha que escreve está em mim com você; você não está 
separado de cada um de vocês. Mesmo que vocês vivam a certa distância um do 
outro, como do Canadá à China, vocês estão todos em mim, o Pai. É por mim que a 
abordagem de todos os meus filhos é feita.
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Você vive na Vontade Divina. Esta filha a pronunciousim para amar. Para o seu 
Sim, Eu tirei dela sua vontade humana. Eu a transformei para tomar tudo dela. 
Permitiu-se que a sua vontade fosse cumprida para não impedir as minhas 
explosões de amor necessárias à sua transformação. Todo o seu ser está em mim. Eu 
derramo sobre ela as graças que a tornam nossa. Ela se torna o que queremos que 
ela seja: nossa filhinha na Vontade Divina. E vocês estão nisso por mim.

É para cada um de vocês que digo estas palavras: "Você que é único para
eu, pelo seu sim, você é só para mim, você me pertence. Eu estou interessado em você. Eu sou seu 
pai. Me ame, eu te amo muito! você é um filho do amor. Eu te dei meu Filho Jesus para te ter 
comigo por toda a eternidade. Ame o seu pai que te escolheu para o amor, você é um filho do 
amor, que vem de mim. Meu filho de amor, não posso obrigá-lo a pronunciar o seu sim que o 
transformará em um ser de amor, mas você sabe que é amado por mim, seu Pai. Peça as graças 
de amor que o ajudarão a tomar sua decisão se, naturalmente, você me quiser como seu Pai 
Eterno. Eu amo tanto. Eu vou esperar por você, se você quiser. "

Meus queridos filhos, a quem tanto amo, não se deixem enganar por seus 
enganosos preconceitos. Venha para mim, seu papai te ama. Meu Filho Jesus veio até 
você para salvá-lo. Por amor, consenti, eu, seu Pai Amor, em dar-lhe meu único Filho. Por 
vocês, meus filhos, não retive meu Filho. Ele é minha vida. Eu o amava mais do que 
minha própria vida. Meu filho é minha vida. Ele sou eu, eu sou Ele. Seu triunfo é meu 
triunfo. Seu Salvador é meu Filho amado em quem coloquei meu prazer. Tudo Nele sou 
eu, o Pai Eterno

Meus filhos, amem o seu Pai Celestial, amem o Amor. Eu sou o Poder do amor. 
Eterno é minha vida em você. Você que dizsim para amar, eles terão vida eterna. 
Grande será a sua gratidão ao seu pai, que deseja que você seja feliz pela 
eternidade. O amor é verdadeiro em nós. A Trindade está em nós, nós em você. 
Meus pequeninos que eu amo, eu sou, eu fui, estarei por toda a eternidade. Seu 
amoroso Pai que ama você. Minha filha, eu te abençoo. Um homem.

142 - 9 de junho de 2001 Maria, Mãe do Céu - A Trindade

Feliz aniversário de nascimento.

Maria: Minha pequena C., eu, sua mãe, te digo: feliz aniversário do seu nascimento! 
você é minha filha amada que eu amo. Sua Mãe do Céu lhe dá a graça da felicidade, você 
é um privilegiado neste dia. Todos os meus filhos que nasceram no dia nove deste mês 
de junho desfrutam de graças especiais neste dia.

A Trindade: Seu nascimento foi uma alegria para nós, a Trindade. Tudo está em 
nós. Nós te amamos, minha filha. Marie-C., Neste dia alegre, nós te amamos com alegria. 
Para que possa alcançar a vida eterna, damos-lhe esta alegria no seu aniversário. Mim
Filha de sim que eu amo, se você soubesse como os aniversários são importantes! Eles 
são as alegrias de seus nascimentos que são renovados.
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Maria: Meus filhos de amor, eu sou sua Mamita; minha vinda ao mundo é uma 
alegria para todos os filhos da terra. Minha filha, meu nascimento preparou seus 
nascimentos na terra. Pelo meu nascimento, fiz reparação perante a Vontade Divina pela 
ofensa que Eva cometeu ao desobedecer a Deus. Todos deveriam ter nascido na vontade 
divina mas, devido ao pecado de Eva, este movimento de amor foi interrompido. Com o 
meu nascimento na terra, Deus colocou de volta em operação esse movimento inerte 
que tornou o amor um obstáculo. Fui, então, a primeira filha da Vontade Divina que 
nasceu sem pecado original, pois tive que trazer o Salvador ao mundo.

Ao nascer, o Filho de Deus deveria levar todos os pecados dos filhos do 
passado, presente e futuro e levá-los à morte. Meu Filho Jesus, o Redentor do 
mundo, me associou às tuas dores. Eu, sua mãe, me tornei corredentora. Por amor, 
sofri em mim mesmo por todos os seus pecados. Como eu sou a Mãe de Jesus, 
tornei-me a Mãe das Dores, porque todo o meu ser sentia cada uma de vocês que 
estavam no meu Filho. Meus queridos filhos, vocês estavam todos em mim, sua mãe.

Alegrai-vos pelo meu nascimento, que abre as portas à alegria de vos ver ao 
mesmo tempo unidos pela minha santidade. Meu nascimento é uma alegria para 
você, tudo como você, que veio ao mundo, me dá uma grande alegria, porque eu 
sou sua mãe. Cada nascimento me traz uma rosa. A glória do Pai cresce em cada um 
de vocês. O nascimento é parte de sua glória. Tudo retorna a ele para sua glória. Sim, 
meus filhos, seu nascimento foi uma alegria para nós. Quando uma criança vem ao 
mundo, é como uma flor que apresento ao pai. Veja que todos os dias eu apresento 
a Deus Pai uma harmonia de flores. Cada criança, nascida a cada dia, forma uma flor 
em todo o buquê.

Meus pequeninos, quando vocês interrompem a vida, vocês impedem o Amor 
de receber amor. Cada criança é amor; ele é vida. Se as crianças são impedidas de vir 
ao mundo, ocorre uma interrupção do movimento do amor. Você interrompe este 
movimento, o de oferecer a Deus Pai suas alegrias. Vocês são suas alegrias, meus 
filhos. É o Pai quem escolhe cada um de vocês.

Você que não quer o nascimento do seu filho, faça mal. Deus Pai te ama, Ele 
está feliz por te ter. Ele ama todos os seus filhos, sem exceção. Meus filhos, ele sabe 
tudo. Ele sabe que alguns de vocês fazem mal aos outros e que sofrem em seus 
corpos. Se um de vocês estupra uma criança, é porque ela tem pecado dentro dela. A 
violação do corpo não vem do bem, mas do mal.

O mal entrou em meus filhos por causa da desobediência. Foi Satanás quem 
enganou Eva ao seduzi-la e, sob a influência de Satanás, ela tentou Adão. Satanás os 
incita a desobedecer a Deus. Satanás não cessa de incitar o mal, e meus filhos se deixam 
tentar. Eles são filhos vítimas do Maligno.

Meus filhos, o número de meus filhos que são vítimas de Satanás é tão grande. Deus, 
em sua bondade, pede que você pare com essa violência. Suas filhas são estupradas. Eles 
sofrem e se envergonham desse gesto. Alguns, por causa dessa ação, estão esperando por 
uma criança que deve vir ao mundo. Minhas doçuras, é que o Pai vai rejeitar essas filhas
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quem carrega um bebezinho no útero? Ele ama todos os seus filhos, e também ama o 
filho que eles carregam no ventre, porque meu Pai conheceu, antes deles, seu 
bebezinho. Ele não pôde evitar esse gesto de violência, já que cada criança deve escolher 
entre fazer o bem ou o mal.

É por causa do pecado da desobediência que você está neste impasse. Sua 
vontade humana está sob a influência de Satanás. Ele os incita ao mal. Adão e 
Eva lamentaram sua culpa e vocês, seus filhos, por causa de seus pecados, 
conheceram o mal. Você era livre para fazer o bem ou o mal. Não se comportem 
como crianças que não querem fazer mais do que o bem.

Meus filhos, vocês sabiam que ao nascer cada criança está protegida porque Deus 
deu a cada uma um anjo da guarda? O pai deve ensinar ao filho que ao lado dele está um 
anjo que o protege, que está ali para ajudá-lo a se comportar bem, para que ele sempre 
ouça a Deus. Assim, conforme a criança cresce, você pode pedir a ela para protegê-la.

Quantos perderam o prazer de orar! Olhe para suas igrejas, elas estão 
praticamente vazias. Você deixou os sacramentos. É preciso rezar por quem pratica o 
mal para que receba as graças do amor. Peça-me agradecimentos; Não cesso de 
interceder por vocês perante a Santíssima Trindade. Essas graças os ajudarão a se 
tornarem filhos de Deus. Venha refugiar-se no meu Coração, vou protegê-lo contra 
os ataques de Satanás. Meus filhos, a oração pode ser um obstáculo ao mal.

Deus, que ama Seus filhos, os quer com Ele. Ele os vê, não os rejeita. Ele os ama 
muito. Você acha que Ele vai rejeitar o bebê que vem ao mundo? Ele o escolheu, 
mesmo que esse movimento não tenha sido feito com liberdade. Ele o ama com um 
amor incomensurável. Seu Filho Jesus, com sua morte, redimiu este gesto.

Deus Pai: É o filho que lamenta este gesto de violência. O bebezinho é amor. 
Mamãe é amor. Ela deve pedir as graças do amor que a ajudarão a crescer no amor. Ela 
receberá as graças que desenvolverão seu aspecto maternal. Assim, ela poderá carregar 
seu filho com amor. Seu relacionamento mãe-filho será feito com alegria.

Sou eu quem derrama as graças maternas sobre minhas filhas do amor. Eu sou 
Deus maternal. Tudo vem de mim. É preciso pedir essas graças, meus amados, são 
para vocês, as mães que vão levar os filhos de Deus em seu ventre. A jovem que 
conheceu o sofrimento por causa de uma ação violenta receberá as graças que a 
consolarão. Tudo está em Deus.

Maria: É preciso abandonar-se no Amor, Meu Filho levou consigo os seus 
sofrimentos. A dor que esta filha sofreu será associada à dor do meu filho
e, juntos, venceremos o ódio; Eu sou a Mãe da alegria.

Meus filhos, vocês que não respeitam o seu corpo, cheguem ao ponto de oferecê-lo 
como um brinquedo de prazer. Você faz ações vergonhosas. E se você carrega um bebê 
no útero, você o mata para não assumir o controle. Este filho é amor. É o seu amor que o 
faz viver em você. Sim, meus filhos, se vocês quiserem saber os planos
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ceras efêmeras, é porque em você, você sofre por não ser amoroso com o Amor que é 
meu Filho. Você busca o que é desconhecido para você.

Tantas crianças morrendo em consequência de abortos. Você meuFilha do Sim a Jesus, 
Você viu esses minúsculos corpos sem vida, você chorou por eles e por aqueles que cometem 
essas atrocidades, você viveu isso porque ama muito aqueles que estão em você. Renda-se à 
vontade divina. Eu amo Você. Dê aos meus filhos a sua oração. Será um testemunho de amor.

A Filha do Sim na Vontade Divina: Jesus, amor, estou presente diante de ti. Eu 
estou contigo,tu estás em mim. Eu ouço sua voz. Jesus, amor, sou seu protegido. Eu me 
entreguei a você para dar-lhe os filhos que você me mostrou. É você, Jesus de amor, que 
veio para me dizer que todos aqueles que estão em mim estão lá porque foi você quem 
os depositou por sua presença em mim.

Jesus de amor, estou ao seu serviço. Eu sou um instrumento de amor para todos os 
meus irmãozinhos e irmãs que amo mais do que a minha vida, vocês me ensinaram a me 
entregar, a ter confiança em sua Vontade. Jesus, ouve minha oração; ela está em você. É 
você quem dita essas palavras. Receba minha oferta. Sou uma filha que se deixa levar 
pela tua Divina Vontade. Eu entro no seu amor.

Essas crianças que gritam por você estão em mim. Eles foram criados por seu 
Pai, e os filhos que são responsáveis   por eles os rejeitaram. Eles queriam viver em 
sua liberdade, ignorando a vida neles. Queriam rejeitar o fruto das suas entranhas 
que tu, Jesus de Amor, sempre carregaste. Essas crianças, Jesus, são as que 
abortaram. Eles não queriam reconhecer vida neles. A vida, Jesus de amor, está em 
você. Mesmo antes de eles terem recebido o germe da vida, você os carregou.

Em um relacionamento amoroso, uma mulher e um homem se tornam 
futuros pais e mães; fizeram um ato de amor e receberam, neste movimento de 
amor, a vida. Mas essas crianças são tão ignorantes que não percebem que é 
você, Jesus, que depositou o germe da vida nesta jovem. Eles rejeitam o Amor 
que lhes dá vida. Eles não querem que a vida continue. Eles acreditam que esse 
germe de vida, por ser minúsculo, ainda não está vivo. Eles não o consideram um 
ser de amor, um filho de Deus.

Jesus de amor, vi este corpo e muitos mais que estavam na forma líquida. Eu 
os vi formados. Não percebi quando vi os pequenos embriões que haviam 
parado de viver. Notei outros que começaram a ter membros e outros, Jesus, que 
estavam quase formados. Eles estavam todos inertes naquele líquido. Ah, meu 
Deus, você me fez ver essas crianças. Eles eram tão numerosos quanto um mar 
morto. Você me fez andar, Jesus, através desses corpinhos. Eu chorei, Jesus, 
sobre esses corpinhos. Era tão incompreensível.

Por que, meu Jesus de amor, tornamos nossa vida uma existência sem 
amor? Jesus, diga-me, por que matamos nossos próprios filhos? Quem somos 
nós para julgar se uma criança deve viver ou morrer? Por que,
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Jesus, aceitamos levar vida em nós quando, em outras ocasiões, a rejeitamos? Jesus, 
me sinto indigna de ser chamada de mãe. Tenho comigo mães que matam seus 
filhos. Eu sou um portador de pecados. Eles são tão numerosos! Jesus de amor, 
quando vamos parar de te crucificar? Quando é que a mãe do amor vai parar de 
derramar lágrimas de sangue?

Jesus de amor, estou com tanta vergonha, sinto tanta vergonha por essas 
mães. Eles não percebem o mal que causam à vida. Vida, Jesus, é você. É você 
quem nos deu vida. Todos nós estivemos em você, mesmo as criancinhas que 
rejeitamos, foi você quem os gerou antes de nós. Eles são seus, não nossos. Eles 
vêm de você, Jesus. O que fazemos com o que você nos dá? Tudo vem de você, 
você é Vida, você é Amor, e rejeitamos o amor que você nos dá. Matamos a vida 
dentro de nós, dentro de nós. Só você tem o poder de dar vida. Você é apenas 
Vida, você é Amor, Jesus.

Ensina-nos, Jesus, a conhecer-nos. Somente você, o Criador, tem o poder de 
tirar a vida desta mãe. Jesus de amor, eu termino minha oração pedindo-lhe que 
venha e ajude essas crianças, esses embriões minúsculos, esses fetos minúsculos, 
esses bebês minúsculos. Venha, Jesus, venha salvá-los. Eles estão em nós, Jesus, 
porque você os carrega. Perdoe-nos, porque pecamos contra a Vida. Desculpe, Jesus 
de amor, desculpe. Sua filha indigna pede seu perdão.

Maria: Minha filha, seu ser conheceu o sofrimento. A Vontade Divina 
associou você ao Amor para dar testemunho do seu amor. Meus queridos filhos, 
vocês sabem o que sua ação pode fazer ao meu Filho? Ele está morrendo com a 
dor da morte, porque você rejeita a vida de seus filhos. A dor da morte é quando 
seus filhos dão a morte a outro de seus filhos, quando eles nem mesmo 
souberam de seu nascimento. Isso causa dor em seu Ser, porque ele é Vida.

Meus filhos, toda vez que os pais matam seus filhos no ninho do amor, é o amor 
que eles matam. Você não quer encontrar o amor, então? Meus amores, parem com 
esse massacre! Você está matando o amor em si mesmo. Quem entre vocês ficará 
feliz no dia em que virem o filho ou os filhos que mataram? Meus amores, 
arrependam-se, não comecem de novo. Peça-me agradecimentos. Eu sou a Virgem 
cheia de graças. Essas graças serão dadas a você se você me perguntar. Eu sou sua 
mãe. Eu os amo. Eu choro lágrimas amargas por seus pecados e por você. Eu te amo 
muito!

A mãe do amor fala assim com eles para acordá-los, para que saibam que 
Satanás, o inimigo infernal, os quer todos com ele no inferno. Não o deixe mais 
fazer isso. Eu estou aqui com você. Eu fico perto de você para ajudá-lo.

A Trindade: Queridos filhos, a alegria de dar um filho ao mundo é imensa. 
Nós no Céu celebramos este evento. A cada aniversário, nossos corações pulam 
de alegria. Tudo é alegria. Eterno é nosso amor por cada um de vocês. O amor 
celebra o amor.
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Maria: Meus filhos, vocês que nasceram hoje, feliz aniversário do seu 
nascimento! Mãe do amor te ama. Eu gosto de enchê-los assim; tal é a minha alegria. 
A vinda de um filho me faz jorrar de tanta alegria! Eu sou aquele cheio de graças. 
Essas graças, meus filhos, são multiplicadas pelo nascimento de cada filho. Eu sou 
sua mãe. Você me enche de alegria.

Amo você, minha pequena Marie-C. Mamãe do céu ama você. Eu te amo minha querida filha,
você que escreve com obediência. Mãe do amor.

143 - 9 de junho de 2001 Jesus

Curve-se diante do seu rei.

Minha filha do amor, estou em ti para a glória de meu pai. Eu sou Amor.

Meus filhos que amo, quantas vezes chorei por sua indiferença à minha sagrada 
Presença na sagrada espécie. Em algumas das minhas igrejas, durante a missa, no 
momento da consagração, alguns de vocês carecem de consideração pela minha 
presença real em ambas as espécies, porque muitos já não se prostram. Ficam ali 
sem atuar, sem dar testemunho de respeito ante minha santa Presença, como se 
minha missa fosse um rito sem vida.

Meus filhos, a quem tanto amo, vocês viajam para vir testemunhar o seu 
amor e não percebem a plena importância da Missa. É na missa que faço 
maravilhas em você. Eu te santifico por minhas graças. Eu te glorifico por minha 
Presença em você. Fazendo-os outros, eu mesmo, na Vontade Divina, você não é 
mais você, você morre em mim. É então que os apresento a meu pai. Meu Pai 
Celestial me glorifica, e vocês que estão em mim são glorificados. Você não 
percebe a extensão desse gesto de amor por você. Fui eu, Jesus, o filho amado de 
meu santo Pai, que te salvou.

Ao criar o pão, o pão é transformado em meu corpo para alimentá-lo. Na elevação 
do vinho, o vinho é transformado em meu Sangue para purificá-los. Estou presente 
convosco, venho ao altar para vos santificar. Este, meus filhos, não é um rito comum, 
sem propósito, sem juros.

Vocês, meus queridos filhos, que participam da cerimônia sagrada enquanto estão de 
pé sem manifestar adoração a mim, não percebem que eu sou o Rei e o Salvador do mundo. 
Estou presente no momento em que o sacerdote diz as palavras sagradas que eu próprio 
pronunciei na Última Ceia, na quinta-feira, véspera da minha santa morte.

Eu instituí a Eucaristia. É por ti que pronunciei as palavras da consagração, para 
que os meus filhos preferidos saibam o que devem fazer para que a minha morte, a 
minha santa morte, se perpetue em todos os altares do mundo. Vocês, meus filhos, a 
quem tanto amo, querem fazer da minha morte um rito comum.

Você não sabe que eu morri e ressuscitei por você para que você tenha a vida 
eterna? Meus filhos, o que vocês estão fazendo? Você não faz toda a dor que faz ao seu 
Deus redentor. Não, isso não é amor. Meus filhos, vocês estão se fazendo mal. UMA
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dia, você estará na vanguarda de suas ações. O que você vai fazer quando estiver diante de 
mim, Jesus, o Crucificado, que morreu por você?

Esta Ceia é a aliança entre você e meu Pai Celestial. Este gesto de redenção 
redimiu toda a afronta que Adão e Eva fizeram à Trindade. É por causa de minha 
santa morte que a redenção de suas faltas foi realizada. Este gesto de amor é o 
símbolo da minha morte e da minha ressurreição. Tudo foi feito nesse 
movimento de amor.

Meu Pai e os patriarcas, bem como todos os anjos, estiveram presentes nesta 
Ceia. A Trindade estava presente, e todos, antes de nós, sem exceção, se curvaram. 
Este gesto de amor representou todo o amor do meu Ser por meu Pai. Eu constituí, 
por este gesto, o movimento da Redenção do mundo.

Na Vontade Divina, tudo foi cumprido na Ceia da quinta-feira à noite. Meu 
muito nobre Pai fez desta Ceia o maior ato de reconciliação com o mundo. E 
vocês nem se curvam! Bem-aventurados aqueles que se curvam em um ato de 
adoração. Eles verão a minha glória em todo o seu esplendor a cada elevação, 
sempre que Deus Filho se entregar a Deus Pai.

Pensai, meus filhos, que em cada Missa celebrada nas vossas igrejas ou nos 
lugares santos, no momento da consagração, é o meu Corpo e o meu Sangue que 
estão diante de vós. Você vem adorar não apenas uma hóstia e qualquer vinho, mas 
a mim, Jesus, o Filho do Deus vivo, o Redentor do mundo.

Curve-se diante do seu rei. Não sou um “absolutamente nada”, sou o Filho de 
Deus! Eu sou o Rei do universo, o Criador do mundo. Esta escrito:"Um Deus adora-
você vai amar e amar perfeitamente. Você vai adorar e amar o seu Deus com todo o seu coração, com toda a 
sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu espírito. "

Adorar a seu Deus é prestar-Lhe um culto de amor. Você não sabe mais o 
significado da palavra adorar. Você o usa de qualquer maneira, como quando é usado, 
não importa para quê, não importa para quem. Você não vê a diferença entreamar
e adorar.

Amar, Meus filhos, é ter admiração, é obter e dar o que é agradável, é 
compartilhar o amor que vocês sentem por dentro. Amar, É estar apaixonado 
pelo outro, é querer dar tudo o que é agradável para fazer o outro feliz. Amar, É 
ser afetuoso, é querer manifestar doçura, ternura para com o próximo. É tão 
lindo amar!

Adorar, É ir além do que você pode dar e receber, é atingir um nível até que 
você esqueça de si mesmo. Você é dado a se render.Adorar, é amar alguém que 
é maior do que você, mais admirável do que tudo que você conhece. É dar uma 
adoração de amor a Deus.

Meus filhos, amar, é amoroso porque você deseja que os outros o amem. 
Adorar, é dar um culto que você não pode receber. Este culto só pode ser recebido 
por um Ser superior a você. Você é, então, inferior ao Deus que deseja amar mais do 
que qualquer outra coisa.Adorar, é amar com todas as suas forças um ser
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superior a você, sem o Eu superior prestando-lhe esta adoração, porque você é 
inferior a ele.

Meus filhos, vocês são todos iguais. Eu disse para vocês se amarem como eu 
amo vocês. Mas o maior, o primeiro de todos os gestos de amor, é o deadorar 
seu Deus que é maior do que todos. Aprenda que amar outro ser para adorar ou 
algo para adorar é idolatria. Todos aqueles que adoram um deus diferente do 
Deus de amor serão considerados ímpios.

Meus filhos, façam bem o que devem fazer pelo seu Deus. Quando você me 
diz "Eu te amo Jesus", as palavras saem de seus lábios, mas se seu coração não 
está lá, seus pensamentos também não estão. Os pastores e os sábios adoraram-
me com amor; Eu não os forcei. Vocês, meus filhos, não posso pedir-lhes pela 
força da adoração a seu Deus; você é livre para me adorar se quiser.

Mas é ofensivo ser relegado à mesma posição que os mais pequenos neste 
mundo. Eu mesmo os elevei à categoria real de filhos de Deus. Pense que um dia 
você estará diante do seu Deus. Ficará muito desapontado ao ver que a sua falta 
os terá reduzido a crianças sem realeza, como antes da minha Santa Ceia 
eucarística!

Você que quer ser semelhante ao seu Deus, comporte-se como meus anjos diante 
de Deus: eles estão em constante adoração. Portanto, meus filhos que eu amo, no 
momento da elevação, adorem-me, comportem-se com santidade. eu sou seu
Rei, Jesus-Host. Um homem.

144 - 10 de junho de 2001 Jesus

Diga-me que você me pertence.

Amo-te, meu amado, Eu Jesus de Amor Sim, minha filha, sou eu, Jesus de Amor, que te 
dito estas palavras para que possas colocá-las no papel, não como pensas, mas como eu 
quero . Eu sei que você cumpre minha Santa Vontade.

Meus filhos do amor, como eu gostaria de falar com vocês como se vocês já 
tivessem me dado o seu Sim! Meus filhos, amo muito vocês! Apesar de sua 
hesitação em dar seu consentimento ao Amor, uso minha paciência, pois você 
não diz que “as coisas no palácio vão devagar”?

Tudo está em mim. Eu os conheço melhor do que vocês, meus filhos. Eu sei o 
que há de errado com você. Você é pequeno, ainda não sabe o que é bom para sua 
alma. Enquanto isso, meus amores, deixe-me dizer-lhes que todo o amor do mundo 
que atualmente vive fora de mim não vale um grama do que tenho para lhes dar. 
Meu amor não tem comparação.

Filhos meus, muitos duvidam da minha presença neles. Eu que estou neles virei 
para lhes mostrar que estão errados. Não acreditar em mim é duvidar da vida deles. Se 
são descrentes, é porque não têm certeza de que a Vida divina está neles. Como eles 
podem dizer que estão vivos se eles dizem que não acreditam na minha Presença?
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cia sobre eles? Sim, meus filhos, se eles se recusam a acreditar que eu vivo neles, eu 
que sou a vida, então eles rejeitam sua vida. A alma é a vida do corpo. A alma precisa 
das minhas graças para que possa alimentar o corpo, para que seja espiritual e 
fisicamente saudável. Sem mim, a alma morre.

Eu sou a vida neles. A vida vem de Deus. Só eu posso te dar amor. Eles foram 
criados pelo Amor. Eles são filhos do Amor. A vida foi soprada neles pelo sopro do 
amor de Deus. Deus está neles. Eu sou o filho de Deus. Eu estou no pai. O Pai está 
em mim e eu vivo neles. Se eles pensam que podem ter tudo sem mim, eles estão 
errados. Eu sozinho sou o Todo. Se eles não querem nada de mim, é porque vivem 
na sombra da morte.

Meus filhos, como é que não são feitas perguntas sobre o seu bem-estar? O 
pequeno amor que você sente é tão frágil, tão fraco! Quando um evento atrapalha 
seus hábitos, tudo desmorona. Se isso parece uma catástrofe para você, é porque 
você não está na presença do Amor.

Se você quer ser amor, você tem que aprender a viver em mim. Eu sou o verdadeiro 
Amor. Amo você e vou provar que meu amor é verdadeiro. Quando você vai proferir um
sim verdadeiro e sincero, o amor se desenvolverá em você. Através de mim, vocês se 
tornarão seres de amor.

O amor te ama. Amor Amor. Meus filhos, espero por vocêssim para amar. Jesus amor
ele os ama. Abençoado é você, meu doce amado. Jesus te ama. Um homem.

145 - 11 de junho de 2001 Jesus amor

O contágio do amor.

Meus filhos, vocês que vivem neste mundo estão prestes a experimentar 
uma grande alegria dentro de vocês. Eles não podem imaginar o que será 
amanhã. Haverá tanta alegria que tudo o que você pode imaginar não é nada 
comparado com o que vai acontecer com você. Você que acredita na Boa Nova, 
permaneça na alegria do que virá amanhã. Tudo será feito como anunciei.

Minha Mãe Maria visita toda a terra para que vocês possam viver este 
momento maravilhoso dentro de vocês, meus filhos. Você que é tão lento para 
entender o que vai acontecer amanhã, fique alegre, não se pergunte coisas 
inúteis. Amem-se uns aos outros. Deixe o amor te amar. Meus filhos, tudo tem a 
ver com o amor aos outros.

Aqueles que amam amam, O amor os ama. Amor, meus queridos entes queridos, 
sou eu, Jesus, o Rei do amor. Venho para mostrar a vocês o amor que meus apóstolos 
pregavam. Ele vai transformar todos os meus filhos. Onde quer que você esteja, você 
encontrará crianças que estarão na minha presença.

Meus filhos, sou eu que venho habitar em seus corações. Os corações são 
meus lugares deliciosos onde moro, Jesus. Quem vive em mim tem vida eterna.
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Quem permanece em mim conhece minha Presença nele. Ele conhece o amor que dá, o amor 
que se espera do outro. Eu sou muito carinhoso!

Meus filhos, sou tão verdadeiro que minha Presença brilha ao seu redor. Eu sou 
aquele que ESTÁ desde sempre. Quando vocês se dão amor, não cesso de alimentar a 
chama que brilha em vocês. A chama se alimenta de amor.

Meus filhos que tanto amo, sejam seres cheios de amor. Outros descobrirão a 
felicidade no contato com você e estes, por sua vez, darão o que receberam: o amor.

Como é contagioso o amor! Como uma epidemia, meu amor se espalhará. 
Onde quer que o amor reine, a felicidade será abundante. Eu te amo tanto! Meus 
filhos, nada posso rejeitar daqueles que me pedem amor. O amor dá, não pode 
ser interrompido. Eu tenho tanto amor que o derramo sobre você, para que você, 
por sua vez, o dê ao seu vizinho.

Amem-se, meus filhos. Ama aquele que não te dá nenhum amor agora, porque 
um dia, por sua vez, ele terá recebido amor de ti, ele o dará e o contágio afetará
outro. O amor te ama, me ame. Um homem.

146 - 12 de junho de 2001 Jesus

Que a alegria da entrega seja para eles!

Minha filha que eu amo, estou em você. Você, minha filha, me dê o seusim. Amados, 
quantas vezes me permiti ser amado nos momentos de suas explosões de amor! Tudo 
em você é rendição. Renda-se, renda-se, você se rende por seus irmãos e irmãs.

Eu sou aquele que deu sua vida por vocês, meus filhos. Por sua vez, dê amor 
aos seus irmãos e irmãs, sem esperar nada em troca. Amor é grátis. Meus filhos, 
quantas vezes recebi elogios e quantas vezes vocês fecharam seus corações para 
o amor ao próximo.

É tão difícil, para vocês, meus filhos, dar? Se receber é uma alegria para você, 
dar também é uma alegria. Quem dá sem esperar reembolso é uma alegria para 
quem recebe. Sejam crianças que sabem dar. O presente de si mesmo é alegria 
enquanto você estiver na alegria. Dar sem ser alegre não causa alegria dentro de 
você. Não há nada tão bonito do que a alegria de dar!

Quando você está triste e sozinho, vá para o seu vizinho e dê para si mesmo, 
você encontrará alegria. A alegria é interna, é vivida no abandono. Dê ao seu vizinho 
e você verá que a alegria o invadirá. Meus filhos, tudo pode ser rendido, trata-se de 
amá-lo.

O que os oprime é pedir algo e não receber nada. Por que, meus filhos, 
sempre esperem? Sua decepção é grande em esperar. Quem dá e espera que o 
outro retribua o que acabou de dar não pode ser feliz, porque a felicidade é
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em dar livremente. Pare de estar na expectativa! Deixe o seu coração na alegria 
de sempre dar antes de receber!

Às vezes, alguns deixam o coração na tristeza e vivem momentos tão difíceis 
que a vida parece difícil, muito difícil. A felicidade os visita e eles não podem vê-la; a 
tristeza os invadiu. Eles não podem mais ver as coisas como são: a expectativa está 
no centro de suas vidas.

Eu, meus filhos, porque amo vocês, faço vocês perceberem que amor, amor 
verdadeiro, é entrega. Coloque suas expectativas de lado. Dê sem esperar e você verá 
que a alegria o invadirá. Assim como o orvalho da manhã está lá, fiel a cada manhã.

Filhos meus, vocês que desejam que outro os preencha, mostrando-lhes amor, não 
sabem que é necessário que ele mesmo se encha de amor? Se ele não conhece o amor, 
como ele pode dar a eles o que ele não conhece? Eu sou Amor. Eu sou aquele que dá 
amor. O amor está em você e você o ignora, porque o seusim O amor não foi 
pronunciado. Só eu posso alimentá-lo com as graças do amor, para que você se torne 
amor.

Se você espera o amor de outro e ele não pronunciou o seu Sim, eles não 
receberão nada. E você que não pronunciou o seuSim, venha até mim; Derramarei 
em você as graças do amor que o ajudarão a se reconhecer como amor. E, um dia, o 
amor deles será tão grande que por sua vez eles darão o que há dentro. E o outro, a 
quem se pediu amor, e que não pôde dar porque não conheceu o amor, é você 
quem o dará para descobrir que nele está o Amor, seu Jesus amoroso. Por sua vez, 
ele se tornará amor. Tudo estará no movimento do amor.

Meus filhos de alegria, estou feliz em vocês. Eu os amo. Ame aqueles que 
pedem que você os ame. Ame aqueles que lhe dão amor. Eu estou em cada um de 
vocês. Sou Jesus Amor que ama. Amém, meus filhos. Eu quero você em mim e eu em 
você. Sejam crianças felizes. Jesus te ama. Cruze-se, meu amado. Um homem.

147 - 13 de junho de 2001 Jesus amor

Eu estou em você, eu sou amor.

Minha querida filha que tanto amo, escreva pelo Amor, para que o Amor seja 
conhecido por seus irmãos e irmãs. Eu amo você minha filha. Você que se dá sem cessar, 
dê o que recebe. Renda-se, minha filha, não se preocupe como. Sou eu, Jesus, quem vai 
te mostrar. É minha vontade, não sua. Tudo está em mim. Jesus Love.

Meus filhos que tanto amo, O amor é um presente que mora dentro de vocês. 
Ele foi apresentado a você e dado a você gratuitamente. É somente após o seu 
consentimento que ele pode se apresentar a cada um de vocês. Ele não se impôs a 
eles. Ele não pode forçar aqueles que não o querem. Ele esta ali, esperando por ela
sim ao Amor. Ele é tão paciente! Ele espera o dia todo. A hora está certa. Quando 
você me dá suas ações, você se abandona a mim. Você percebe que eu, Agindo, 
posso fazer tudo em você. A fé que você tem em mim é a minha alegria.
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Meus filhos, se vocês não quiserem nada de mim, permanecerão em sua frieza. 
Como vocês são vilões para si mesmos e para seus vizinhos quando dizem
não amar! Sim, meus filhos, o amor espera que vocês sejam bons consigo mesmos e 
com o próximo. Ele não condena ninguém. Ele está lá esperando pelo seu 
arrependimento por suas faltas. É com muito amor que te faço perceber que não 
estás feliz, que sem mim estás perdido, Amor.

Como você pode pensar que eu, Jesus de Amor, sou severo, punitivo, quando 
me ofereci a meu Pai Celestial por você, por amor? Eu sou Amor. O amor deu tudo 
isso para que vocês sejam seres livres de impurezas.

Ai amores da minha vida! O que você está fazendo? Você não entende que me 
deixei esvaziar, levando comigo suas impurezas? Levei tudo nas minhas costas. 
Pondo de lado minha divindade, caminhei carregando seus pecados nas costas. 
Tropecei, mas me levantei novamente para não deixá-los cair. Levei todas as suas 
fraquezas comigo e dei a cada um de vocês um exemplo de força.

Meus filhos do amor, vivam o amor. Dê amor aos seus vizinhos. Se você 
tropeçar, levante-se novamente. Não tenha medo. Eu sou quem está em você, que te 
ajuda. Eu os amo. Não posso ser uma pessoa que os ama mal, sou Amor. Não posso 
condená-los, mesmo que os seus erros sejam numerosos; Eu dei a você um exemplo 
de amor. Caindo, meus filhos, ensinei a vocês como se levantarem de novo. Cair não 
é um erro condenável: é permanecer nos seus erros, não aceitando a minha ajuda 
para avançar no amor ao próximo que os condena. É você quem está se condenando.

Venham, meus filhos, os seres que se amam sinceramente. Quando um dos 
dois, o marido ou a esposa, se engana com suas palavras ou ações, o outro o perdoa. 
Ele não tem rancor. Eles se amam, eles são amorosos, porque eu vivo neles. Eu sou o 
amor que eles dão um ao outro. Só eu posso te dar amor.

Me entreguei à morte para te salvar, mesmo sabendo que seriam seres 
indiferentes ao meu amor. Cabe a vocês, meus filhos, dizersim ao Amor, sou um 
Deus de amor, só de amor. Digo-lhes, meus filhos, que só um amor sincero pode 
fazer vocês felizes. Tudo está aí. Aqueles que afirmam amar e administrar a vida 
do ente querido não são amorosos. Quem ama é tão amoroso que só vive para 
amar o outro.

Meus filhos de amor, a união de dois seres de amor é unidade. Eles estão juntos 
porque se dão um pelo outro. O homem é para a mulher o que eu sou para minha 
Igreja, e a mulher é para o homem o que meus membros são para mim, Jesus. Eu dei 
minha Vida para formar minha Igreja. Todos aqueles que consentiram em formar a 
minha Igreja doaram-se por amor, esquecendo-se de morrer em mim. Eu te dei tudo 
por amor para que você seja feliz. Eu preencho todos aqueles que compõem meus 
membros, porque os amo. Todos aqueles que compõem meu Corpo Místico são 
parte de mim mesmo. Eu sou o chefe da Igreja.
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O marido deve ser para sua esposa o que eu sou para minha Igreja. Ele deve ser fiel 
a ela. Ele deve consentir em esquecer-se por amor a ela. Ele deve enchê-la não querendo, 
mas para agradá-la. Antes mesmo que ela peça, ele dá tudo a ela, porque conhece as 
necessidades dela; ela é seu tesouro para ele. A mulher assim amontoada não vai querer 
perder seu tesouro. Ela gosta de servi-lo, de cuidar do que ele lhe dá. Ela é amorosa com 
ele, o pai de seus filhos. Tudo nela é dirigido a ele, pois ele é a sua força. Ela sente que 
pode se apoiar nele: ele representa o amor que ela sente por si mesma.

O que se destaca deles é o amor. Sou eu, pelas graças do sacramento do 
matrimônio, que nutro o seu amor. Eu sou Amor. Fui eu quem vos uniu. Eu sou a 
Igreja; eles são parte de mim. Eu alimento minha Igreja. Essas crianças se 
entregam no movimento de procriação, formando um único ser. Tudo neles é 
alimentado pela mesma fonte de amor. Eu sou tudo de amor. Tudo o que é amor 
está em mim, o amado Filho do pai.

Filhos meus, digo-vos estas coisas, para vos fazer compreender bem que o 
amor, o verdadeiro amor, é doar-se sem contar, sem pedir, sem exigir nada. Dê, dê e 
você será feliz. Tudo está no dom de si pelo próximo. O amor é um presente de
si mesmo. Não há maior amor do que dar a vida por aqueles que se amam. Eu os amo.

Eu, Jesus, amor, dei-te a minha Vida. Essa vida eu amei. Não, meus filhos, não 
pensem que eu, o Filho do Deus vivo, não amei minha vida terrena. Sempre amei tudo o 
que meu Pai me deu. Por seu amor, vivi minha vida como um homem. Tudo em mim não 
era nada além de amor. Tudo em mim era alegria e felicidade, porque amava tudo o que 
meu Pai me oferecia. Eu, seu Filho, fiquei muito grato pelo corpo que ele me deu. Eu os 
dei a você para que todos vocês sejam amor nesta terra.

Minha santa Mãe Maria carregou-me em seu ventre por nove meses. Como todos 
vocês, vivi com o corpo que meu santo Pai me deu. Não duvide de minha afeição por 
minha vida terrena. Isso foi uma alegria e felicidade para mim. Eu, Jesus, o filho adotivo 
de José, sou Homem-Deus. Eu sou Jesus de Nazaré. Eu vivia, comia, amava meus pais e 
amava meus amigos. Eu vivi uma vida de amor nesta terra. Minha vida terrena foi uma 
alegria e uma dedicação.

Meus filhos, rendam-se. Tudo deve ser entregue ao seu vizinho. Amem uns aos 
outros como eu, Jesus, amo você. Meus filhos, eu os abençoo. Um homem.

148 - 14 de junho de 2001 Jesus que te ama

Venha até mim com confiança.

Você, meu amado, dê aos seus irmãos e irmãs o amor que há em você. Eu, 
Jesus, vivo em ti, tu és dócil à minha voz dentro de ti. Estas são minhas graças que te 
alimentam. Você não pode desistir mais do que está em mim, porque desobedecer a 
Deus te deixa muito infeliz. Sou eu que te aceito em mim para o teusim contínuo. Sua 
alegria é viver para me agradar. Tudo vem de mim, Jesus Amor. Meus filhos
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que eu amo, Jesus, teu Amor, é cheio de amor por cada um de vocês. Em mim, por 
mim, você é amor.

Eu sou a Igreja. Eu sou o chefe da minha santa Igreja que eu mesmo fundei. Você 
faz parte da minha Igreja. Em mim, vocês são meus filhos. Como te amo, eu o teu Jesus, 
o Amoroso da tua Igreja!

Vocês são meus membros. Como poderia não amar aqueles que estão em mim? Fui 
formado pelo amor, pelo amor de meu Pai Celestial. Tudo em mim está nele, meu santo 
padre. Eu sou ele. A vocês, meus filhos, a quem amo, dei minha Vida por amor, para que 
vocês estejam em mim. Minha Igreja sou eu.

Eu estou em você, você em mim; Eu em você, você em mim. Eu os amo. Não 
posso estar longe de quem me ama; eles estão em mim, eu estou neles. Quando 
o Amor for descoberto, todos me verão em vocês, meus filhos. O amor estará lá e 
ele se apresentará a vocês que me amam.

Amai-me, meus filhos, de coração sincero, não como os seres que amam 
apenas quando tudo vai bem ao seu redor. Quando você tiver preocupações e vir 
que tudo está dando errado ao seu redor, venha até mim. Diga-me o que está 
errado e com segurança me dê seus quebra-cabeças; Eu vou te dar paz. Sou eu, 
Jesus, quem dá paz ao seu redor.

Meus filhos, dêem-me suas preocupações. Você perceberá que suas preocupações 
e problemas serão menos pesados   para você, a ponto de se sentir em paz, sem se 
preocupar com seus problemas, porque terá a confiança de que fui eu que os tomei. Isso 
vai demonstrar minha Presença em você. É com todo o seu coração, não dos dentes aos 
lábios, que quero ouvir você dizer para mim: "Sim, Jesus, eu confio em você."

Meus filhos do amor, vocês descobrirão um mundo melhor. As pessoas ao seu 
redor parecerão menos aglomeradas, menos agressivas, menos zangadas. Eles serão 
aos seus olhos seres miseráveis   que precisam mais de sorrisos do que de serem 
julgados. Tudo ao seu redor ficará mais leve. Parecer-lhes-á que a vida é mais bonita.

Eu, Jesus de Amor, darei a você o que há de mais precioso neste mundo: o 
amor. Quando você está amando, você gosta de dar. Você se tornará um doador de 
amor.

Amo vocês, meus filhos. Ame amor digasim ao Amor. Eu sou Jesus, Amor. Persiga-
se, meu amor. Um homem.

149 - 15 de junho de 2001 Jesus te amando

O amor espera por você sim.

Minha filha que eu amo, me ama. Amo você e amo todos os meus filhos, sem exceção. 
Eles são todos meus filhos. Eu sofri por eles na cruz. Eu dei a você minha vida.
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Meus filhos, cada criança vive em mim. O tempo do amor vai se materializar. O 
amor é e será por toda a eternidade. Você que vive este tempo está em mim, o Amor. 
Eu contenho todos vocês. Eu sou aquele que te faz conhecer o Amor.

Meu Deus Pai é e será para sempre. O amor não veio ao mundo, sempre 
existiu. O amor sou eu, Jesus. O amor vive. O Espírito Santo é Amor. O amor é 
ativo. O amor sempre existiu.

Meus filhos, vocês estavam em mim antes mesmo de vir a este mundo. Vocês 
sempre foram meus filhos e sempre serão. Meus filhos, é por causa de seussim que 
você será o que sempre foi. Sua vinda foi para você uma compreensão de quem você 
é e será para sempre.

Como eu os amo! Filhos meus, sejam sempre o que Eu, vosso Criador, sou: 
Amo! O amor sempre existiu. Eu sou Deus três vezes santo. O amor sempre foi. 
Quando você é amor, é Deus quem está em você. Quando você dá amor, é Deus 
quem o dá, não você. Você não pode dar se Deus não der. Meus amores, 
estamos em vocês.

Você que quer dar tudo, apenas o seu consentimento pertence a você, apenas o seu
sim é seu. Deus de amor não pode forçá-los a dar-lhe osim que você tem em você. 
Estásim que pertence a eles está lá em cada um. Se eles decidirem dizersim Para 
Amar, o Amor depositará as graças do amor em cada um de vocês. Eles farão você 
perceber que você é amor. Cabe a você dar o seu acordo. É importante dizersim 
Amar para que o Amor atue em cada um de vocês.

A negação torna o amor incapaz de agir. Aquele que diznão Amor não é amor. É 
evidente que onão impede o amor de agir. Quando você quer estar apaixonado pelo 
Amor, é necessário dar o seusim e o efeito do seu sim faz com que se tornem amor.

Se seu sim É sincero, meus filhos, o amor estará em vocês. Se seusim é um sim do 
exterior e é um não de dentro, o amor sabe. Ele não pode agir por causa denão
em você. Ele é tão poderoso que sabe quando você dizsim ou não. O amor não se nega a 
não ser para aqueles que, interiormente, dizem um não total.

Todos gostam dele Sim, é necessário que o seu não Seja um não total. Se elenão 
vem do orgulho ou é inseguro por causa do seu medo ou ignorância, o amor tem pena 
de você. Ele espera e vai te ajudar de qualquer forma, para que você possa fazer o seu
não é na verdade um sim. O amor te ama. Ele é tão paciente, tão amoroso!

Entendam, meus filhos, só o tempo fará com que Deus provoque 
acontecimentos, porque o amor quer sim. Se o momento em que me 
apresentarei for muito próximo para você saber que em relação ao seu
não é um Sim, a vontade divina irá provocar eventos para que o tempo não possa 
prejudicar sua liberdade de escolha.

Se, pelo contrário, na Vontade Divina, eu sei que o seu consentimento está 
próximo antes de eu entrar em você, então o Amor não irá provocar os eventos 
que deveriam acontecer para fazer você perceber que você tem um Sim,
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porque o amor sabe que é sim virá imediatamente. Este será um momento de 
purificação para você. O dia em que eles pronunciam seuSim, tudo ficará leve em você e 
você compreenderá que sua vida foi um sacrifício por você e seu próximo. Então você vai 
me oferecer o seu tudo. Tudo será vida para você. Eles perceberão que viver é viver em 
Deus.

O amor os quer para si. O amor é tão amoroso que está pronto para fazer qualquer 
coisa para dar a você o que falta: amor. É por isso, meus filhos, que alguns de vocês 
conhecem acontecimentos difíceis em suas vidas. É seunão que os impede de serem 
felizes. Sua escolha entre o seusim ou dele não O amor pode fazer do seu tempo um 
momento de felicidade ou tristeza.

Entendam bem, meus filhos, mesmo que o Amor conheça o seu interior, não 
os obrigará a pronunciar seu sim através da ameaça. É com delicadeza e 
paciência que ele o fará perceber que sua escolha é uma escolha contrária ao 
que você deseja ter. Só você pode provocar sua felicidade ou tristeza.

Venham, meus filhos do amor, venham a mim. A oração é um meio de 
encontrar sua felicidade. Embora ela seja muito simples, ela é importante para você. 
Se você conhecesse toda a alegria que você pode obter! Não, não estou pedindo uma 
oração hipócrita. Quando você fizer sua pequena oração, diga comigo, 
silenciosamente, em seu coração. A cada dia, você verá que eles avançam, como uma 
criança que se deixa levar pelos pais.

Eu, Amor, te levarei comigo e te farei avançar para o Amor que te fará feliz. 
Venha docemente a mim e você verá que sua oração será eficaz. Você conhecerá 
a felicidade que vai crescer em você por mim, só por mim, Jesus que dá.

Você ficará surpreso com o resultado porque, quem me dá o seu Sim, Eu, Jesus, 
obrigada com amor, com meu amor. Eu sou Amor. Sou eu, Amor, que trans-
forma no amor. Eu os amo. O amor te ama. Um homem.

150 - 16 de junho de 2001 Amar a jesus

Dê-me sua vida, eu sou Deus.

Meu amado, peço que você escreva para ajudar aqueles que não acreditam na vida 
eterna. Sim, minha filha, muitos filhos pensam que não existe mais vida após a morte. 
Como eles estão errados, minha filha!

Meus filhos, depois de sua estadia na terra, a vida continua. A vida não morre. 
Apenas seu corpo permanece sem vida até o fim do mundo. A alma é imortal, ela 
não morre. Somente as crianças que se recusaram a viver para o Amor não 
conhecerão a vida eterna; eles conhecerão a morte eterna.

O corpo, através da alma, é membro do Corpo Místico de minha santa Igreja. 
Ele não pode subsistir exceto por meio da alma, que é a vida espiritual. O corpo está 
vivo para a alma. Se a alma não existisse, ele teria a vida para não existir mais
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isso como um pássaro: eles não pensariam, eles se moveriam apenas por um tempo, um 
tempo muito curto. O Espírito que vive no homem é um Espírito divino. É a sua divindade. Ele 
é como um futuro Deus. Foi concebido por Deus.

Meu Pai Celestial fez o homem à sua imagem para que, por meio dele, ele possa 
viver como um deus. Nada pode existir se Deus, meu Pai Celestial, quiser. O homem 
é sua criatura, não um ser concebido por algum átomo que a natureza faz evoluir ao 
longo do tempo.

Essa seria sua vida na terra? Onde, meus filhos, vocês poderiam obter sua 
sabedoria? Se você acredita que está em evolução, diga-me, como é possível que 
somente o homem pudesse ter tido esse conhecimento e não outras criaturas? 
De onde você tira esse conhecimento que tanto te orgulha?

Isso ocorre porque o Espírito foi concebido para a divindade. Tudo o que foi 
criado por mim existe para cumpri-los. A criação tem sua utilidade para o bem que 
obtém para o homem. É a cultura deles que os permite saber que tudo o que Deus 
criou existe para o seu bem. Cabe a você saber o que é bom. Ninguém é mais sábio 
do que o homem. Ele foi criado para dominar toda a natureza, todas as criaturas 
animais. Tudo o que foi feito na terra foi feito para agradar a você. Ninguém pode 
superá-lo. Deus o quis assim para que pudesse ser o dono de tudo o que Deus fez. 
Ninguém pode estar acima de Deus.

Vocês homens que pensam que são sábios por seu conhecimento, diga-me, 
de onde vem o seu conhecimento? Antes mesmo de você existir, já existia a terra, 
as árvores, os cursos d'água, as espécies que voam, os animais de quatro patas, 
os peixes, foram criados muito antes de você! Eles, que foram criados antes de 
você, como é que eles não são superiores a você?

Não pense que os macacos são sua raça. Que hipótese errada! O macaco é 
uma criatura inferior a Deus; esta criatura é inferior a você. Todas as criaturas, 
sejam elas voláteis, vertebrados, quadrúpedes, são inferiores ao homem. Essas 
criaturas não podem ser criadas à imagem de Deus, pois somente o homem foi 
criado à imagem de Deus.

Eu sou Jesus Homem-Deus. Eu sou Deus, o Filho do Deus vivo. Eu sou Jesus de 
Nazaré. Eu sou homem. Eu sou descendente da linha de David. Não, meus filhos, como 
vocês, que se consideram seres inteligentes, podem pensar que são seres sem vida 
divina?

A terra é uma morada; contém o que é terrestre. O céu atrai o que é divino 
como Deus. Não acreditar em Deus é não acreditar na inteligência humana. 
Nenhum ser humano pode fingir ser o que é sem pensar na vida após a morte 
terrena. O corpo ficará apenas sem movimento, sem reação divina; ele será 
enterrado por um tempo de espera, para ser ressuscitado pelo Divino. Deus é 
vida. Ele é o Poder. Deus é Divindade. A vida divina saiu dele para
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entrar em você. Deus é Conhecimento em tudo. Ele é a substância de toda a vida. 
Ninguém pode pensar que Deus não tem vida!

Tudo o que tem vida ao seu redor é substância. Isso vem de Deus. Nós o 
criamos por nosso próprio poder. Tudo em nós é força. O poder de Deus 
mantém a vida. Sem nós, não haveria nada. Eu sou vida. O Deus Trinitário é Vida. 
Minha respiração é um movimento de amor.

Meus filhos, se pararmos com esse movimento de amor, não haverá nada. 
Nós somos o único poder da vida eterna. Quando um de vocês vem à Terra, a 
vida sai de nós para dar vida a essa criança. Ele é o movimento do nosso amor.

Quando criamos a Terra, concebemos as espécies de vida por nosso único 
poder. Se a vida que existe na terra vem de nós, é porque somos os autores. 
Tudo o que os rodeia é vida para nós. Meus filhos, se vocês olharem ao seu 
redor, não verão nada além de vida.

Na morte de você, apenas o seu corpo descansará, para que a Divindade com 
todo o seu poder possa restaurá-lo à vida: essa será a ressurreição da carne. A morte 
do corpo não é a verdadeira morte. É um tempo de espera para que sua alma se 
purifique, cresça, se desenvolva em Deus para se tornar um ser divino e puro. É para 
isso que eles nasceram.

Eles precisavam de um corpo, meus filhos, na terra. Seu corpo é o templo de 
sua alma. Você deve viver nesse corpo para seguir em direção à vida eterna. 
Essas são as boas ações que o movem em direção à vida eterna. Só nós, Deus 
Trinitário, que derramamos graças sobre ti, que te tornamos bom. Viver na terra 
é necessário para que se purifiquem. Somente Deus Filho, por meio de seu 
Sangue Precioso, poderia salvá-los. Você é nosso. A vida na terra vem de nós. 
Tudo é nosso.

Na terra, existe matéria e vida divina. A vida está em você, não é aparente. A 
verdadeira vida é ela, não importa. Tornar-se seres divinos é a razão de vir a este 
mundo. A morte terrestre é uma etapa normal que deve ser superada para se 
penetrar na vida divina. Sua alma está separada do corpo. Seu corpo conhece um 
tempo de espera em um descanso terrestre. Quanto à alma, ela continua sua 
vida divina. É ela quem vai conhecer a eternidade, se você quiser. Somente 
aqueles que desejam viver em Deus terão vida eterna. Tudo está em cada um de 
vocês. A vida está em você.

Depois que sua estadia na terra terminar, você terá que escolher se deseja viver 
em Deus ou longe dele. Então sua escolha será eterna. Se você quer a vida eterna, 
você deve dizersim a Jesus porque só quem vai dizer sim para Deus eles viverão em 
êxtase sem fim. Mas quem vai dizernão a Deus eles rejeitarão a vida eterna. São eles 
que rejeitarão a vida, porque a vida foi dada a eles por Deus. Se eles rejeitarem a 
Deus, eles irão para a morte.
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Sim meus filhos, a vida continuará para aqueles que dirão sim e outro seguirá 
para os outros que dirão não Bye Bye. Sua vida será trocada por uma morte eterna. 
A alma terá o martírio de não poder ver seu Deus. Ela agonizará em sofrimentos 
inimagináveis   para conhecer uma morte eterna em sofrimentos sem fim. É para o 
inferno que eles irão, aquele lugar onde ninguém quer morar, onde a angústia não 
terá fim e onde a dor será eterna.

Não se deixe enganar por aqueles que não acreditam na vida após a morte. É 
falso dizer que você será enterrado ou cremado para não ser nada além de cinzas e 
desaparecer para sempre. Esse é um erro horrível, porque quando vierem diante de 
Deus, não estarão prontos e correrão o risco de escolher a terrível morte que é 
eterna. Meus filhos, tomem cuidado com esses idiotas, eles enganam vocês.

Veja quem diz sim para a vida: Eles são aqueles que disseram sim ao Amor Eu sou a 
Vida, a Verdade, o Caminho. Sou eu quem o levarei à vida eterna. Amo vocês, meus 
filhos. Jesus Love te ama. Amo você, minha querida filha. Eu te abençoo, minha filha.
Um homem.

151 - 20 de junho de 2001 Jesus

Meus amores, eu sou o rei.

Meus filhos, vocês que dizem sim para amar, seja amor. Dê tudo ao Amor. O 
amor se oferece a seu Pai. O amor é entregue em todos os altares. O amor se 
sacrifica para glorificar seu Pai Celestial. Amor é tudo. Eu sou o tudo do pai. O 
tudo está em mim. O Tudo de meu Pai está em meu Tudo. O Tudo está no Tudo.

Meus filhos, ajoelhem-se quando se curvarem para adorar a seu Deus. Se 
sua saúde não permitir, baixe a cabeça. Na elevação da hóstia, é o meu santo 
Corpo neste pão consagrado. Sou eu, Jesus, presente diante de vós, que se 
oferece a seu Pai celestial, Deus Pai. Quando o meu santo sacerdote ergue o 
cálice, o vinho deixou de existir, é o meu próprio Sangue derramado por ti, para 
apagar os pecados do mundo, que está diante de ti. Sou eu, Jesus, o purificador 
divino.

Eu sou o Rei, o Salvador do mundo. Eu sou o Filho do Santo Padre, seu Pai, 
seu Deus. O Espírito Santo é o poder. Todo o seu Ser é Poder. O todo de nós é 
Divindade. O sacerdote é coberto pelo poder do Espírito Santo. O sacerdote 
torna-se eu pelo poder do Amor. Somos nós, Amor, que fazemos de mim a 
Presença suprema na espécie sagrada. Estou vivo, meus filhos!

Você que está na presença do mundo tem seus princípios. Eles têm certeza 
de que, se não se comportarem como as pessoas do mundo, serão escolhidos. 
Então você se esforça para se comportar bem, do contrário será criticado por seu 
comportamento. Se você é cortês com o mundo, eu, Jesus, quem sou
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o Rei do Amor, seu Deus, você não poderia ter essa cortesia, eu que sou o seu Rei? Se eu 
os obrigasse a prostrar-se, não haveria gesto de amor. Eu, meus filhos, não pergunto 
isso. O amor não obriga, ele é um Deus livre. Eu não os forço a me adorar à força.

Meus filhos, sou o Filho do Deus vivo. Eu sou rei. Eu não sou qualquer deus. Se a 
tua adoração é feita com amor, sem obrigações da tua parte, eu, Jesus, alegro-me, 
diante desse teu amor. Assim como eu, Jesus, amei meu Pai com um amor sem 
limites. Meus filhos, todos vocês testemunharam meu amor por ele. Quando você 
olha para Jesus na Cruz, você vê o Filho de Deus que se oferece a seu Pai por amor. O 
Filho de Deus deu ao Amor uma prova de amor.

Cada um de vocês, meus filhos, estava em mim. Você não poderia ter 
testemunhado seu amor a Deus Pai sem passar por mim. O amor se deu por 
você. Curve-se para poder testemunhar o amor por Aquele que se entregou por 
você.

Meus filhos, reflitam bem! Quando o sacerdote vos apresenta o meu Corpo e o meu 
Sangue, é por completo o meu amor que ele vos apresenta. Esta prova de amor é tão 
preciosa, tão poderosa que quem se curva a mim é abençoado por meu Pai.

Cada vez que você se curva em adoração, sua alma exulta de alegria. Todo o seu 
divino interior está em adoração diante de minha onipotência de amor. Eu sou um 
presente de amor. É a beleza do Amor que se apresenta a você. É todo o meu Ser divino 
que está diante de seus olhos tão lento para acreditar.

Meus filhos que eu amo, é a cena de amor mais importante que vocês já viram 
diante de seus olhos. Não fique indiferente a este espetáculo divino. É mais 
maravilhoso do que todas as maravilhas do mundo e do céu. É a Trindade que se dá 
a você para que você tenha a vida eterna.

Cada pessoa que vive a Presença do Deus Vivo na Missa é glorificada por 
dentro. Eu sou o Rei do amor que mora em você. Quem me glorifica não é mais 
ele. Na Divina Vontade sou eu quem glorifico a Deus, porque sou o Amor que 
glorifica a Trindade que habita em cada um de vós. Por seuSim, você não é mais 
você, você é Amor, você é eu na Vontade Divina. Eu sou Jesus de amor.

Você não é mais você, você é o que eu quero que você seja. Eu sou aquele 
que vive em você, que se apresenta a Deus três vezes santo para dar-lhe o seu 
amor eterno. Quando você se inclina, sou eu, Jesus, o Filho de Deus, que me 
inclina; Eu retorno seu amor a meu pai. Eu vivo em você. Eu ajo em você. Quem 
morre em mim tem vida nele, minha vida.

Seu gesto se torna graça para você. Será mostrado a você no dia em que você 
me ver. Que alegria para vocês, meus filhos, por terem se rendido à Vontade Divina 
de adorar seu Deus em mim. Multiplicarei sua ação cem vezes mais. Essa será a sua 
recompensa. Não desperdice seus talentos. Todas as suas ações são graças a você.



53

Meus filhos, deixem-se amar pelo Amor. Sou Eu, Amor. Vocês são amor por 
mim. Você está em mim, meus filhos. Eu quero todos eles em mim. Jesus te ama.
Um homem.

152 - 21 de junho de 2001 Amo papai

Ofereça seus sofrimentos.

Minha querida filha do Pai, o amor mora em você, o amor mora em cada um 
dos meus filhos. Todos vocês são chamados a viver no Amor. Meus filhos, vocês são 
os escolhidos do Pai. Vocês são meus filhos. Você está em mim, seu pai. Jesus, meu 
Filho, ofereceu-se por amor para salvá-los. Glória e glória são poder. Amo vocês, 
meus filhos. O Pai Celestial é amor. Todo o meu ser é amor. Como meu filho Jesus, eu 
sou amor.

Meu Filho que eu amo se entregou para que vocês tenham a vida eterna. Grande é 
o seu poder de amor. Por 2.000 anos, ele se sacrificou em todos os altares para se 
oferecer a seu Pai pela remissão de todos os seus pecados.

Filhos meus, quando o sacerdote pronuncia o meu santo nome, no momento em 
que a oferta me é apresentada, é de rigueur que também vós vos ofereçais com as 
vossas culpas, os vossos sofrimentos e as vossas alegrias. Oferecer-se dá-lhes graças 
especiais que os transformam em filhos do amor. Quando você oferece tudo ao Pai 
Celestial com o propósito de dar tudo a Mim, você recebe graças. É grande a minha 
alegria em ver meus filhos do Amor se oferecerem com amor.

Meus filhos, a quem tanto amo, dar os vossos sofrimentos ao meu Filho é dá-los 
a mim. Este mundo vive sofrendo. Ofereça-se. Eu te darei as graças do amor que 
mudarão a face da terra. Meus filhos, rendam-se, rendam-se às suas faltas para que 
se tornem atos de amor por meu amor.

Um pai na terra que ama seu filho sempre cuida de seus erros, ele o apóia. 
Quantas vezes eu, seu papai do céu que tanto te ama, cuido de você! Não faço 
isso desde o início do mundo, antes mesmo de seu nascimento? Cuidei de cada 
um de vocês.

Seu amor, papai te ama. Ame seu pai. Dê-me seus sofrimentos, eu os 
trocarei pelo amor, não é melhor? Amem-se, meus filhos. Ame o filho que te 
machuca, ele também é meu filho. Há muito sofrimento neste mundo.

Há crianças que se separam e fazem muito mal aos meus outros filhos. É porque eles 
não sabem que são amor. Eles carregam as feridas causadas por outras crianças. E essas 
crianças, por sua vez, carregam as feridas que as levaram a fazer mal a si mesmas. Para não 
sofrer, eles esconderam suas feridas dentro de si mesmos.

Mas essas crianças não conseguem controlar as dores que têm por dentro, 
porque quando ficam chateadas, essas dores reaparecem. Então, seus 
sofrimentos os levam a projetar para fora o que eles têm dentro. Incapazes de se 
libertar, eles vivem com suas feridas. Eles são vítimas de Satanás. Ele gosta
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fazendo-os acreditar que perderam o sentido do amor e que não podem mudar 
porque foram feitos assim. Essas crianças são vítimas de sua própria dor que as 
torna maliciosas.

Vocês, meus filhos da Luz, ajudem meus filhos. Venha e ofereça-os a mim 
quando vier ao meu Filho. Meu filho os leva consigo e os oferece a mim. É ele, a 
oferta de amor, que assumiu o seu mal. Para você, eles podem receber as graças do 
amor. Você está todo em meu filho. Você vive nele. Ele está em mim e no Espírito 
Santo. Cada criança que dá o meu Filho, a sua vida e a dos seus irmãos e irmãs, torna-
se uma oferta do meu Filho Jesus Amor.

Como você pode negar o amor àqueles que têm sede de amor? O amor é tão 
bom! Deixe-se amar. Eu os amo. Vamos, minha filha. Um homem.

153 - 22 de junho de 2001 Jesus amor

Você vai me ver em todos os lugares.

Meu amado que tanto amo, este tempo em que o Amor for ignorado acabará 
muito em breve. O Coração de Jesus se espalhará por toda parte, de norte a sul, de 
leste a oeste. Todos verão o meu fogo de amor que sairá do meu santo Coração.

Minha santa misericórdia se espalhará por toda parte. Todos saberão que os 
dominamos sem reservas. Todos me verão, sendo eu mesmo o Amor. O amor será visto 
em todos os lugares. Eu sou Amor. O amor está em cada um de vocês. Vocês, que são 
todos irmãos e irmãs, vão me ver e atender ao meu pedido de amor. Vocês vão se amar. 
Não haverá nada além de amor. O amor estará em toda parte. Desta vez é para breve.

Meus filhos, eu os advirto para se prepararem para ser amor. Não se surpreenda 
com o adversário que se deixa ignorar. Eu, Jesus, te digo, que muito em breve estarei na 
sua frente. Todos os que me ignoram vão me ver. Aqueles que sempre quiseram me 
deixar de lado por toda a vida não podem mais ser crianças ignorantes.

Eu sou aquele que te ama. Eles saberão que sou seu amante. Meus filhos, o Amor se 
deixará amar, mesmo que tenham sido indiferentes a ele. Tudo será mais simples, mais 
brilhante, mais feliz, mais bonito. Eu sou o Amor que te fará feliz apesar de sua ignorância. 
Mesmo que queira continuar a Me ignorar, não será mais capaz de fazê-lo, porque estará na 
frente do Amor.

Meus filhos, quando vocês se encontrarem nesse impasse, será muito 
doloroso para vocês! Foi você quem criou esta situação. Se você não quer sofrer, 
me digasim agora e quando você me ver, você ficará feliz em estar na frente de 
tanto amor. Vou te mostrar todo o meu amor por você. Se você não estiver 
pronto, como reagirá a essa demonstração de amor?

Meus filhos, vocês que cuidam de seus negócios sem parar, o que farão 
quando estiver, a maioria de vocês informado-
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dois para meus avisos? Eles vão ficar calmos? Você será obrigado a tomar uma 
decisão. Não espere por esse momento para reagir ao meu pedido. Eu imploro, 
meus filhos, venham a mim, Jesus. Eu sou amor. Digasim Amor, amor te ama, 
amor, amor.

O amor está chegando. Está tão perto, meus filhos! Se você soubesse o quanto 
estou ansioso para vê-lo totalmente amor, você estremeceria de alegria! Amo vocês, 
meus amores. Vós que estais à minha espera, que alegria vais sentir! Sua felicidade será 
tão grande que não posso descrevê-la para você. Você não será capaz de entender todas 
as nuances porque será imenso.

Meus filhos, meu Coração está em vocês. Me dê seusim e eu darei a eles o amor que 
corresponde a eles. Eu sou Amor. Amém, eu digo a vocês, todos os que vão dizersim para 
amar eles terão vida eterna. Eu sou vida. Viva no Amor. Eu te amo. Um homem.

154 - 23 de junho de 2001 Jesus te ama

Medo do que eles não sabem.

Minha amada, não tenha medo de todos os acontecimentos que acontecem ao 
seu redor, dê-me tudo. Eu amo Você. Meus filhos, vocês que hoje se encontram em 
estado de frustração, é porque vivem sem amor. Você procura e não encontra nada 
além de amargura ao seu redor. Você fica com raiva e não sabe como ser feliz.

Filhos meus, vós que chorais, vinde a mim, o vosso Jesus de amor. Sou seu 
consolador, sou sua alegria, sou seu amor que falta. Como vocês são duros, meus 
filhos, consigo mesmos! Você insiste em ficar longe de mim porque tem medo de se 
comprometer com o amor.

Meus filhos, não sou um Deus que pede a vocês o que vocês não podem me dar. Eu 
te conheço melhor do que você mesmo. É porque eu vivo em você. Eu conheço sua alma 
porque é minha. Sim, meus filhos, vocês me pertencem. Eu não posso forçá-los a me dar 
seussim. Eu quero você livre para escolher.

Depende de vocês, meus filhos, amar o Amor. O amor não se nega. O amor é 
gratuito, não força ninguém. O amor é generoso, não retém nada. O amor dá, não 
nega um ser que lhe dá o seusim. Cabe a você saber o que o fará feliz. leste
sim é uma alegria para quem o dá sem reservas.

Meus filhos, quando sua escolha é indecisa, o amor sabe disso, ele responde ao 
seu compromisso com doçura. Ele não os força. Ele é tão bom, tão amoroso de você! 
Eles só precisam pronunciar seusSim; será para você um compromisso de amor. 
Você saberá o que o amor espera de você. Ele lhes dará tudo de que precisam para 
fazer de vocês filhos que se entregarão por amor. Muitas crianças abrirão mão de 
tudo que as impede de mim. Por causa dessa renúncia, eles se verão vindo até mim.
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Meus filhos, sejam vocês quem forem, sejam vocês mesmos. É o Amor que 
se compromete a amá-los como são, com o que vivem. Dê o que você pode dar. 
O amor ajuda a dar, não força. Sinta-se bem consigo mesmo. Não tenha medo de 
que o Amor o faça fazer obras que excedam suas capacidades. Ele é muito 
honesto, muito gentil! Ele te ama com um amor sincero.

Filhos meus a quem amo, Jesus é o Amor, sou o vosso amante. O amor não é 
exigente. Ele não vai pedir o que você não pode oferecer a ele. O amor é simples e 
paciente. Ele está muito presente em você! Não acredite que o Amor vai pedir o 
impossível. Ele está em você. Você está em mim. Eu estou em você. Eu sou amor. O amor 
conhece você.

Filhos meus, viver em Deus é amar a si mesmo, tomando cuidado para não se 
pedir o que não pode oferecer. Se você se questiona sobre as ações sem se sentir 
bem por dentro, com o único propósito de satisfazer os outros, você não dará nada 
de si mesmo, apenas ações acima do seu amor. Que bem eles podem obter, já que o 
amor não força ninguém? O amor sabe disso. Eu sou Amor. Eu sou aquele que fará 
você perceber que você se perguntou o que você não pode dar.

Se você percebe que não há alegria em sua vida, é porque está em um beco 
sem saída que o faz sofrer. Depende de você vir até mim para que eu possa ajudá-lo 
a amar um ao outro. Amar a si mesmo é ser bom, doce, livre, respeitoso consigo 
mesmo. Se vocês não se amam, seu interior não poderá sentir alegria; você não terá 
alegria para dar aos outros.

Permanecer na humildade do seu ser não é pedir o que você não pode dar. 
Como crianças, seja bom consigo mesmo. Vocês são filhos de Deus. Seu pai te 
ama. Foi ele quem os fez como são. Ele está lá esperando você decidir
dar para pronunciar o seu sim. Amo vocês, meus filhos. Não tenha medo e 
amém.

ou eu sou amor.

155 - 24 de junho de 2001 Jesus amor

Uma voz no deserto.

Eu, Jesus de amor, coloquei profetas em seu caminho para aplainar as estradas. 
João Batista, grande profeta de todos os tempos, clamou para que Herodes ouvisse 
minha palavra de justiça. Não podendo dar sua opinião à concubina e à filha dela, 
entregou Juan aos algozes para decapitá-lo. Esta mulher expressou seu 
descontentamento com ódio por causa do que João disse àqueles que não seguiram as 
leis de Deus. A covardia de Herodes silenciou a "voz do deserto" fazendo-o morrer. Sua 
cabeça foi o troféu da minha vitória sobre o mal. As Escrituras foram cumpridas.

Meus filhos, com sua vida, João Batista deu testemunho da vinda do Salvador. 
Aqueles que esperaram pelo Salvador do mundo seguiram meu profeta que os conduziu 
a mim. Todo o seu ser clamava a Deus para dar testemunho dele. Ele deu a conhecer
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A justiça de Deus para todos os que não seguiram as leis do amor. Eles conspiraram 
contra ele para silenciá-lo. Foi Satanás quem despertou no ódio concubina de Herodes 
contra ele. Herodes teve a cabeça do meu Precursor decepada. Era preciso libertá-lo dos 
algozes para dar lugar ao Filho de Deus que devia morrer na cruz. Por sua morte, as 
escrituras foram cumpridas

Em breve, um grande grito soará do fundo do seu ser completamente. Muitos de 
vocês estremecerão de alegria, outros de medo. Tudo como no tempo de João no 
deserto, alguns receberam suas mensagens de justiça com alegria, outros ficaram com 
tanto medo porque suas palavras eram contundentes. Minha justiça é a mesma para 
todos, minhas leis são as mesmas para todos. Não pode haver uma lei para os bons e 
outra para os rebeldes. Cada um de vocês percebe isso de forma diferente. Todos vocês 
devem se curvar, sem exceção.

O amor ao próximo é dado, compartilhado. O que é bom para você também é 
bom para eles. O amor deve ser exatamente como você. Cada um deve amar o 
próximo realizando-se conforme o que é e possui. Se ele é amor, ele dá amor, e se 
ele tem bens materiais, ele os compartilha para fazer o bem.

Filhos meus, quando ouvem seu vizinho dizer “eu te amo”, é porque vocês 
gostam de dar. O amor atrai amor. Se alguns de vocês são gananciosos para se 
dar aos outros, como eles farão para obter um "Eu te amo"? É entregando-se 
completamente ao Amor que você se tornará amor.

Sou só eu, Jesus Amor, que estou em ti, que recebe o "Amo-te". Ele está em 
mim, ele vem de mim. Se meus filhos se recusam a se dar aos outros, é porque 
eles próprios o impedem. É como uma criança que tem medo de nadar. Se ele 
não quer colocar o pé na água, como pode desafiar seu medo da água? Ele é 
aquele que rejeita. A água está ali na frente dele. É a mesma água para todos. 
Cabe à pessoa saber se quer aprender a nadar.

O amor quer ser amado por seus filhos. Ele não pode fazer nada se for rejeitado por 
alguns. O amor pode gritar com todos, mas se não for compreendido é porque nos 
recusamos a ouvi-lo. É por isso que Herodes, embora "ouvisse a voz do deserto", recusou-
se a ouvi-la. Ele estava com medo de se render ao Amor.

Eu sou o Amor, meus filhos, que clama para que vocês O amem. Eu sou aquele 
que se ofereceu para salvá-los. Peço-lhe sem deixar de vir a mim. Não sejam como os 
surdos que não querem ouvir a minha voz que grita dentro deles. Eu os amo. Eu os 
quero comigo. Eu choro no deserto que está em você. Eu sou a tua voz do deserto 
que grita: ame-me, eu sou Jesus que te ama. Não rejeite o seusim
amar.

Meus filhos, vocês não querem entender o que estão fazendo? Você não 
percebe todo o mal que faz. Você é tão miserável! Venha para mim, eu sou 
aquele que retornará ao mundo feliz. Eu os amo. Um homem.
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156 - 25 de junho de 2001 Jesus

Fico repetindo que amo vocês, por vocês duvidosos.

Eu, Jesus de amor, te amo. Meus filhos, tornem-se amor. O amor está em 
você, ele habita em você. Eu sou Jesus, Amor, não, não me repito para quem me 
ama, repito-me para quem não sabe que neles estou e neles vivo.

Eu me entreguei por todos vocês, não só por aqueles que me amam, mas também por 
aqueles que não me amam. É por causa deles que me repito. Eu quero todos eles em mim. 
Os amo tanto! Estou inclinado aos seus infortúnios e quero todos vocês perto de mim para 
mostrar que a felicidade está em você.

Meus filhos, vocês que ignoram que a felicidade está em vocês, é porque não 
estão procurando no lugar certo. A felicidade não está fora de você, está dentro de 
você. Venha para mim, vou te mostrar que a felicidade é uma alegria imensa. Viver 
feliz é reconhecer o amor como ele é, é descobrir que ele é um ser gentil de grande 
bondade.

Jesus te ama. Eu sou seu. Vocês, meus filhos, são meus. Eu sou o seu Deus que está 
em você. Ponha de lado todas as suas faltas ao Amor, porque o Amor não pode viver 
com seu ódio, seu ciúme, sua calúnia, suas mentiras, o que você vai dizer, seu sarcasmo, 
seus truques. Deixe-os fora de você. Vou ajudá-los a mudar.

Meus filhos, dêem-me o seu sim e o amor lhe dará felicidade, alegria e paz. 
Dentro de você, você viverá com Amor. Você se tornará amor com Amor, com Amor, 
com Amor, com Amor. Não tenha medo de pedir muito. Eu transbordo em 
agradecimentos por dar a eles.

Meus filhos, por que se recusam a vir para o Amor? Quem quer que seja, aos 
meus olhos, todos vocês são meus amantes. Eu estou em todos vocês. Todos vocês
estão em mim. Jesus te ama, me ame. Um homem.

157 - 25 de junho de 2001 Mamãe do céu

Tudo para a glória de Deus Pai.

A Trindade: Minha querida filha do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te 
abençoamos. Mãe, aqui está sua filha obediente à Vontade Divina.

Maria: Minha filha obediente, sou a tua Mãe do Céu que te pede que cumpras bem os 
teus deveres de filha de Deus. Tudo está em Deus, tudo é para Deus.

Meus filhos, tudo o que vocês fazem na terra é para a santa glória de Deus Pai. 
Meu Filho Jesus veio à terra para que vocês vivam no amor de Deus Pai. Ele ofereceu 
sua vida a vocês por obediência para que vocês se tornassem filhos de Deus Pai. 
Tudo é para ele.

Meus filhos, quantas vezes os exortei à oração! A oração é parte de você, é a 
plenitude do seu interior. A oração é um dom de si mesmo. Minha filha,
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Diga bem sua oração com seu anjo e seu marido, porque Deus, em seu amor, deseja que 
suas vozes sejam ouvidas por você. Eu amo você minha filha. Ame sua mãe do céu. Eu 
sou a Mãe do Altíssimo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo.

Toda oração é uma elevação de si mesmo em direção ao pai. O Pai, minha filha, 
está em você, você está nele. Eu, sua filha, e você, meus filhos, somos filhos de Deus. 
O Deus trinitário está em nós. Não estamos fora do Amor: o amor está em nós. 
Devemos entrar em nós mesmos para orar. A oração faz parte de nós mesmos.

Não podemos nos deificar, é a Vontade Divina que está em nós que nos 
deifica. A oração está em nós, nós nela. Pelo seu abandono ao meu santo e muito 
honrado Filho Jesus, você não é mais você, você é o que Deus quer que você seja 
na Vontade Divina: o amor. O amor é ele. É o amor que nos torna filhos da 
oração. Por nosso abandono no Amor, deixamos Deus orar em nós. Nós em Deus 
nos tornamos oração.

É Deus, em sua Divina Vontade, quem atua em nós. Nós, que estamos em 
Deus, formamos seu Corpo Místico. Estamos no Corpo da Vontade Divina, Jesus. 
Filhos meus, é preciso consentir em rezar com Amor, Vontade Divina.

Oração é graça. Ela nos traz para dentro para a glória de Deus. Em seu amor 
por nós, Deus nos torna puros. Na Vontade Divina, a oração é um movimento de 
entrega a Jesus.

Quando nos oferecemos a Jesus, ele nos leva e nos faz dele. Nossa ação é 
oração. Quando tomamos uma decisão dizendo que foi Jesus quem a tomou, 
nossa decisão feita por nós é orar por ele. Quando ofendemos a Deus e nos 
arrependemos dessa falta nos entregando a Deus, participamos de nossa 
redenção porque não somos mais nós mesmos, somos Jesus; esta ação é oração. 
Cuidado, meus filhos, isso não substitui a confissão que santifica a alma! 
Somente a confissão torna a alma pura.

A oração é doação, nos faz amar. O filho que se entrega a Jesus renuncia a 
fazer a sua ação com a sua vontade humana. Para realizar a sua ação na vontade 
divina, ele se entrega ao amor e, por seu próprio consentimento, torna-se 
oração. Já não é ele quem faz a ação, é Jesus, que é Deus, quem age. Você se 
torna movimento em sua ação.

Meus filhos, Jesus escolheu a natureza humana para vir nos salvar. Dando a 
ele todas as suas ações, é como se ele as realizasse sozinho. Você o faz reviver 
sua humanidade. Tudo nele é divino. Ele é Deus. Com o seu consentimento, ele 
leva suas ações com ele e as torna suas, como se as realizasse ao mesmo tempo 
que você as realiza. Ele é vida. Ele é onipresente. O tempo para Deus não existe. 
Tudo está nele.

A oração feita na Divina Vontade nos transforma. Assim, nosso exterior aproveita as 
mudanças produzidas em nós. A oração é um presente de si mesmo para
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Deus. Quando um filho ora dizendo: “És tu Jesus quem ora”, ele então ora na Vontade 
Divina. Isso é feito sem esforço por ele, porque Deus o levou para dentro dele. Tudo 
nele se tornou oração.

Meus filhos, tudo o que fazemos em Deus se torna oração. Morrer em meu 
filho é dar nossa vida a seu pai. Vamos ser uma oração para a glória de Deus. 
Deus Pai, nosso Pai, para nós é um Pai de amor. Ele nos ama. Ele quer seus filhos 
nele.

Meus filhos, é tão bom saber que Deus está nos amando. Na oração, 
tornamo-nos amáveis   por ele. Meus pequeninos, quando vocês fizerem suas 
orações, digam-nas com Jesus no coração: eles serão gratos. Seja como sua mãe 
do céu. Tudo deve ser para Deus. Nós somos seus filhos.

Se você se distrai com seus pensamentos, peça-me para me agradecer. Eu, a 
Mãe de Jesus, teu Deus, derramarei em ti as graças que te ajudarão a rezar com o 
coração. Se seus pensamentos persistirem, dê a Jesus sua vontade humana. Ele os 
levará consigo e esses pensamentos que não são de amor, ele os purificará. Em Deus 
tudo é amor.

Filhos meus, quando pedem um favor, pensem no que estão pedindo e 
acreditem que seu pedido será atendido. A oração é assim. A oração é um presente 
seu. Oferecer-se é uma oração. Entregar o seu ser é aceitar que Deus o une a ele. 
Meu Filho Deus e você estão em união. Deus, que está em você, dá a você um dom 
de si mesmo. Ele os pega e os cobre com seu Ser; você se torna ele. Seu Deus os 
habita. Quando você ora, não é mais você quem ora, é ele. Deixe Deus orar em você, 
com você.

Como ser um presente de si mesmo? Filhos meus, digam a Deus: “Dou-vos a minha vida, 
dou-vos tudo o que faço. Não sou eu quem faz minha graça de ação, é você, Jesus. Eu quero 
fazer tudo em você. Sendo você, eu não posso, porque sou um garotinho, mas eu te dou 
tudo, você pode tudo. Tire minha vida em você, você sabe o que é bom para mim. "

Meus filhos de amor, sou a santa Filha de Deus Pai. Você e eu, meus filhos, 
somos filhos de Deus, somos filhos da Vontade Divina. Devemos orar em meu Filho 
para dar a Deus nosso Pai toda a glória que ele deve receber. Meus filhos, vocês 
veem por que nós, os filhos de Deus, devemos nos curvar diante de tamanha 
magnificência? Quão grande é a nossa oração quando feita em meu santo Filho!

Eu os abençôo, meus filhos de amor. A Mãe do Céu está convosco e com o vosso 
Deus Trinitário. Eu os amo.

158 - 26 de junho de 2001 Jesus de Nazaré

Rejeite esses erros longe de você.

Amados, amem o seu Jesus de Amor, meus amados que amo, Jesus, Rei do 
amor, está em cada um de vocês. Você que busca o amor se rendendo a
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intoxicação de prazer, você não sabe que você é meu, você, meus próprios filhos, 
feito de meu hálito? Você quer viver sem reconhecer que é de Deus.

Meus filhos, vocês preferem seu mundo moderno. Você acha que este 
mundo de evolução foi feito para você? Não, meus filhos, vocês não nasceram 
para agradar a este mundo. Este mundo moderno engana sua esperança de 
amor. Ele os faz querer ter bens materiais. Faz com que acreditem que quem tem 
dinheiro tem poder sobre os pobres. Você que quer ser feliz, já que não quer 
ficar à mercê dos ricos, escolha viver como autômato para seguir a multidão; 
tudo isso, em detrimento de sua vida amorosa.

Este mundo moderno, portanto, criou uma dependência do dinheiro. Isso os 
tornou consumidores excessivos. Um poder foi dado sobre você para provar que, 
se não seguir a multidão, você ficará infeliz. Ele mostra que, se você não pode 
comprar tudo que é novo, você se torna marginal, porque comprar o que os 
outros têm é provar que você é capaz de ser como os outros.

Este mundo não para de avaliar o mercado de novidades para deixá-los sem 
fôlego. Tudo deve ser novo: novas tecnologias, novos conceitos, novas modas, etc., 
caso contrário, se você não acompanhar as notícias, estará atrás dos outros. Esses 
erros foram desenvolvidos por crianças ansiosas por ter poder sobre os outros. 
Todos esses falsos valores foram amplificados por seu modo de vida. Você queria 
acreditar em seu mundo de evolução.

Meus filhos, que engano pensar que isso é bom para vocês! Tudo vem de 
Deus. Eu sou Sabedoria. Eu dei a você a inteligência para ajudar seu vizinho. Cada 
invenção, no início, deve ajudar meus filhos, mas os famintos por poder fizeram 
isso para dominá-los, mostrando-lhes que é imperativo adquirir um ou outro 
produto. Veja agora, na maioria das vezes, você não consegue ficar sem a 
televisão, sem o micro-ondas e quantas outras coisas.

Todas essas coisas, meus filhos, que parecem tão indispensáveis   para vocês, 
não são necessárias em sua vida. Viver no amor é viver para si mesmo, para o 
próximo, ser amor, não viver com inveja. Isso, meus filhos, é prejudicial à sua alma. 
Essas crianças não vivem, exceto para obter o que parece ser necessário para suas 
próprias necessidades, não para as suas, meus filhos. Cada um vive para si.

Ao colocar essas invenções no mercado, eles obtêm um aumento em seus 
lucros. Sem que você percebesse, eles mostraram, por todos os meios de 
publicidade, a importância da aquisição desses produtos. Eles levantaram essas 
necessidades em você. Eles os controlam. Este mundo mostrou a eles que é 
preferível ter homens com poder que saibam como liderá-los do que homens 
cheios do Espírito Santo que sabem como mostrar a eles que o verdadeiro valor 
da vida é o amor ao próximo.

Esses homens famintos de poder mostraram a eles que é imperativo 
submeter-se a seus pedidos. Para manter o mercado, eles o tornaram bom
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consumidores. Eles os mantêm dizendo que se o mercado não subir os preços, há 
risco de inflação, e que isso pode ser prejudicial para seus ativos. Eles controlam o 
seu patrimônio e você, que está sempre os ouvindo, não se dá conta de que é vítima 
de suas demandas.

Veja, meus filhos. Com o que você acha que financia suas invenções? 
Cometeram erros que se multiplicaram até matar, para deformar minha criação, 
contaminar tudo, dominá-los. Não estou dizendo que todas as invenções estão 
erradas, mas, meus filhos, quanto custa para vocês tirar proveito disso?

Meus filhos, acordem! Este não é um filme! O mundo é feito de você que vive 
na terra. Não estou falando sobre um mundo imaginário. Seu mundo está em 
perigo. Este mundo é tão perverso! Alguns de vocês não querem mais viver 
porque estão muito infelizes.

Veja o que este mundo moderno fez com seus filhos. A taxa de suicídio está 
no nível mais alto e continua aumentando. Vocês, pais, que planejam o 
desempenho de sua vida, também planejaram a vida de seus filhos antes mesmo 
de eles virem ao mundo. Você os colocou no berçário como se fossem bonecos. 
Esses viveiros são administrados por leis. Isso é amor? Amor, meus filhos, é se 
dar. Ser bons pais é querer amar seus filhos antes das coisas materiais. Seus 
filhos precisam de amor. A companhia das outras crianças é boa, mas não antes 
da sua. Você é o único que eles querem em primeiro lugar.

Filhos meus, as creches são lugares onde as crianças se reúnem para cuidar deles, 
cuidar deles, esbanjar o que é estritamente necessário para que se sintam rodeados de 
afeto. O objetivo desses responsáveis   é dar-lhes uma boa educação, dando-lhes 
instruções, para que seus filhos aprendam a se comportar bem em grupo.

Se quiser dar-lhes bem-estar, mais do que a sua presença, é bom levá-los a 
estes locais, para que tenham os seus tempos livres, jogos e meios de aprendizagem 
numa sociedade cheia de exigências. Mas, meus filhos, seus filhos são pequeninos 
que vêm de mim, Deus. Eles foram feitos para amar, para viver no amor e receber 
amor. El niño debe crecer en un contexto colmado de amor con su mamá que le 
prodigue amor naciendo de su amor y también con su papá que transpira amor 
porque él pone toda su atención para escuchar a su hijo que le dice lo que ha hecho 
durante ese día cheio de amor.

Vocês, pais, receberam amor de Deus. Esse amor está em você. É o amor 
que carregam dentro de si que os faz buscar a felicidade, querendo se casar para 
viver com seu ente querido. É o amor que lhes dá o desejo de ter filhos. É o amor 
que o move para a frente. Quando você não está apaixonado, não é feliz. Por isso 
saem em busca do que os fará felizes. Porque você é amor, você busca o que está 
em você.

Seus filhos também são amor. Eles precisam de amor e é você, os pais, 
quem deve dar-lhes amor. Assim como você, eles querem amor. Você sabe
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eles se uniram porque precisam amar e ser amados. Seu filho também quer a 
mesma coisa. Ele quer ser amado por você. Você que o trouxe ao mundo deve 
amá-lo; ele é tão pequeno. Quem mais, a não ser seus pais, poderia mostrar a 
você que o amor deve ser o centro de sua vida? Ninguém, meus filhos. Ele é sua 
carne, seu sangue. Ele vem de você porque fui eu, Deus, quem lhe deu a vida; e a 
vida também está em seu filho. Porque eu os escolhi para que vocês sejam filhos 
do amor, vocês devem dar o que Eu lhes dei: o meu amor.

Mas, meus filhos, quando vocês se recusam a educar seus filhos, vocês negam a 
eles ao mesmo tempo sua presença de amor. Quando eles estão na creche, não é você 
que esbanja amor com eles, mas sim a pessoa que passa a maior parte do dia com eles. 
Realisticamente, uma educadora não pode substituir sua presença amorosa por seus 
filhos, não porque ela não seja amor, mas porque ela recebeu graças maternas para 
educar seus próprios filhos.

Essas graças são típicas de cada mãe. Todos os dias, Deus o derrama com graças de 
amor que o ajudam a educar seus filhos. É Deus quem aumenta o amor maternal em você; 
isso é feito por mim, em amor. Se vocês, que amam seus filhos, não cumprirem seu dever de 
pais, essas graças não poderão alimentá-los. Só a educadora vai tirar vantagem deles, se ela 
estiver na minha Presença. Mas, meus pobres filhos, seu mundo se esquece de vir a mim e 
seus filhos sofrem as consequências. Se seus filhos não receberem de você uma presença de 
amor, eles não serão capazes de compreender sua atitude em relação à sua ausência; eles 
vão aceitar, porque não podem fazer de outra forma.

Mas um dia, quando você tiver que corrigir um de seus filhos porque ele se portou 
mal, porque não está satisfeito com sua vida, ele ficará desanimado com a reprimenda 
que acaba de receber. Como ele não vive em seu ambiente de amor, ele não pode 
perceber este gesto como um gesto de amor; Ele não pode ver o amor que você quer 
testemunhar por ele nesta educação, porque se assemelha àquela de seus dias repletos 
de ordens.

Os jogos não podem substituir o amor. A companhia de um bom educador 
não é a de uma mãe que exala amor pelo filho. Você acha que seu filho não 
sente, quando se agarra ao tutor quando a mãe vem buscá-lo no berçário?

Tudo se equilibra nele. Seus pensamentos se confundem: “Por que tanto 
abandono, quando só amo minha mãe? Não sei quem escolher para ser 
consolado. Eu tinha me protegido contra o mal que sinto e aqui minha tristeza 
retorna. Por que é que me sinto mal? Onde está minha alegria de viver quando 
eu estava nos braços do amor, quando eu estava embalado por sua canção de 
amor? Cadê minha risada de amor quando vi seu sorriso de amor? Eu quero estar 
nos braços do amor, amor verdadeiro. Me sinto mal e não sei onde está o amor. "

Meus filhos, vocês abandonaram seus filhos porque lhes foi dito que vocês têm que lhes 
oferecer tudo, porque é assim que eles serão crianças evoluídas. Sua maneira de pensar
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foi alterado. Com esses falsos valores, tornaram-se trabalhadores assíduos, 
podendo oferecer-lhes o que há de melhor para vesti-los e entretê-los, o que 
constitui um bom negócio para este mundo do consumo. E você caiu na 
armadilha de comprar tudo em detrimento de seus filhos. Meus filhos, vocês não 
sabem que o que eles querem é o seu amor, não ser inundado de presentes; de 
sua atenção, não de seus brinquedos? Seus filhos precisam do seu amor!

Veja, você que se pensa dono do seu horário, você administra suas 
atividades pensando apenas no seu desempenho monetário. Você quer viver 
como um cidadão capaz de se oferecer o que quiser. Você sonha com um futuro 
seguro que lhe dará a capacidade de terminar seus dias sob o sol escaldante do 
sul com bons fundos financeiros. Você não para de calcular seu orçamento.

Meus filhos, vocês não percebem que tudo o que é metódico vai contra a sua 
felicidade. Você não tem permissão para viver contra si mesmo. Se você viver para o 
materialismo, não colherá nada além do que é efêmero. A vida, meus filhos, é eterna. 
Todos os que desejam a eternidade devem estar em mim. Quem quiser optar pelo 
que é efêmero, um dia verá a si mesmo desaparecer como a fumaça que gira em um 
fogo que queima tudo o que é inútil. Em sua morte terrena, tudo o que acumularam 
servirá apenas para julgá-los.

Filhos meus, vocês têm dificuldade de viver em harmonia com o seu ente 
querido. Você colocou tudo de lado, até mesmo sua vida amorosa. Eu, o Amor, digo-
te estas coisas para que tenhas consciência de que és infeliz neste mundo. Venha a 
mim, Jesus Eucaristia. Venha beber da fonte da Vida: Eu sou a Vida, sou o Amor que 
produz felicidade. Eu não os quero como meus escravos: Eu sou um Deus Livre. Eu 
quero que todos vocês sejam libertados em um mundo de alegria e paz. Eu sou 
aquele que dá toda paz, toda alegria. Eu sou amor incondicional.

Venham, meus filhos do amor. Dizersim para amar. O amor te ama. Ele espera o seusim.
Eu sou a Vida que dá. Tudo será dado a você sem exceção. Es a ustedes solos de saber si 
quieren continuar a vivir en este mundo de envidias y de dominación en donde los 
errores no cesan de proliferar, oa vivir en un mundo de amor en que todos uste- des 
serán amorosos de su prójimo respetando su interior que é amor.

Diga-me, você quer sair dessa? Se sim, eu, Jesus, darei a você o que você 
precisa para libertá-lo de todas as correntes que os tornam prisioneiros. Eu o
Eu quero todos livres no amor. Amo-te, eu, Jesus de Nazaré. Um homem.

159 - 27 de junho de 2001 Jesus

Pelo poder do meu santo nome.

Minha filha, escreva para que meu testamento seja conhecido por aqueles que 
desejam compreender o que é o amor. O amor é vivido. Ele é o presente. O Presente sou 
eu, a Presença divina. Eu estou em você, eu vivo em você. Eu estou na presença dele. o
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Presente, estou com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Eu sou eterno. O amor está 
em você. Quem vive no Amor está vivo.

Meus filhos, cada um de vocês é amor por mim, Jesus. Eu sou o Amor que 
mora em você. O amor é o Presente que não acaba, porque é eterno. Cada 
movimento feito em mim, Amor, faz o Presente agir em você. Para se preencher 
em mim, faça suas ações, dando-as a mim, para que elas estejam na Vontade 
Divina. Você se tornará amor e o Amor fará a atuação. O que aparece fora é o 
movimento da minha Presença em você. Você se torna amor.

Aqueles que são amor estão neste movimento. Eles se rendem ao Amor. Por sua 
rendição, o Amor age por você. Eu sou esse movimento. Eu estou em sua presença. 
Eu estou em você. Meus filhos, quando vocês estão em mim, o movimento do amor 
está em ação, vocês realizam minha Vontade; Todo o seu ser se submete à vontade 
de meu pai.

Se você faz o bem ao próximo, é porque está no movimento do amor. Você é 
um movimento de amor por mim, em mim. Eu sou o Amor que está em você. 
Você está em mim. Quando o seu próximo está em busca do amor e encontra o 
amor em você, sou eu que ele encontra em você. Você está em mim. Eu estou em 
você. Viver na Vontade Divina, meus filhos, é realizar-se em mim.

Amar o próximo é amar o Amor.Você que está dentro de si com o Presente, 
você está no movimento do amor que vai em direção ao próximo. É por isso que é 
importante dizersim ao Amor. Você dá o que o Amor dá a você. Quando você dá o seu
sim Para amar, por sua vez, o amor dá a sua sim a sua Sim; você se torna movimento 
em mim, amor.

O amor te dá o seu sim para que o seu sim Seja um sim ativo, de modo que, por sua 
vez, você dá o seu sim para o vizinho. Porque você se tornou amor, você dá amor. Eu sou 
o Amor que eu dei a você, o amor que você acabou de dar. Por seuSim,
Você se rendeu a este movimento em mim, Amor. Eu sou aquele que assumiu 
este movimento e o tornei ativo. Você se tornou amor.

Quando alguém não pronuncia o seu Sim, ele não dá nada, ele não está neste 
movimento de amor, ele é sem vida, ele morre nisso. Ele não pode dar amor, porque o 
amor não nasceu nele. Eu, o Amor, não posso estar no movimento do amor porque a 
pessoa não está presente em mim. Um presente é um presente que oferecemos. Se o 
presente não for oferecido, não haverá movimento de amor. É por isso que você deve vir 
até mim.

Meus filhos, aquele que diz não O amor não dá nada e o amor não dá nada. 
Ele é estéril, assim como a figueira que não dá frutos. O filho que rejeita o amor 
rejeita o amor nele. O amor não pode estar nele, pelo menos para dar o seusim. 
Só aí, o amor entra nele, ele se torna amor. Estou em cada um de vocês para que 
sejam dádivas de amor. Eu sou o Semeador que faz germinar o fruto regando-o 
com a minha água viva. O amor é a semente que está em você.
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Meus filhos, o amor floresce com amor. Quando germina, há esperança de 
que o fruto saia; mas se você não pronunciar o seuSim, o fruto não vai sair. Eis 
que multiplico os frutos aos quais eles se submetem à minha Vontade de amor. 
Tudo está em mim. O amor te ama. Torne-se o que você é, amor. Eu os amo.
Um homem.

160 - 28 de junho de 2001 Mamãe do céu

Minha glória santificou sua glória.

Meus filhos do meu santo Filho Jesus, sou a vossa Mãe de amor. Eu sou a 
mãe que, por elasim à vontade divina, ele deu seu Filho Jesus para que você 
tenha a vida eterna.

Meus filhos, estou com vocês. Eu também estou com meu filho. Veja meu 
sofrimento ao vê-lo indiferente aos meus apelos incessantes. Estou ciente de suas 
distrações. Eu sou a Rainha dos anjos. Eu sou a Rainha do Céu. Meu lugar, meus 
filhos, é estar diante de meu santo Filho em sua glória. Sim, meus filhos, a sua glória 
será proclamada muito em breve por todos os filhos, na terra como no céu. Eu estou 
com você para prepará-lo para a visão do futuro5 Dele dentro. Eu visito a terra 
distribuindo minhas graças para ajudá-lo a entender a Vontade de Deus. Eu os amo. 
Ame meu filho, eu sou a Rainha da Paz.

Meus filhos, ouçam a sua Mãe no céu. Estou ansioso para associá-lo a meu 
Filho Jesus, o Filho do Pai Eterno, que se assenta em Seu trono de glória. Esta 
glória, meus filhos da terra, é o que lhe custou sua vida terrena. Esta morte que 
ele sofreu por vocês, meus filhos, foi oferecida ao Pai para sua glória. A glória do 
meu Filho é a glória de vocês como filhos santificados pelo seu Sangue 
derramado por todos vocês. Por seu precioso Sangue, ele os purificou, os salvou 
da morte eterna.

Vocês foram, meus filhos, purificados por seu amor. Ele sofreu por você. Ele 
os ama. Dê a si mesmo, por sua vez, amando seus irmãos e irmãs. Se você não os 
ama, é porque rejeita sua purificação. Meus filhos do amor, eu sou sua mamãe. 
Sofri em ser a paixão de meu Filho. Eu também estava em agonia com meu filho. 
Participei do momento da sua morte, para a sua purificação. Se, no momento, 
você não quer suportar o sofrimento causado por seus irmãos e irmãs, então 
você não participa do nosso sofrimento e quando se desencoraja contra eles por 
não aceitar suas fraquezas, você não aceita se permitir ser purificado.

Filhos meus, sou a Mãe do Amor, vi meu Filho sofrer por vocês. E você 
continua a me fazer sofrer ao me mostrar um show de crianças que rejeitam

5. A vinda do vislumbre de Jesus em você será feita por Amor, em Amor, com Amor.Você estará em Sua 
Presença. Você verá em toda a sua beleza.
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amar seus irmãos e irmãs. Meus queridos amores, eu sou sua mãe. Eu os amo. Por 
que eles querem continuar a me fazer sofrer?

Você não sabe que o amor que está em você pode te salvar? Amem-se uns aos outros 
Ame aqueles que te fazem sofrer. É a sua purificação. O sofrimento é santificador. Este 
sofrimento de amor às vezes é necessário para a purificação de suas almas, para que sua 
glória seja santificada pela glória de meu santo Filho. Meus filhos, cada um de vocês será 
glorificado em meu Filho por minhas orações diante do pai.

Entenda bem! Estou impaciente pelo tempo da grande purificação que está 
por vir. Diante de tanta insistência na oração, não deixo de sofrer por sua 
obstinação em não orar.

Meus filhos, sou uma mãe que ama seus filhos, exatamente como vocês 
mães que amam seus filhos. Meu amor por meu santo Filho é grande, mas maior 
é meu santo amor por meu Deus. Filhos meus, ainda não posso insistir muito: 
está chegando o tempo da grande purificação.

Meus filhos de amor, sim, vocês são meus filhos de amor. Eu gosto de chamá-
los assim. Eu sou a Mãe do Amor. Toda esperança está naquele que acredita que o 
Amor é tudo para ele. A esperança está em meu filho. Venha até mim. Venha orar 
comigo pela glória do meu santo Filho, Deus. Tudo foi criado para a glória da 
Trindade. Vós sois filhos criados para entregar a Deus o que lhe é devido: o seu amor.

A Santíssima Trindade associou-me ao Amor, sou a Mãe do seu Jesus Amor, sou 
também a sua Mãe. Quando voce dizsim ao meu Filho Jesus, vocês, meus filhos, que 
estão em meu Filho, digam sim à minha chamada. Isso, meus filhos, é urgente! Eu sou a 
Mãe do Amor. Obrigado a quem dissesim para meu santo filho.

161 - 28 de junho de 2001 Jesus de amor

Fonte de esperança de vida eterna.

Meus filhos do amor, eu, o vosso Jesus, peço-vos que oreis bem para que o vosso 
coração se abra ao amor. A oração é a fonte de esperança para a vida eterna. Tudo está em 
mim, Amor. A esperança é uma virtude do amor.

Vejam a vida em cada um de vocês, meus filhos. Quem procura não desanima. 
Aquele que não busca nada pode esperar. Se ele não tem um projeto de amor, nada 
tem em sua vida que o leve a ter esperança de felicidade. Ele se levanta de manhã 
sem alegria. O seu dia é normal e, como não tem projeto, nada o motiva. Não há 
nada que valha a pena viver amanhã, porque o seu futuro não parece nada divertido. 
Quem busca sempre espera encontrar. Ele avança em seu caminho fazendo as obras 
de amor que traçam seu caminho de vida. A esperança, em sua vida, é um desejo 
que o conduz à Fonte da alegria. A esperança de felicidade o motiva. Tudo é alegria 
para quem espera a vida eterna.

Meus filhos que eu amo, toda a vida é alegria quando vocês vivem na esperança 
da felicidade. A esperança de felicidade é como a água de uma nascente
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ele se lança em um curso de água e atravessa o riacho para fluir para uma vasta extensão de 
água viva que nunca se esgota. Eu sou a água desta imensidão de água pura, assim como 
sou o poder desta fonte de água que corre em suas vidas.

Tudo está em busca da felicidade que o leva à Fonte da alegria. Cada pessoa 
que procura encontra em sua passagem pedras ora ruins, ora planas, ora mais 
arredondadas que as outras. Cada pedra tem seu valor na vida. Essas pedras são 
suas obras que formaram seus caminhos. A esperança se torna uma alegria 
quando você a vive em meu filho. Pense na coragem que é preciso para conviver 
com esses obstáculos que aparecem em suas rotas. Quando meu Filho os 
apresentar a vocês, eles serão uma alegria para vocês, que os terão vivido na 
esperança da felicidade eterna.

Meus filhos que amo, percorram o caminho que conduz à vida. Esta vida é 
minha. A vida e a alegria estão em mim. Estou em cada um de vocês que esperam a 
vida eterna. Amo vocês, meus filhos. Ande no caminho da felicidade, aquele que leva 
ao Céu onde toda alegria e felicidade não têm fim.

O amor reina em todos os lugares ao seu redor. É você que não vê porque seus 
olhos estão fechados para tudo o que sou eu. Eu sou aquele que criou tudo. A beleza 
está naquele que guardou seu coração quando criança. Todo filho que se volta para 
mim percebe que sua vida é para me agradar. Querendo me agradar, deixa-me dar-
lhe o que é bom para ele, aprende a amar-se como é, a dedicar o seu tempo à 
descoberta da beleza do seu interior. Então seus olhos se abrem para a beleza dos 
outros, ele vê apenas o lado bom e os defeitos não aparecem mais como obstáculos 
ao seu amor por eles.

Ele descobre que a felicidade está nele, que eu sou a felicidade em tudo. O que 
o rodeia é meu, porque eu sou o Amor que tudo dá. Eu sou sua felicidade, sua 
alegria. Toda esperança de felicidade está disponível para todos os que aspiram à 
felicidade eterna.

Somente os filhos do Amor esperam felicidade. Dizersim para amar, eu, Jesus, amo 
você. Meus filhos, esperem pelo amor. A felicidade está em cada um de vocês. Ela está 
em você. Eu estou em você, eu, a esperança da vida eterna. Um homem.

162 - 29 de junho de 2001 Jesus

Eu sou a fonte de água viva

Amada filha do Pai, em ti coloquei as minhas santas dores. Sexta-feira os lembra 
de minhas dores. Eles são uma fonte da qual devem obter as graças do abandono. 
Meus filhos, na minha Santa Vontade, vocês se entreguem a mim, Jesus, para a glória 
do Pai.

Tudo está em mim. Eu sou a fonte de água viva. Ela alimenta suas necessidades 
com as graças que os fazem crescer em mim. Eu sou a fonte que brota do amor 
infinito do pai. Em mim você encontra a vida eterna. Estou em tudo.
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Meus filhos, vocês são crianças que têm sede de vida. Eu sou aquele que deseja 
alimentar sua falta de felicidade através de minhas graças. Eles são em você essas 
fontes de felicidade que neutralizam suas misérias. Filhos meus a quem amo, eu, 
Jesus, fui buscar a felicidade para vocês na própria Fonte, que é meu Pai. Meu Ser se 
abriu para te dar vida pelo meu precioso Sangue. Em ti derramei o amor, o conteúdo 
de Deus Pai, teu Pai, para que seja alegria.

Seu Pai deu a você seu sopro de vida. Ele vive em você. É ele quem deu seu fôlego 
de vida em Adão. Esse fôlego é vida, ele alimenta a vida que está em cada um de seus 
filhos. Por causa de seus pecados, os filhos de Deus impediram que a Fonte de amor os 
alimentasse. Carregando as impurezas neles, foram eles que as secaram.

Mas eu, seu Filho, para limpar todas as impurezas, me entreguei, matando 
todos os pecados. Para que esta Fonte de amor o alimente, é necessário que a vida 
que é a sua fonte de vida esteja em purificação. Meus filhos, sem minha morte, não 
haveria vida em vocês. O pecado secou a fonte da vida. Meu pai sou eu, eu, ele. É por 
seu Filho que seu amor deu poder à vida novamente. Eu sou vida. Nós somos a fonte 
da vida eterna.

Sim, tudo acontece para mim. Não procure sua alegria em outro lugar, eu a 
tenho em mim. Essa alegria de que falo está em você. Se você não conhece essa 
alegria que o habita, é porque sua Fonte está seca. Como não vieste tomar a 
Fonte da vida, porque não sabes que o Amor habita em ti, não podes conceder-te 
momentos de alegria e paz, porque só Eu posso obtê-los para ti.

Cada pessoa é escolhida por meu pai. Você nasceu para fazer as obras para 
obter a vida eterna. Se você não sabe que estou em você, não pode realizar suas 
obras com alegria. Você deve aprender a trabalhar dando o seusim amar.

O amor vive em você. Eu sou Deus e vocês são filhos de Deus. Tudo foi dado 
a você para viver como filho de Deus. Quando você quer fazer um trabalho, Deus 
conhece suas capacidades; foi ele quem lhes deu os dons para que possam 
realizar o seu trabalho. Por exemplo, se gosta do trabalho manual, é porque 
recebeu os dons para realizar esta ou aquela manobra; é fácil para você. Isso 
vem de mim, Deus. Se você gosta de músicas, foi Deus quem lhe deu o 
significado para entender música; esses talentos vêm do Espírito Santo. Estes são 
os seus dons.

Peça a Deus para lhe agradecer por fazer seu trabalho. Você desenvolverá o amor por 
não querer nada mais do que agradá-lo, porque você sabe que tudo vem dele e Deus o 
preencherá. Ele desenvolverá esses dons por meio de suas graças. Deus conhece todo aquele 
que lhe dá tudo. Jó recebeu tudo. Ele não parava de agradecer a Deus, sabia que tudo vinha 
de Deus. Quando colocado à prova, ele continuou a amar a Deus, e Deus deu tudo de volta 
para ele, multiplicando-o. Meus filhos, este é um testemunho de amor para cada um de vocês.
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Tudo o que é bom vem de mim. Cada ação que você faz para servir aos 
outros é uma ação de amor que vem de mim. Sou eu em ti que te alimento com o 
meu amor. Sem mim você não pode ser bom. Se você se reconhecer em mim, vai 
perceber que tudo vem de mim: então, suas ações serão proveitosas para você e 
para o seu próximo.

Se eles não acreditam em mim, é porque eles ignoram a presença de você 
ao meu lado dentro deles. Você não se dá amor e suas ações não dão as graças 
que iluminam o seu interior. Quando você tem certeza de que vivo em você e de 
que você está em minha presença, suas ações se tornam atos de amor a você e 
ao próximo. Se continuar ignorante, quando posso fazer tudo por você, ficará 
com o mal dentro de você e não aproveitará os benefícios que suas ações 
poderiam produzir em sua vida. Ao não tirar proveito desses benefícios, você não 
poderá fazer com que outros tirem proveito deles.

Eu, Jesus de Amor, farei você conhecer suas necessidades de amor. Seu desempenho se 
tornará amor em mim. Tudo está em mim. Suas obras serão mostradas a você por sua 
entrega ao Amor.

Quando você faz seu trabalho por amor ao próximo, tudo se transforma em 
alegria. Tudo volta de novo para quem sabe dar sem esperar recompensa do outro. 
Quando você dá, o amor dá cem vezes mais. O amor ajuda você a conseguir o que 
deseja. Eu sou aquele que age em agradecimento para que você possa obtê-lo.

É no abandono ao Amor que você saberá o que é o amor para si mesmo. 
Quando você aprende a se dar por amor, você age com Amor para oferecer ao 
próximo o que você recebe do Amor.Ninguem pode dar se ele não recebeu antes. Se 
você está vazio em si mesmo, não pode dar obras de amor.

Tudo o que há de bom em vocês, meus filhos, vem de mim. Quando você faz 
uma boa ação, é bom porque sou Eu, o Amor que estou em você, que te dá a 
alegria de fazer essa boa ação. Sou eu quem o nutro com as minhas graças de 
amor e, porque me dás na Divina Vontade, torna-se minha ação; então sou eu 
que faço isso em você. Quando você me dá o que vem de mim, eu multiplico. Sou 
Eu Agindo em você, que faço sua ação. Sou eu que produzo essa ação em você, e 
sou eu que a dou ao seu próximo, porque a sua ação é feita em mim, por mim e 
comigo. Toda ação dada a mim, Amor, é amor.

Meus filhos, as ofertas de amor que você recebe de seu próximo são ações 
de amor que seu próximo fez na Vontade Divina, dando-as a mim. Ele tem 
recebido graças de mim para que suas ações dêem frutos. Sou eu, o Ator, e sou 
eu em você que recebo o que o seu próximo lhe dá. Porque você faz de tudo para 
me agradar, você se torna amor. Você não é mais você, você sou eu.
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Quando você dá e recebe, sou Eu, o Ator, que realizo essas ações em você: Eu 
sou aquele que dá, sou aquele que recebe com amor. Eu sou aquele que dá e recebo 
as obras de amor em você. Eu estou em você. Dê-me suas obras, meus filhos, para 
que tudo seja apaixonado. Você descobrirá que dar por mim, Amor, é mais fácil e 
mais meritório do que dar por si mesmo.

Mas quem gosta de receber, querendo se dar o mérito, perde a graça do 
mérito. Quando é recebido sem se dar o mérito, é muito mais meritório, porque é no 
abandono em mim que eu o cumprimento. Você vai perceber que passar por mim é 
mais fácil do que passar por você mesmo.

Eu sei, meus filhos, que vocês estão acostumados a viver sem pensar em me dar 
suas ações. Sua vontade humana está tão acostumada com isso, e isso por muitos 
anos. É fazendo esforços que você descobrirá que pode ter alegria reservando um 
tempo para passar suas ações para mim. Não é tão complicado. Quando você 
acordar de manhã, diga: "Jesus, eu te dou todas as minhas ações, leva minha vida, eu 
te amo."

Eu, meus filhos, levarei suas ações comigo e, com meu agradecimento, vocês 
realizarão suas ações com amor. Porque terei derramado em vocês as graças que os 
ajudarão a reconhecer um ao outro o amor, isso fará brotar a alegria em vocês. Essa 
alegria sairá de você e produzirá benefícios pela maneira como você realiza suas ações. 
Sou eu quem vai dar a você minha alegria, porque tudo vem de mim.

Meus filhos, tudo o que vocês fazem no exterior é alimentado por mim porque 
estou em vocês. Claro que é necessário que você me dê tudo. Com o tempo, você 
perceberá que tudo é mais simples para você. Eles não serão mais tomados por 
crianças sem amor. Seu amor em você se desdobrará, não apenas por você, mas 
também por seu próximo. Tudo em você passará por transformação. Isso será feito 
no seu próprio ritmo.

Eles não serão mais crianças que desejam apenas prazer, serão crianças que 
desejam amar os outros como a si mesmos. Todo o seu ser vai perceber que suas ações 
são minhas, e quando você fizer ações em meu nome, você saberá que tudo vem de 
mim. Então, você vai acreditar que fui eu que fiz essas maravilhas em você, para torná-lo 
um ser bom para com o seu próximo para que ele, por sua vez, queira agradá-lo, porque 
tudo volta para mim.

Eu, eu sou a luz. Eu conheço seu interior melhor do que você. Não pode haver 
engano em mim. Filhos meus, o filho que recebe a bondade do próximo percebe o amor 
que ele dá. Ele não é avarento por reconhecimento. Ele sabe, por seu abandono a mim, 
que o amor é gratuito, que não retém nada e que não exige nada em troca.

Meus filhos, como eu os amo! Eu, Jesus, te peço que dê o seu consentimento ao Amor! Sejam 
seres fáceis de dar e receber com Amor. Meus ternos e amorosos filhos, Jesus os ama. Um homem.
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163 - 30 de junho de 2001 Jesus amor

Eu sou a Providência.

Minha filha que eu amo, estou em você. Eu, seu Jesus, estou te amando. Você é a 
filha que se entrega ao meu amor para proteger o mundo em perigo. Este mundo 
conhece uma extensão. Se eu chegasse ao momento em que falo com você, haveria 
muito poucas crianças que proferissem suasim ao Amor, porque este mundo não leva o 
meu amor a se aproximar do coração. Sim, meus filhos do Amor, quantos de vocês não 
percebem que neles vivo, que tudo vem de mim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso.

Meus filhos, vocês não são realistas em acreditar que este mundo fez tudo a 
partir de seu próprio conhecimento. Deus criou tudo para o homem servir a si 
mesmo, a fim de atender às suas necessidades. Suas necessidades foram satisfeitas 
pelo desejo de ter seus bens. Esses produtos, meus filhos, foram feitos com a ajuda 
de seus conhecimentos. Tudo vem da Providência. Você não percebe que tudo vem 
de mim.

Você sabe que suas obras são feitas a partir do seu conhecimento. E vocês 
sabem que o seu conhecimento, meus filhos, vem de mim, não de vocês? Eu sou 
a Providência que vos adquire os bens adquiridos com as vossas obras. Saber é a 
plenitude do meu Espírito de amor. Tudo vem do Espírito Santo. O Espírito Santo 
é Deus. Eu sou Deus. Ele em mim, eu nele, nós somos Deus. Eu sou tudo o que o 
Pai quer que eu seja. Tudo o que vem de mim é verdade. Eu sou o Ungido do Pai. 
O Pai me deu todo o poder sobre minha Igreja. O Espírito Santo, como meu Pai, 
está em todo o meu Ser. Eu estou no Pai e também estou no Espírito Santo. Todo 
o Amor é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo: ele, eu e ele somos o Deus 
trinitário. Nós somos EUA.

Meus filhos, é por vocês que o Amor os faz escrever, para que saibam quem 
NÓS somos. Formamos Onipotência. Eu sou o Rei do universo. Tudo vem de mim. 
Quem acredita em mim, acredita que somos TRÊS em UM. Não podemos ser 
separados, formamos unidade. Para nós, em nós, todo trabalho é nosso. A 
Trindade é a Onipotência necessária para que suas obras sejam realizadas.

Filhos meus, é a Providência que contribui para os vossos bens materiais, 
mesmo que procedam das vossas obras. Ninguém pode conceber ter tudo sem 
nós, a Trindade, ser os autores de seus bens. Demos a cada um de vocês os dons 
que os tornam capazes de trabalhar, seja na construção, na cozinha, no ensino, 
na cura, etc. Quantos presentes você recebeu! Não é verdade que cantar é bom? 
Tudo foi concedido a você porque eu te amo.

A Trindade: Tudo vem de nós, a Trindade. Não somos deuses inativos. 
Somos o movimento do amor. Nós somos Deus. Nós somos Amor. Estamos em 
nós. Não podemos estar fora de
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nós. Não somos falsos. Somos verdadeiros no que somos: Amor.

Meus filhos, tudo está em nós. Se você trabalha em tal projeto, é a partir de 
suas idéias que o inspiramos. Quando um filho faz um trabalho e nos entrega 
dizendo: “Senhor, obrigado por tudo o que me deste para que eu possa 
trabalhar. É de você que veio esse trabalho, porque você me deu tudo para fazer 
”, então, abençoamos o que foi feito por você. É a vontade divina que quer assim.

Jesus: Tudo deve ser feito para o bem da alma. Eu, Jesus, faço para que sua obra 
seja abençoada por meu Pai para que seja sua aquisição para a alma. Filhos meus, se 
vocês dizem que tudo é seu, dando o crédito a si mesmos, é porque estão longe de 
nós. O trabalho que se torna uma aquisição de seu conhecimento cheio de orgulho é 
incompatível para sua alma, porque todo conhecimento vem de nós.

Tudo em você está escuro enquanto eu sou a luz. Você que acredita que 
tudo vem de você, como pode ter certeza se vive em sua escuridão? Por que dizer 
que tudo o que você faz vem de você, quando você se chama de filho de Deus?

Sou eu quem faz suas obras em você. Meu Pai passa por mim para que você 
receba, pelo meu poder, sua capacidade de saber. Eu sou o poder. Se vocês, meus 
filhos, fizerem trabalhos a partir do seu conhecimento, vocês se tornarão autômatos 
que não fazem nada além de produções, que deixam seus impulsos passarem diante 
dos sentimentos que vêm de mim, porque eu sou Amor, Ternura, Bondade., Doçura, 
etc. Tudo sou eu, EU SOU está em tudo. Tudo o que você faz sem mim não 
acrescentará nada à sua alma. Eu sou a palavra A Palavra executa a ação. A Vontade 
do meu Pai está em mim. Se você age em mim, você se torna filho de Deus.

Oh, quantos de vocês trabalham com o único objetivo de obter bens, sem 
me dar a possibilidade de dá-los a meu Pai! Quantos esforços para nada, porque 
toda obra que não é abençoada por meu Pai não produz graças. Isso não tem 
sentido. Isso não lhes dá felicidade. Quantos de vocês, depois de ter vivido uma 
vida inteira, percebem que tudo o que fizeram parece inútil!

Filhos meus, se esperardes que o fim da vossa vida se apresente para me dar o que 
construíste sem mim, o que tereis para me apresentar senão o vosso arrependimento 
por não teres acumulado obras que poderiam ter dado frutos? Todos esses 
arrependimentos poderiam ter sido evitados. Se você tivesse me oferecido suas obras, 
elas não teriam trazido a você esse bem em sua vida terrena e para sua vida eterna.

Meus filhos, tantas obras foram realizadas em sua vida com o único propósito 
de satisfazer seus desejos externos, sem pensar em sua alma que é imortal! Para a 
maioria, tudo foi para o corpo que não é imortal! Seu corpo é matéria, não vida. Se 
você fizer suas ações apenas com o propósito de se oferecer bens
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Eles nada terão para apresentar a seu Deus, seu Criador, o que será necessário para 
que eles me mostrem seu amor.

Meus filhos, vocês vieram ao mundo para se moverem em direção a mim que sou 
Eterno. É de mim que eles partiram, é para mim que eles devem voltar. Reflita antes de 
receber crédito por seus trabalhos. Se você reconhece que tudo vem de mim, é porque 
tudo deve retornar para mim. Tudo como você, meus amores, você vem de mim, você 
deve responder a mim por você.

Você não sabe que tudo o que você fez vem de mim, tudo o que é bom, 
tudo, sem exceção? Eu esperei e ainda espero que vocês, meus filhos, percebam 
isso. Eu sou um Deus que não os força. Não te castigo pelo seu erro de 
considerar tudo garantido, porque te amo demais. Eu quero você comigo para 
sua felicidade. É até o fim que muitos perceberão minha Presença neles.

Ah, quantos poderiam ser felizes se aprendessem a me dar seus sim amar! 
Eles perceberiam sua felicidade imediatamente, não até o fim. Sem dúvida, leva 
um tempo para você amar o seu Jesus. É com meu agradecimento que isso é 
feito no seu próprio ritmo.

Meus filhos, eu sou seus. Deixe-me te amar. Eu os amo. Jesus de Amor quer 
ensinar-lhe que tudo é mais fácil quando se vive no conhecimento do Amor, deixe-
me mostrar-lhe o quanto é preferível viver em mim do que sozinho consigo mesmo.
Filhos meus, sou Jesus de Amor, amo vocês. Um homem.

164-1ou Julho de 2001 Jesus amor

Meus filhos, façam de seus dias uma oração.

Na Vontade de meu Pai Celestial, minha filha, você está à minha mercê. ucha. Você está
cheio do Espírito Santo. É pelo poder dele que você tem a graça de me ouvir. Tudo passa 
pela Vontade Divina. Minha filha, tudo está em nós. Você é nosso. Dê-se a nós com amor. 
Eu te amo, minha doçura de minhas feridas. Sim, minha filha, você se entrega para 
realizar meus planos de amor para meus filhos que eu amo. Obrigado por sua 
humildade que vem de nossas graças. Nós os tornamos tão humildes que o seu nada 
está em união comigo, o seu Jesus de amor.

Filhos meus que tanto amo, vejam como todos aqueles que se entregam com 
total abandono ao meu amor são seres cheios de amor! Você vem de mim. Eu dou a 
todos eles de mim. O que vocês me dão? Você é um daqueles que se entrega sem 
desistir totalmente por medo de que eu lhe peça para orar de joelhos sem cessar? As 
frases são muito mais simples do que você pode imaginar. Meus filhos, peço-lhes 
orações de abandono ao Amor. Estas orações são um presente de vocês.

Todas as manhãs, mesmo que suas pálpebras ainda estejam fechadas e seus 
pensamentos em ação, dê-me, sem abrir ainda os olhos, seu abandono ao Amor. 
É tão fácil! Basta dizer:"Jesus, eu lhe dou minhas ações do dia." É tudo, meus 
filhos. É tão simples! E, ao meio-dia, é só pedir minha benção
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para você, dizendo: "Jesus, me abençoe, eu quero fazer tudo por você." É esta noite de 

compila: “Jesus, aqui estou eu, dou-te o meu dia que termina. Eu te amo."
algum dos meus filhos? E para quem quiser me dar outro presente, digamos na comida de

Meus filhos, a oração é tão simples! É comigo que você deve orar. Sou eu que tomarei a 
sua oração e a tornarei minha, para que todo o seu dia seja uma oração incessante.

No dia da sua morte, apresentarei a você as orações que terão preenchido a 
sua permanência na terra. Na Divina Vontade, meus filhos, vocês são eu. Entenda 
bem, sou eu que faço tudo por você. Eu os amo. Cada vez que você me dá sua 
oração, é suasim ao Amor que você pronuncia. Eu sou Amor! É o Amor que 
reinará em sua vida terrena. O amor é tão simples! Nada complicado!

Meus filhos, quando vocês forem para a cama à noite, pensem na sua oração e, a 
cada dia, mais um passo rumo à felicidade eterna será dado em mim, comigo e por mim. 
E eu, meus amores, vou agradecer com amor, para alimentar a vida que já está em 
vocês. Esta vida é uma felicidade que nunca terá fim.

Quanto mais Jesus nos alimenta, mais nos tornamos amor e mais o amor que 
nos tornamos ama Amor. Você se torna o que você é: amor. Meus filhos, Jesus Love 
os ama com ternura. Um homem.

165 - 2 de julho de 2001 Seu amado jesus

Suas rivalidades só podem prejudicá-los.

Minha filha, mesmo que eu esteja com você, também estou com seus irmãos e 
irmãs. Você ouve a minha voz. Alguns também ouvem minha voz que é entendida pelo 
Espírito Santo. A ressonância da minha voz faz sua alegria. A alegria cresce neles.

Meus filhos que amo, aqui é o tempo que vocês tanto esperaram! Este 
momento está tão próximo que meus filhos estarão na minha frente! Eu sou o Poder 
que te revela através das inspirações que vivo em ti. Essas inspirações fazem vocês 
perceberem minha contínua Presença em vocês, meus eleitos. Eu te mostro que 
minha vinda já alcançou o coração de alguns de meus filhos que disseramsim amar.

Você que se dedica aos seus negócios do dia, eu, Jesus, banho você com a 
minha Presença. Sim, estou em todos os meus filhos. Meus ternos filhos, estou 
agarrado a vocês tão profundamente que derramo meu amor a cada momento em 
cada um de vocês que me imploram para apressar meu retorno em seus corações. 
Isso faz meus anjos tocarem cítara porque estão muito felizes. Vós que vos alegrais 
na minha Presença no anfitrião quando o meu santo ofício é celebrado, quão grande 
será a alegria em vós se virdes os vossos anjos da guarda dentro de vós atribuírem 
as nossas graças de abandono que vos são concedidas por nós!, A Trindade do amor !
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Meus filhos, sou tão amoroso por vocês que nunca deixo de declarar em voz 
alta o meu amor por cada um de vocês! Se eu não fizesse grandes restrições a todo 
esse amor, eu os esmagaria sob o meu "eu te amo". Meus amores, como ainda 
quero vocês nesta terra, devo ter cuidado com minhas explosões de amor.

Queridos filhos do meu santo Coração, sejam felizes por sua alma que 
conhece a felicidade de seu Deus de Amor.Que belo é sentir-se amado até a 
loucura por seus filhos! Alguns de vocês querem me defender de seus irmãos e 
irmãs, porque ficaram magoados com as palavras que ouviram. Eles pensaram 
que essas palavras eram contra mim. Meus filhos, o que às vezes parece errado 
para vocês é verdade para eles.

Essas crianças fazem o que acreditam ser bom para elas, sem ferir o seu 
Deus de amor que as conhece. Sou eu que conheço o seu interior e sei que o que 
dizem pode ser contra eles. Sou eu que devo ir ajudá-los a ter cuidado com as 
palavras que, sem eles perceberem, podem ir contra eles.

Ah, meus filhos que acreditam em Dom Quixote, por amor ao seu Deus, vocês 
lutam contra os moinhos de vento! Não enfrente os movimentos dos seus impulsos, 
porque eles o farão cair das alturas. Vocês não podem, meus filhos, fazer em meu 
lugar o que é para mim. Cabe a mim levá-los comigo e defender o seu amor. Você é 
meu amor, meu tudo. Eu me entreguei a você para mostrar que todos vocês são 
meus filhos. Deixe-me esses movimentos do meu amor impulsivo, porque você não 
tem o meu poder de amar.

Alguns de meus filhos não são cuidadosos com as palavras que vêm deles, não 
do meu Espírito de amor. Quando o vento sopra, é bom saber de onde vem para não 
ser pego pela rajada. Toda criança que está na defensiva não se preocupa com suas 
palavras e faz sua vontade, tão frágil, conhecida pelos outros.

A sua vontade fere o próximo e ele, sentindo-se julgado, encontra-se em estado 
de defesa. Tudo nele é ativado para encontrar sua paz que está em perigo. Então ele 
ataca aquele que vem perturbar sua paz. Em seguida, ele afirma seu ponto de vista, 
que é, também ele, transmitido por sua vontade humana. É uma rivalidade que 
prejudica o seu interior.

Em você existem rivalidades que o levam a se defender. Muitas vezes, seus 
pensamentos são iguais aos de seu rival, e vocês não percebem o mal que fazem 
um ao outro. Tudo começou com um impulso escondido dentro de você que 
surgiu sem saber.

Ele, o mestre da divisão, os incitou a se defenderem do próximo que se vê 
vítima de Satanás. Então surge um mal que faz parte de sua repressão interior. O 
que doeu, incomodou, frustrou e assustou vem despertar o seu interior. Você 
não sabe por que está inclinado a se defender do que se tornou, para você, uma 
ferida contra a sua vida, porque é pela sua vida que você luta.
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Meus amores, Satanás gosta de ver vocês discordarem. Ele traz feridas 
reprimidas em você. Ao se defender, você declara guerra àqueles que, em outra 
época, o injustiçaram, criando assim feridas em você. Meus filhos, não é apenas 
contra uma criança que vocês se defendem agora, mas contra todos aqueles que 
foram a causa de seu sofrimento. Se você se defende assim, é porque não tem 
paz interior. Você não perdoou aqueles que uma vez o machucaram.

Meus filhos, vocês não podem saber que estão em rivalidade com aqueles 
que estão dentro de vocês. Sim, meus amores, você carrega seus irmãos e irmãs 
dentro de você. Eles estão em mim e, como eu estou em você, eles também estão 
em você. Por não querer perdoá-los, há emoções em você que ressurgem e os 
ferem. Mesmo que você não queira, as feridas o lembram do que fizeram a você 
e você sente dor, embora não esteja totalmente consciente.

Por causa dessa falta de perdão, você não aproveita as graças que tenho por 
você. Essas graças foram obtidas pelas crianças que oram para ajudá-los. Se 
essas graças não podem ajudá-lo, é porque você fez um muro entre eles e você, e 
impede que minhas graças te façam amar.

Meus amores, essas crianças que os injustiçaram não podem fazer nada contra 
vocês, muitos deles também são vítimas de sua maldade. Se você os perdoa, deixe 
sair de mim as graças que o farão amar, e aqueles que estão em você também as 
receberão. Mesmo aqueles que o magoaram, se não estiverem de boa disposição, 
essas graças os ajudarão a reconhecer-se em sua falta de perdão. Minhas graças 
geram atos de amor em você. Só você pode dizersim amar.

Meus filhos, somente o perdão sincero pode livrá-los dessas feridas. Se você 
não pode perdoá-los, é porque não perdoou a si mesmo. Veja, se você não se 
reconhece como filho de Deus, não sabe que é amor. É por isso que você não se 
dá amor, porque, para você, não há razão para se concentrar em si mesmo.

Para ter paz dentro de você, tudo deve ser amor em você. Somente o perdão 
sincero lhe trará essa paz. Meus filhos, devemos começar com vocês. Se você acha 
que não precisa se perdoar, é porque não se ama como é. É lógico que eles se 
reconheçam em mim. Só vou ajudá-lo a amar a si mesmo como você é. Meus filhos, 
amar a si mesmo é antes de tudo reconhecer-se como amor em mim. Eu sou Amor.

Sim, meus filhos, sua vida é minha vida. Eu sou aquele que te deu o fôlego. Eu 
sou o vento do amor. Se você deixar sair do seu interior um vento que não é amor, 
isso o fará dizer as palavras impulsionadas por um vento que faz mal. Este vento é 
alimentado em você pelas feridas do passado. Essas feridas que estão em você não 
foram curadas por minhas explosões de amor. Não deixe esse vento, não amado 
pelo Amor, soprar para você as palavras que vêm de Satanás, não de mim. Eu sou 
Amor. Em mim só existe doçura, desculpe.
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Tudo o que faz mal aos outros vem de você. Você foi levado por esses 
impulsos alimentados por suas fraquezas, porque deseja fazer sua vontade 
humana que está sob a influência de Satanás. Meus filhos, Satanás tentou Eva 
para incitá-la à desobediência contra mim, então ela influenciou Adão dizendo-
lhe que essa ação era boa e que não havia nada de errado em querer saber o que 
eu, Deus Todo-Poderoso, sabia.

Meus filhos de amor, eu sou Deus. Tudo está em mim. Só Deus sabe tudo. Cabe a mim 
levar tudo. Eu os amo tanto. Vocês são meus filhos amados, assim como seus primeiros pais. 
Deus amava seus filhos, mesmo que eles o desobedecessem. Ele prometeu a eles um 
Salvador. Deus deu a você esse Salvador para que você pudesse viver como um filho do amor 
sem se machucar. É preciso viver em mim, Jesus, para viver no meu pai. Ele deu a eles seu 
amor. Ele sabe tudo. Ele vê tudo. Ele ouve tudo. Ele quer nele, todos vocês, os filhos de Deus.

Meus filhos, dêem-me suas diferenças, só eu posso ajudá-los. Seu mundo está 
virado de cabeça para baixo por suas próprias palavras infundadas. Por minha 
onipotência, você conhecerá o Amor que te ama loucamente. Todos vocês são meus 
escolhidos. Agradeço suas orações.

Meus amores, muitos de meus filhos precisam de suas orações. Eles são como 
topos que giram em torno de seu conhecimento errado e esquecem que eu, seu 
Deus, tenho um grande conhecimento. Quão grande é o meu poder! Eu sou o Deus 
do conhecimento. Eu sou o seu Deus que tudo sabe. Meu conhecimento não tem 
limites. Eu posso fazer tudo em tudo. Alguns de meus filhos se limitam ao 
conhecimento humano; eles esquecem que eu vivo neles. Eu sou Temperança, 
Tolerância, Paciência e Caridade.

Meus filhos, ser caridoso com seus irmãos e irmãs é amá-los como eles são. Se 
eles não têm a mesma opinião que você, por que tentar impor seu ponto de vista 
sobre eles? O conhecimento humano deles vale o mesmo que o seu. Neles, eles têm 
minha Presença. Eu sou aquele que vou alimentar você, se você quiser, não você. E é 
assim para cada um de vocês. Se você quer me defender por amor, venha e leve em 
mim as minhas graças de doçura e delícias; você verá que amo a todos vocês em 
particular. E se alguns de vocês precisam da minha luz, derramarei em vocês as 
graças conquistadas pelos meus filhos da luz que me dão tudo por amor.

Eu imploro a vocês, meus filhos, que respeitem o que vocês são, porque vocês são meus 
filhos. Eu os amo loucamente. Suas palavras erradas são suas tribulações. Dê-os para mim. 
Eu sou Amor. Eu te amo. Fique sóbrio em seus propósitos. Respeitem sua dignidade de filhos 
de Deus, vocês que conhecem meu conhecimento divino por meio de meus ensinamentos 
que dei aos meus santos apóstolos. Eu sou Deus.

Só eu envio meus trabalhadores para fazer a colheita. Minhas obras são para o tempo 
passado, presente e futuro. Não haverá outros até que eu, Deus Todo-Poderoso, tenha 
decidido. Eu sou aquele que falei com você por meio desses escritos. Eu sou a fundação
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dor, que dá para que tenham conhecimento suficiente para saber quem são, por 
que nasceram e a quem devem seu nascimento.

Eu os quero em mim. Meus filhos a quem amo, permanecem em mim, eu estou em 
vocês. Amém, eu vos digo, todos saberão quem eu sou: a sagrada Vontade Divina. Tudo
É para a glória do meu santo Pai. Abençoe-se, meus filhos. Um homem.

166 - 2 de julho de 2001 Jesus

Eu venho colher seus frutos.

Meus filhos que eu tanto amo, os escritos são para vocês. É importante que você 
saiba que estou fazendo minha filha escolhida escrever para vocês, meus filhos a quem 
amo.

Esses escritos são um apelo aos meus ensinamentos. Eles vão ajudar meus 
filhos que não me conhecem. Meus filhos da Luz vão te ensinar que eu te amo 
loucamente, eu, seu Deus. Tudo está no Amor. O amor quer fazer você conhecer 
a felicidade eterna. Eu sou o Caminho que te levará à felicidade. Venha comigo, 
vou levá-lo à alegria, paz e vida eterna. Ninguém terá mais fome, mais sede. Não 
haverá choro, calor, frio, dor, doença, ódio. Tudo não passará de maravilhas. 
Tudo está em mim.

Meus filhos, eu sou a Felicidade que há em vocês. Eu sou a luz do mundo.
Quem me vê, vê meu Pai Celestial. Quando o Espírito Santo vier mostrar a Luz 
que brilhará em você, você me verá como eu sou: um Deus de amor que é todo 
amor em você. Você vai descobrir que a felicidade está lá, para você, em você. 
Você que está atualmente em busca da felicidade, não a busque em outro lugar a 
não ser em si mesmo; Estou em ti, sou a felicidade, Jesus. Filhos meus, quando 
chegar a época da colheita, esse tempo será conhecido pelos frutos maduros.

Quando o tempo do Amor chegar, você reconhecerá este tempo pelos frutos 
do momento. Tudo ao seu redor gritará a alegria e felicidade que haverá em 
você. Desta vez, meus filhos, só vocês poderão reconhecê-lo. Seja a árvore que é 
reconhecida pelos frutos. Vocês são seres que dão seus frutos. O Amor em você é 
o Fruto por excelência. Você carrega o fruto. Ao aceitar se alimentar desse Fruto, 
você se torna amor e dá o amor que recebeu dentro de si. Através de mim, Amor, 
você reconhece que produz frutos de amor. Filhos meus, se sois amor é porque 
sois esses frutos. É o que carrega em si. Se você é amor, você dará amor. A 
árvore é reconhecida por seus frutos.

Esse fruto é o amor em cada um de vocês, meus filhos. Quando você aprende a 
amar a si mesmo como você é, você desenvolve o amor dentro de si mesmo, você se 
torna o fruto do Amor. Eu, Amor, despejo em você o meu sabor que lhe dá prazer. 
Por minha Presença em você, você está em mim, o Amor. Você se torna
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vêm amor. Você é o fruto da Árvore da Vida. Sou eu, Vida, que te dou a seiva do 
amor para alimentar a tua vida de amor.

Quem carrega o amor em si, torna-se, para fora, o que está dentro de si. 
Então, ele dá o que é para quem quer saborear suas delícias, pois essas delícias 
vêm da minha seiva de amor. Olhe para aqueles que se amam: eles não têm 
medo de dar as mãos, mostrando assim aos outros o seu apego. Eles são 
testemunhas de amor. Um pelo outro mostra o amor que sentem neles. Tudo 
está neles. O que você vê é o que está neles.

Assim é o Amor. Se você ama estar em você, é porque você é amor; você 
deixa seu interior aparecer. Todo o seu ser manifesta o amor que está em você. 
Os outros, que olham para eles, vêem-nos sorrir, fazer o bem, amam o próximo 
como ele é, sem o julgar; eles sabem que você é amor por dentro. Eles não têm 
medo de dizer que se sentem bem com você, porque sabem que você é bom 
para eles.

É como eu que estou em ti: se me disseres que queres ser minha e que te 
sentes feliz por viver em mim, demonstrando a tua fé pelos teus atos de amor ao 
próximo, darás testemunho da minha Presença em você, você vai ap- eles vão 
orar como filhos de Deus.

Se você não gosta de quem você é e quer aparecer como filho de Deus indo 
à missa, fazendo trabalho não remunerado ou prestando serviço ao próximo, 
quem o vir não poderá reconhecer que você está em mim: tudo em você você 
discordará por dentro. Você dá o que você tem. Filhos meus, dar amor é antes de 
tudo ser amor. Você não pode dar o que você não tem.

Em você está minha Presença que te ama, amor. É preciso ser amor em si 
mesmo para dá-lo. Eu sou aquele que os alimentarei. É por mim que você deve 
desenvolver o amor em você. Todo o seu ser se torna amor quando eles vêm a mim 
com o desejo de amar um ao outro. Eu, a Presença em você, vou fazer você saber 
que em todos vocês existe um amor que os fará amar. Todo o seu ser manifestará o 
amor que está em você. Você vai dar o que está em você: amor.

Quem dá também sabe receber, porque tem o gosto do amor. Ele quer amor, 
ele se alimenta de Amor. Eu, Amor, sou o dono da minha colheita. Eu sou Amor. Tudo 
em mim é o poder do amor. Minha colheita é meu germe. Eu sou o Ceifeiro que faz 
sua colheita. Se a tua colheita é boa, é porque sou o dono da minha colheita que te 
terei alimentado com as minhas graças de amor. O amor está em você. Eu sou Amor.

Para produzir frutos de amor, diga sim para amar. O amor te ama. Quando voce diz
sim para amar, o amor está em você. Você aprende a amar um ao outro e o Amor faz 
com que você ame o próximo que, por sua vez, o ama. Porque eles disseramsim para o 
amor, existe a competição do amor. Vocês se tornam filhos do amor. Você busca amar o 
outro dando o melhor de você e o outro busca fazer o mesmo. Não é bom ver essas 
crianças em rivalidade amorosa?
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Todos eles querem se amar. Amar a si mesmo é felicidade; É querer tudo para que o 
outro seja feliz. Meus filhos, é amor! Você não sonha, é a felicidade na ponta dos dedos. 
Todos que vão dizersim O amor logo conhecerá essa felicidade aqui na terra.

Meus filhos, não anunciei no Evangelho, por meio de meus santos apóstolos, 
que chegará um tempo em que todos os meus filhos conhecerão a felicidade? Não te 
disse que enviarei o meu Paráclito e que tudo se encherá de amor? (cf. Jn
17). Quem ouve minha voz conhece minhas palavras. Eu sou aquele que fala em meu pai. Eu 
sou a palavra Juan Bautista tinha minha palavra. Ele testemunhou a Luz e a Luz testemunhou 
nele. Presto testemunho de minha luz para todos aqueles que acreditam que eu sou a Luz 
neles. Eu te digo, desta vez é para todos vocês.

Não, não estou falando sobre o tempo de Pentecostes no Cenáculo, isso foi 
necessário para construir minha Igreja. Minha Igreja sou eu. Eu sou a Igreja. Por 2.000 
anos, meus santos apóstolos, discípulos, profetas e filhos de minha Igreja construíram 
meu santo tabernáculo que é minha Igreja. Eu vivo nisso, eu sou isso. Eu sou o chefe, 
vocês são meus membros.

Meus filhos, conto-lhes a respeito de sua felicidade em minha Igreja. Ela foi 
construída com pedras de dor. Como uma mulher que carrega seu filho por nove 
meses, seu corpo, que se transforma, sofre de dores. Eu, meus filhos, fiz minha 
Igreja com seres que foram formados pela dor, pela minha dor. Eles solidificaram 
meus preceitos de amor na dor querendo estar apenas me ouvindo, não ouvindo os 
homens. Tudo isso por amor a mim, seu Jesus sofredor.

Está chegando a hora em que a mulher dará à luz com dor. Aqui está o prazo 
de entrega. Que a sua dor seja o seu nascimento! Ela traz o ser amado ao mundo 
desde seu ventre. Ela ama ele. Tudo nela é alegria e libertação. Seu sofrimento 
acabou. Após esse tempo de espera, chega o momento do reconhecimento. A 
alegria superabundante.

Filhos meus, estou aqui a falar da época do nascimento da minha santa Igreja. Ela trará 
ao mundo os filhos da Alegria e do Amor.Tudo não será nada além de alegria e amor neles. 
Eles se prostrarão diante de minha grandeza, diante de minha majestosa Pessoa. Tudo será 
feito no grande dia. Ninguém duvidará mais da minha magnificência. Minha glória será 
cantada. Todos se alegrarão com minha sagrada vitória. Não haverá nada além de felicidade! 
Eu sou o Filho do Deus vivo. Sem dúvida existirá no coração de meus filhos. Tudo será amor. 
Tudo estará em mim.

Meus filhos, são vocês que vivem esse tempo de espera, esse tempo tão desejado por 
muitos. Estou presente em ti, não que não esteja em cada um dos meus filhos. Aqueles que 
esperam por mim sabem que minha Presença neles os prepara para a minha vinda. Eu reino 
neles. Eu moro neles. Eu esclareço seus caminhos. Quem me segue me conhece.

Não duvide do que eu coloquei neles. Quem me ama e duvida dos meus 
ensinamentos sobre o futuro é um filho que não me conhece. Ele sabe que ignora 
meus escritos. Sem medo, ele cuida de seus negócios, mas suas obras são pesadas;
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carregam o peso de sua indiferença ao meu agradecimento que dou a quem me segue. 
Viver sem querer fazer nada além de sua vontade, sem se preocupar que eu sou Jesus, o 
Crucificado, é fazer suas obras sem mim. Essas obras não dão frutos.

Cuidado, meus filhos! É época de vindima. Faça ações de amor em você 
mesmo que dêem frutos. Permaneça em mim, a Árvore da Vida. Eu sou a Árvore 
da Vida, aquela que alimentaria todos os filhos, desde Adão e Eva até o último 
dos filhos escolhidos por meu Pai Celestial.

Minhas almas, eu te amo. Vocês, meus filhos, que não acreditam em meus profetas, 
rogo-lhes que leiam bem meus escritos. É por você que venho falar aos meus eleitos. 
Esta é a hora que escolhi para minha vinda. Já se manifesta pela presença de minha Mãe 
Celestial. Ela está presente perto de você, para que você esteja pronto para a minha 
sagrada vinda em você.

O Espírito Santo já começou a soprar um vento pentecostal. Ele está atualmente 
descendo sobre todos vocês. Alguns sabem disso, eles se aproveitam disso. Aqueles que 
continuam a ignorar minha vinda conhecerão um arrependimento que os fará sofrer as 
dores do amor.

Amo vocês, meus filhos. Cuide bem da sua alma, ela pertence a mim.
Eu sou seu Criador. Amo-te, Jesus, Rei, Mestre e Senhor. Um homem.

167 - 4 de julho de 2001 Jesus amor

Quem me conhece, é conhecido.

Minha querida filha do meu Santo Coração, sou um Jesus cheio de amor por 
meus amados filhos. Como gostaria que todos os meus filhos fossem afetados pela 
síndrome do amor!

Como distinguir esses sinais de amor que estão em você? Meus filhos, como 
podem, se não entendem o que se passa dentro de vocês? Em prioridade, é 
necessário que tudo esteja claro em você; que são passíveis de análise. Se você 
não for leal a si mesmo, não saberá o que é bom para você. Seu mundo é tão 
incompatível com o que deveria ser que você não percebe que sua vida sofre da 
síndrome da tristeza.

Olhem um para o outro! Meus filhos, vocês que buscam a felicidade, convivam com 
pessoas que não são felizes. E como você não consegue entender sua atitude de tristeza, 
você quer ajudá-los mostrando que eles têm tudo a ganhar por terem uma atitude mais 
alegre e feliz. Mas eles, que não concordam com seu raciocínio, mostram seu 
descontentamento em relação às suas observações que os feriram.

Embora eles saibam que há algo de verdadeiro no que você acabou de dizer, 
eles não podem aceitar essas observações suas, porque há feridas ocultas neles 
que os fizeram sofrer, o que os deixa tristes e infelizes. E quando eles te dizem 
que não gostam da sua atitude, você
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Eles param pela maneira como falam com você, e agora é você que está confuso 
porque, por dentro, há algo errado.

Você não percebeu que eles tocaram uma ferida oculta dentro de você, o 
que torna perturbada sua própria maneira de se expressar, assim como seus 
impulsos amorosos. Você também está infeliz sem saber realmente onde está a 
causa.

Claro, meus filhos, tudo isso é complicado para vocês. Vocês são seres 
complicados por causa do seu jeito de querer ajudar os outros sem ser solicitado 
por eles. Querer consertar tudo sozinho leva você a querer ajudar os outros, 
dizendo-lhes o que há de errado com eles. Mas, se um deles faz o que você fez 
com você, ocorre outra jogada.

Meus filhos, entendam que vocês não podem ajudá-los, não vocês mesmos, 
porque vocês não conhecem o seu interior. Você não pode ser simples e feliz, 
não sabe como conseguir extrair o que há em você.

Meus filhos, por causa da incapacidade de controlar suas emoções, porque 
vocês não podem entrar em si mesmos, abandonem-se a mim. Quando você tiver 
dificuldade de entrar no seu interior para se abandonar, diga-me:"Jesus tudo
Isso é novo para mim. Eu quero, mas não sei como fazer. Ajude-me."Eu o que sou eu
em você e que te conheço tão bem, vou te ajudar. É com perseverança que você se 
tornará amor. Seja o que você deve ser: amor. Meus filhos que eu amo, conhecer o 
seu Jesus de amor é conhecer a si mesmo. Eu estou em você. Sou um Ser que ama e 
quer ser amado, assim como vocês, meus filhos. Saiba quem você é, saiba de onde 
você vem, saiba como se amar: você verá como é fácil amar e ser feliz. O amor é tão 
lindo, o amor mora em você.

Quando você está triste e em busca de conforto, você corre para outras 
crianças tristes como você para obter o amor que falta? Claro que não, certo? 
Você vê como a tristeza faz as crianças fugirem? Quando tudo dá errado, você 
tende a entrar para se encontrar sozinho. Mas, meus queridos, quando o exterior 
em vocês está triste e, em vocês, há tristeza, como podem ser felizes?

Por isso é importante que se conheçam como são: seres cheios de amor. 
Mas você vai pensar que falo bobagem. Não, meus filhos, não estou enganando 
vocês. Quero mostrar como, quando você está triste, eu que estou em você, 
posso transformar sua tristeza em alegria. Mas, você se pergunta: "Como 
podemos aproveitar essas maravilhas da alegria?"

Filhos meus, é me confidenciando a sua tristeza, não como vocês fazem com 
uma amiga que passa a noite ouvindo vocês sem realmente ter um ouvido atento 
para ouvi-los. Quando você confidencia sua tristeza, seus medos, sua angústia, sua 
insatisfação e seus mal-entendidos, tudo em você não passa de emoção. Você tira 
suas feridas de dentro e, como você não consegue dizer a si mesmo
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que só Deus pode ajudá-los, então eles choram. Você provoca emoções que os levam 
ao arrependimento

Sem dúvida, meus filhos, vocês estão dispostos a ir ver seu amigo. Isso não vai 
contra a sua felicidade em ver o seu amigo que você ama, isso manifesta o seu amor 
por ele. Mas, meus filhos, ele não pode ajudá-los como eu. O que ele pode perceber 
de você é apenas a sua tristeza, porque o que ele sabe sobre você não é suficiente 
para ajudá-lo. Não é porque os frequenta que poderá descobrir as suas feridas.

Se você disser a esse amigo que não está feliz, ele o ouvirá. Ele entenderá 
apenas o que você é capaz de extrair. Este amigo, embora seja apegado a você, 
não pôde estar presente nos dias em que você se machucou. Como ele não 
estava lá, você viveu esses eventos sozinho. Esses acontecimentos os magoaram, 
sem saber, porque trouxeram a marca das feridas que seus pais sofreram, e 
essas feridas que eles trouxeram vieram de seus próprios pais.

Tudo o que acontece com você hoje, seu amigo é uma testemunha, mas não 
está dentro de você. Ele não pode então saber o que é um sofrimento para você. 
Seu sofrimento se torna sofrimento para ele. Ele se mantém, tanto quanto 
possível, longe do sofrimento. Se ele se vê no movimento do sofrimento, ele se 
protegerá ouvindo-os por cortesia. E se isso for muito doloroso para o amigo, por 
não poder ajudá-los, ele será forçado a acabar com a amizade deles, 
encontrando desculpas para não vê-los mais porque ele mesmo está sofrendo.

Filhos meus, para vir em socorro é preciso saber se conhecerem como vocês 
são em cada um de vocês. Quem mais além de mim que mora em você pode ajudá-
lo? Filhos meus, venham a mim com confiança, sabendo que eu, Jesus, estou 
presente em vocês. Eu, eu sei tudo sobre a sua tristeza: eu estou em você. Eu sou 
Deus, não se esqueça. Eu estou vivo como você Estabelecido em você, eu conheço 
suas necessidades. Diga-as para mim em palavras diretas, sem se virar. Sou um Deus 
sábio, conheço suas necessidades.

Meus filhos, quando vocês vierem até mim, me digam: "Jesus, eu não estou em um
fui entender o que acontece comigo, não quero mais viver assim. Veja você mesmo: 
não sou capaz de me analisar. Só você, que está em mim, pode fazer ”.Se você é
dizem com certeza que só eu posso ajudá-los, eu, que estou em ti, saberei que és 
sincero. E é o próprio Amor que lhe agradecerá por compreender que você é 
incapaz de resolver a situação em que se encontra.

Quantos de meus filhos me procuram confidenciando seus infortúnios! Eles se 
sentem infelizes, mas em seu desânimo carregam consigo a dúvida que os faz desconfiar 
de meu poder. Não posso ajudá-los se não me parecerem em total abandono. É com fé 
que você tem que vir até mim, sabendo que está comigo, com a certeza de que tudo 
posso fazer por você.
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Venha até mim com confiança, exatamente como você faz com um amigo 
próximo a você. Este amigo não tem o poder de ajudá-lo, eu tenho. Estar ciente. 
Eu sou a confiança. Peça-me para ajudá-lo a ter confiança. Eu vou te agradecer 
por ter isso. A confiança vem de mim. Tudo vem de mim. É com confiança que 
você deve me dar tudo.

Meus filhos, quando vocês confidenciam suas doenças a um médico, é 
porque têm confiança nele, vocês se permitem ser auscultados para saber o que 
não está indo bem. É assim que você confia em seu médico sobre suas doenças.

Meus filhos, é através de mim, seu amoroso Médico, que vocês se permitirão ser ouvidos. 
Sou eu quem sabe o que há de errado com você. Vou te dar receitas de amor e, o que vai 
acontecer com você, só o seu amor O médico saberá os resultados. É com minhas graças de amor 
que vocês serão transformados em filhos de amor e, por meio de minhas explosões de amor, suas 
tristezas serão transformadas em alegrias.

Meus filhos, tenham confiança de que ajo. Não fui eu quem fez o universo, a 
terra e tudo o que ela contém? Não morri carregando seus pecados? Não me 
levantei para abrir as portas da vida eterna? Se você duvidar do meu poder, não 
terá mais nada em que confiar. Eu sou o único que pode te ajudar. Venha para 
mim, Jesus, eu sou o poder deste mundo. Eu fiz este mundo.

É por causa de seus pecados que você sofre; Isso os deixa tão tristes! Meus 
filhos, verifiquem se seu estado de fraqueza se deve ao seu mundo sem amor. É 
necessário que você perceba sua falta de amor em si mesmo e em seus irmãos e 
irmãs. Só Deus pode ajudá-lo, agradecendo-o por amor e abandono à Vontade 
Divina. Todos os que aprendem a vir a mim encontram-se sob minha proteção de 
amor. O que parece uma catástrofe em sua vida assumirá uma forma de esperança. 
Tudo pode se tornar tão simples!

Meus filhos, isso será feito descobrindo o amor que há em vocês. Quem 
aprende a se descobrir como é, aprende a amar a si mesmo. Assim, a paz se 
desenvolve neles. A calma neles os faz ver que há amor ao seu redor.

Se, em desespero, você não conseguir esperar pelo dia seguinte, diga a si 
mesmo que Deus está com você. Eu sou aquele que morreu para te livrar de suas 
tempestades. Dê-me seu jugo. Renda-se a mim. Venha orar em mim. Diga-me com 
suas palavras o que é tão difícil para você viver. Eu, que vivi isso antes de você, vou 
tomá-lo em meus braços e embalá-lo.

Eu os amo. Eu os quero em mim, comigo. Vou te mostrar que você é único, 
que nada e ninguém pode te machucar. Tudo o que está em você e que o deixa 
triste, só você pode dar para mim para que eu possa tomar e aliviar você para 
sempre.

Sim, meus filhos, é para sempre que essa dor vai desaparecer, porque esse 
pequeno passo que vocês deram vai fazer com que entendam que não estão só na vida.
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dentro. Você terá passado por uma fase em suas vidas que terá mostrado que 
você pode me dar tudo. Eu sou sua vida. Eu te amo mais que a minha vida. Eu dei 
para que você possa estar comigo na felicidade eterna.

Meus filhos, é necessário que vocês dêem esse passo. Você entende por que 
estou lhe enviando esses escritos? É por vocês, meus amores, que amo. Eu, o 
Amor, prescreverei alegria contra tristeza. A alegria será o resultado de seu 
abandono ao meu amor. É com confiança, nosim ao Amor que você saberá o que 
precisa para avançar em alegria e felicidade.

Sim, meus filhos, vocês dizem a si mesmos: “Tudo está dando errado; é 
desanimador; tudo é impossível neste mundo; o dinheiro é necessário para ser feliz; tudo 
é para os outros e nada para nós; os outros já fizeram tudo, não é justo; sabemos bem, 
ele vem de uma família rica. " E, meus filhos, quantas outras expressões desse gênero!

Se você conhece essas expressões, não é porque já as ouviu? E se já os 
ouviu, não é porque frequenta crianças infelizes? Se eles estão infelizes, meus 
filhos, também existem no mundo dos filhos ricos que são infelizes.

Veja suas alegrias, eles não são tão aparentes, disfarçados por suas necessidades 
excessivas. Essas crianças querem tudo, porque o vazio nelas as torna taciturnas, sem 
alegria. Eles vivem sempre em busca de algo que os satisfaça, pois não foram capazes de 
encontrar o que os faria felizes por dentro. Essas crianças procuram oferecer felicidade a 
si mesmas com a ajuda de seus recursos financeiros. Eles procuram o amor. Meus filhos, 
vocês não sabem que dinheiro não faz felicidade? A felicidade está em você.

Quer você seja rico ou pobre, a felicidade está em cada um dos filhos de 
Deus. Veja, é mais fácil encontrar a verdadeira felicidade quando alguém a 
procura dentro de você. Quem tem tudo não sente necessidade de olhar para si 
porque acredita que a felicidade só está lá fora. Quem não é rico tem mais 
tendência a me pedir ajuda, porque sabe que quer a felicidade; Ele também sabe 
que a verdadeira felicidade é ver os outros felizes. Ele descobre que a felicidade 
deve ser dada aos outros. Ele descobriu o amor nele. Este filho não quer ficar 
sozinho, sem seus amigos nesta felicidade, porque ele entendeu que a 
verdadeira felicidade é ser feliz com os outros.

A verdadeira felicidade é compartilhada, é dada, é conjugada. Meus filhos, 
tenham certeza de que eu, Jesus, sou a Felicidade. Eu sou aquele que os criou. Não 
sou eu quem os deseja a todo custo? Até dei minha vida para tê-los comigo na 
felicidade.

O amor é compartilhado, é dado, é combinado com todos os filhos que meu Pai 
me deu. Se você acredita na felicidade, é porque deseja ser feliz. Portanto, saiba que 
somente Deus de Amor o tornará conhecido, não o dinheiro. Eu sou o único Bem que 
é verdade. Eu sou Amor. Nenhuma criança pode deixar de ter esse amor, a menos 
que o rejeite. Eu vou te mostrar que você é amor. Você sozinho
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eles escolherão entre seu mundo podre ou o amor verdadeiro. Só o amor pode 
te fazer feliz.

Meus filhos, o sofrimento acabou, em um mundo egoísta que só pensa 
nisso. Eu prometo a você uma vida sem tormento para o seu futuro. Você terá 
tudo para proteger sua família. Você conhecerá alegrias para você e para todos 
aqueles que você ama. Eles terão bens que os satisfarão. Nenhum de vocês 
viverá em necessidade, porque a justiça reinará em todos os lugares. Meus filhos, 
não prometo isso em outro mundo. Eu te digo, eu sou a verdade e a vida. Eu sou 
o Ungido do Pai Eterno.

Tenha confiança de que tudo está em mim. Eu sou eterno. Tudo vem de mim. 
Tudo veio para mim. Nem tudo serei eu, porque sou a Felicidade. Depende de você 
saber se deseja a felicidade. Meus filhos, se os outros responderemnão, Não vou 
impedir a minha justiça, vim perguntar se quer esta felicidade.

Eu sou o Amor que molda o seu interior. Meus filhos, sejam amor. Eu os 
amo. Vamos, minha filha, essa é uma lição de amor que te faz crescer. Quero que
cresça no meu amor. Um homem.

168 - 5 de julho de 2001 Jesus

Meus filhos, eu sou o Purificador.

Meus filhos da Luz, eu sou a Luz do mundo. Este mundo, eu o criei à minha 
imagem. Quem sabe quem eu sou, conhece a si mesmo. Aprenda comigo quem você 
é. Vocês, seres de luz, são meus filhos. Você está em mim. Por minha Presença em 
você, você sou eu. Você é a luz do mundo para mim.

Meus filhos que amo, sou para vocês o que eu, Jesus, quero que sejam para 
mim: seres perfeitos. Eu, Jesus, o modelarei de tal maneira que, mesmo que se diga 
evoluído, não se reconhecerá mais porque será tão perfeito. Essa perfeição, nenhum 
ser humano pode adquiri-la senão por mim.

O que eles fazem de errado, eu mudarei para o bem. Sou eu quem fará de vocês seres 
bons. Por meus meios divinos, vou tirar o que é errado para você.

Meus filhos que eu amo, façam o que é bom para vocês, levando em 
consideração respeitar o que vocês são. Eu, respeitando quem você é, farei a minha 
vontade conhecida por você, porque eu sei o que é bom para você.

Seja bom para si mesmo. Faça o seu trabalho diário sem se perguntar nada 
além do que você é capaz de fazer, cuidando do seu ser que foi concebido para o 
amor, porque você é um ser de amor.

Meus filhos, se vocês tentarem se esforçar muito para vocês mesmos, isso 
prejudicará sua saúde, no final do dia vocês ficarão cansados. É assim, meus amores, 
que vocês se tornam vulneráveis   aos ataques de Satanás. Meus filhos, ele espera 
que uma fraqueza de vocês os tente. Ele sabe que se abusarem da saúde
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procurando por excesso de trabalho, eles se sentirão exaustos. Seu cansaço abre 
uma abertura em você.

Quantos se encontram numa situação inusitada após uma conversa inútil que 
foi provocada pelo seu cansaço! Vou dar-lhes como exemplo uma situação que se 
aplica a vocês, casais que se esgotam no trabalho. Não é de se estranhar que isso 
também se aplique a vocês, meus filhos, que vivem situações semelhantes que os 
tornam impotentes diante de sua exaustão. Vou lhe dar este exemplo que tornará 
mais fácil para você entender este ensinamento.

Orgulhosos do trabalho realizado, um dia, eles vêm dizer que seu trabalho, 
embora acabado, deveria ter sido feito por outra pessoa que tinha tempo livre, 
quando esperavam outro trabalho de você.

Entrando em casa, depois desse dia cheio de emoções, o marido nem 
pergunta como eles passaram o dia; ele está muito preocupado com seu próprio 
dia de trabalho. E você, apressado durante o jantar, não entende o 
comportamento dele. Você diz a ele que já tem muito com os filhos e todo o 
trabalho que o espera: a comida, as aulas dos filhos, o trabalho doméstico, os 
almoços do dia seguinte. Tudo isso a coloca em um estado de silêncio diante de 
tudo que a espera.

No almoço, ele faz uma observação que você esqueceu de mandar sua camisa para a 
lavanderia porque ela fica na frente quando você vai para o trabalho. Oprimida pelos 
acontecimentos, ela é pega de surpresa. Por causa desse simples fato, você sente que vai 
explodir; você diz a si mesmo: "Vamos nos acalmar."

Por estar cansado, você não é capaz de responder com discernimento. Não 
se sentindo bem por dentro, por não ter gostado dessa observação, ela se 
recompõe para não gritar: “Chega. Estou cansada. Eu fiz todo o possível. " Você 
fica tão infeliz que não consegue ser legal; ela responde com uma resposta 
sarcástica. Esse humor inoportuno mostra seu descontentamento. Ele, querendo 
que sua situação seja compreendida para amanhã, não fica feliz com sua 
resposta e a deixa saber que ela é irresponsável. Segue-se uma conversa 
acalorada.

Tudo isso poderia ter sido evitado se eles não estivessem tão cansados. O 
que era uma ninharia parecia-lhes uma montanha. Meus filhos, Satanás, sem que 
percebam, causou desconforto neles. Essa cena de defesa os impediu de ver que 
viviam uma situação que poderia ter sido evitada se não estivessem em um 
estado de fraqueza por causa do cansaço.

Meus filhos, ficar sobrecarregado os torna sensíveis ao humor de alguns de 
seus parentes. Estando fatigados, eles não perceberam que uma simples 
observação estava sendo feita. Porque você está cansado e seu vizinho está 
cansado, você não está com bom humor para ouvir essas piadas cafonas.

Entenda, Satanás sabe. Ele gosta de machucá-los. Ele provoca divergências 
de opinião que fazem meus filhos se cansarem de se magoarem. Ele



89

quer dividi-los. Sua agitada vida diária é perigosa para você. Você entende o dano 
que causa por negligenciar fazer o que é bom para você? Cuidar de si mesmo é 
também cuidar dos outros.

Por minha causa, você veio a este mundo; Através de mim, este mundo saberá que 
tudo o que não é amor é contra ele. Eu sou o Ser Supremo. Meus filhos, tudo está em 
mim, tudo sai de mim para chegar até vocês. Eu vivo em você.

Se você quer ser perfeito, isso vai depender do seu consentimento para minhas 
palavras. Quando um filho vem a mim para receber as graças do amor, ele sente na 
doçura, ele sabe que eu quero que ele seja bom consigo mesmo, ele aprende a se 
doar. Estar na presença do meu movimento de amor, isso o torna bom para o 
próximo.

Mas se ele não faz nada além de parecer bom para os outros, por não se esforçar 
para ser bom para si mesmo, não será capaz de receber as graças do amor que o 
transformarão em um ser de amor. Eu, eu sei, espero que ele seja honesto consigo 
mesmo. Se ele estiver disposto a amar a si mesmo, eu o conhecerei e o ajudarei a se dar 
amor. Quando tudo nele é doce, amoroso, paciente e respeitoso consigo mesmo, é 
quando seu amor irá para os outros. Ninguém pode dar amor se ele mesmo não for 
amor.

Seus consentimentos abrem a porta de seu interior para mim. Para que eu possa 
derramar amor. Eu sou, meus filhos, aquele que derrama meu conteúdo de amor em 
vocês. Sou eu que tenho todo esse conteúdo de amor. Este conteúdo de amor, sou eu. Eu 
sou a Água viva que te alimenta com amor. Eu sou o alimento da vida. Eu sou tudo em 
tudo.

Entendam bem, meus filhos, que só um consentimento diário faz de vocês uma 
semente de felicidade. Eu sou o germe que alimenta sua semente de felicidade. Eu 
revivo a vida em você. A semente em você germina por meio de minhas graças. Estas 
graças vêm de mim, vêm do meu Ser. Eu derramei meu Sangue sobre você para 
purificá-lo. Como uma chuva, meu Sangue caiu sobre você para purificá-lo, 
banhando-o com minhas graças de amor. Por causa de seus pecados, você 
interrompe minha chuva de graças; a semente não tem mais alimento, ela pára de 
crescer. A vida em você, não aproveita minhas graças que precisa ser amor. Ela 
espera o momento em que derramarei sobre vocês o meu sangue purificador, para 
que as minhas graças de amor a tornem viva.

O amor faz germinar em você o amor, você se torna amor e, quando executa 
ações, são ações de amor. Porque você é amor, você gosta de fazer ações de 
amor, comigo Amor; então suas ações darão frutos. Eu sou o Germe que faz 
crescer em ti os frutos que são as delícias do amor.

Embora vários de vocês realizem ações sem que eu esteja neles, meu Pai, não 
vendo a bondade em vocês, não concede seus frutos. Quantos fazem ações contra 
eles! Eles acreditam que tudo é permitido sem pensar, que um dia, eles devem
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apresentam-se a Deus com o que acumularam. Se não têm nada, é porque não 
viveram a vida no amor. Meus filhos, se o amor não está em vocês, é porque 
vocês não se amam. Portanto, suas vidas não têm amor e suas ações não dão 
frutos.

Quem entre vocês gostaria que sua vida fosse uma fonte de felicidade? Só 
quem vai entrar em si conhecerá essa fonte dentro de si, porque Eu sou a 
Felicidade. Você vem de mim, eu que sou a verdadeira Felicidade. Você deve estar 
em mim. Eu sou a única fonte de felicidade que pode te dar o que você tanto 
deseja. Isso é o que você faz por mim, amor, que vai te dar felicidade. Mas 
quando você não se dá amor, você conhece momentos de tristeza que o deixam 
infeliz.

Você precisa dar amor à sua vida. A vida está em você, é sua alma. Sua alma 
precisa de amor para viver. Ela está em você. Se você não pratica atos de amor, 
não dá amor a ele. Você então será incapaz de fazer atos que darão frutos.

É preciso ser amor em mim para se tornar amor. Todos aqueles que vivem 
aproveitando minhas graças de amor sabem que podem realizar atos de amor 
que os façam crescer no amor. Eles se tornam amor porque descobrem que só o 
amor pode transformá-los. Eles se deixam levar pelo meu Ser para aproveitar 
minhas graças de amor. Assim realizam, segundo a Vontade Divina, os atos de 
amor para si e para o próximo, porque Eu sou o Amor que deu a sua Vida para 
que todos estejam neste movimento do amor.

Meus filhos, eu sou Jesus. Eu levei todas as suas ações comigo e, com meu Sangue, 
eu os purifiquei. Suas ações foram todas purificadas. Depende de você aproveitar minhas 
explosões de amor em você, permitindo-se ser purificado por minhas graças de amor. O 
arrependimento de seus pecados é uma graça que vem de mim. Sou eu quem os dá a 
vocês no momento em que vocês, meus filhos, pedem. É você quem deve vir até mim. 
Pela minha Presença de amor, vocês, meus filhos, que se entregam a mim, aprendam a 
viver dentro de vocês do amor, vocês se concedem atos de amor por si mesmos.

Amar a si mesmo é ser amor. Meus filhos, façam bem a si mesmos. Assim, o que há de 
bom em você se transformará em atos de amor ao próximo. Amem-se, amem os outros. Aqui 
está o que os filhos que se entregam a Deus farão por você. Concordando em me dar suas 
vidas, eu os levo comigo. Só eu posso dar-lhes amor e, assim, outros poderão recebê-lo. Eu os 
amo.

Deus é o pai. Deus sou eu, o Filho. Ele e eu só fazemos um. Deus é Deus. O 
Filho está com o Pai, o que o Pai está com o Filho. Quem conhece o Filho conhece 
o pai. O Pai não criou o Filho, ele o gerou. Ele saiu disso. Como a luz que brilha, 
ela tem o poder para si mesma. Por seu poder, Deus Pai fez sua Luz sair para 
iluminar a si mesmo. A luz vem da luz. Ela sempre existiu. Deus Pai e Deus Filho 
estão em seu Ser. Eles são o que são um para o outro. Deus Pai trouxe seu ser 
para contemplar a si mesmo.
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Por sua divindade, ele vê aqueles que se entregaram ao Amor e negligenciaram 
dar a ele suas ações. Por meio de suas orações, Deus lhe agradece para que possa 
reparar sua negligência. Suas ações serão então transformadas em minhas obras de 
amor, porque terei purificado por suas orações de abandono ao meu amor.

Filhos meus a quem amo, esta fé que vos anima é o meu amor por cada um 
de vós. Eu sou o interior do seu ser. Você está em nós. Estamos em você. Meus 
filhos, que a vontade do Pai os torne filhos perfeitos à minha imagem. Tudo está 
em mim, eu, o Filho idêntico ao pai.

“Pai, que seus filhos, que você me deu, sejam conforme a minha imagem. Eu sou deles.
Pai, assim como eles são nossos. " Amo vocês, meus filhos. Sejam filhos do Amor. O amor os 
ama. Um homem.

169 - 5 de julho de 2001 Jesus

O lixo em seus armários não vai lhe garantir a vida eterna.

Meu amado, quantas vezes desejei vê-lo na peça. Sim, minha filha, muito em breve você 
estará pronta para a obra da minha sagrada Obra. Eu te amo minha doçura de minhas 
feridas sagradas. O amor está presente em você. Entregue-se a mim. Eu levo você comigo. 
Não fazemos mais do que um. Você não é mais você, você está na Vontade Divina. O amor fez 
de você aquele que deve ajudar seus irmãos e irmãs.

Minha filha da minha alegria, tu estás em ti pela minha Vontade de amor. Eu te transformo 
por minhas graças. Eu amo Você. Todo o seu ser está em minha presença. Eu deixo você saber 
quem está em você. Você se abandona completamente à nossa Vontade de amor. Você se entrega 
completamente a nós, a Santíssima Trindade. Sou Amor quem te usa, minha filha, para me 
aproximar mais dos meus filhos que amo.

Eu sou seu. A quem você pertence? Você é um daqueles que não sabem que 
estou neles? Você avança na vida sem saber que sua felicidade está em você. 
Meus filhos, sem mim, você vagueia sem rumo, sem estar sujeito a ninguém.

Comprar uma casa, ter um veículo, ser esplêndido em bons ternos, ter a casa com muito 
luxo sem saber onde colocá-los, isso nada mais é do que chamar a atenção! Mas, meus filhos, 
se vocês estão sozinhos para tirar vantagem deles, para quem brilham todas essas coisas? A 
vida é longa, mesmo com muitos bens, principalmente se você mora sozinho para aproveitá-
los!

Meus filhos, que o Amor que vive em vocês seja o seu guia. Eu os amo. Não falo 
com eles para prejudicá-los ou para impedi-los de viver. Eu os quero comigo para a 
eternidade. Este tempo não se compara ao seu, que é muito curto na terra. Sua hora, 
meus filhos, é minha hora. É um momento de amor. Eu os preparo para virem a mim 
que sou a felicidade eterna.

Se você quiser conhecer a eternidade, será necessário que você reconheça 
que eu sou Deus, que vivo em você. Se você quiser continuar a ignorar isso
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você vem de mim, você se encontrará no buraco que cavou. Seu luxo é o buraco. Não 
estou falando sobre o que é necessário para eles. Viver para o luxo é viver para o 
material que se torna seu mestre.

Olhe para os guarda-roupas deles! Estão tão cheios que não sabem mais ordenar 
suas coisas. Estes guarda-roupas luxuosos para todos os dias da semana estão repletos 
de seus extras durante todo o ano, caso você não encontre o que deseja. Eles passam 
horas fazendo compras para aparecer na última moda. Não é por falta, é porque querem 
oferecer-se o que há de mais belo, o mais novo. Quantos ficam deprimidos quando não 
têm roupas bonitas o suficiente para ficarem bem!

E você que troca de veículo como troca de camisa, cuidado com o final do mês! Isso 
os impede de viver em paz. Você não para de calcular para ter mais, porque quer 
oferecer a si mesmo o que os outros têm. Os mercadores não param de expor suas 
mercadorias, mantendo-os em suspense com suas novidades, em que nem tudo é 
aquela aparência. Tudo está lá fora. Por dentro, eles estão vazios.

Você se encontra adiantado, com contas de anos, causando-lhe dores de 
cabeça. Você que trabalha para comprar bens materiais, um dia você vai se dar 
conta da sua inconsistência. Você perceberá que não poderá mais aproveitar a 
vida, por falta de saúde, e tudo isso você dirá para agradar aos outros, quando é 
você quem tem sido o autor de suas dívidas.

Você é levado por uma engrenagem na qual este mundo é o dono de suas 
vidas. Este mundo desenvolveu um hábito: o de querer viver sua vida como ele 
quer. Tornou-se egocêntrico, baseado no meu. Cada um é um todo de si mesmo.

Veja o filho que vive em você. Ele nunca para de desejar o que os outros têm. Ele 
criou situações que o fazem sofrer. Por exemplo, quando os outros filhos dão um ao 
outro o que ele não pode dar a si mesmo, uma doença é causada. Ele não se sente bem 
com esta situação, ele se fecha em si mesmo. Mas, no fundo, ele sabe que os outros têm 
o que ele gostaria de ter. Para não se sentir diminuído, critique seu modo de vida. Isso 
lhe dá uma desculpa para não comprar este item altamente desejado.

Vive os seus dias preocupado com a sua atitude, porque não tem a certeza de que vai se 
privar por muito tempo do que tanto deseja. Como você não quer se render às evidências, 
você adia sua compra. Levando em consideração o fato de ele ter criticado, isso se contrapõe 
a um prestígio diante de si mesmo. Quando ele se encontra em sua situação desagradável, 
ele concorda em criticar. Como ele não consegue mais se justificar diante desse mau 
discernimento, ele busca se recuperar, mas como as consequências são contra ele, ele sofre.

Ele não está feliz com sua atitude para com as críticas deles porque, no fundo, 
ele pensa que não é tão ruim dar a si mesmo o que os outros têm. Ele diz a si 
mesmo: “Por que me segurar, vou encontrar um meio de me dar isso. Afinal, se eles
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eles podem comprar, por que não eu? " Sua retenção importa pouco para ele agora; o 
que conta antes de mais nada é ele, só ele; ele quer viver sua vida do jeito que ele quer.

Meus filhos, o que vocês estão fazendo? Você se mata em fogo baixo. 
Porque? Por ninharias que vão apodrecer na terra quando vocês, meus filhos, 
sua vida é eterna, não morre. Se você continuar a preferir esses bens materiais à 
sua vida eterna, você se encontrará no buraco negro, onde tudo é triste e sem 
esperança de vida eterna. O que acontecerá com eles será sua escolha. Tudo que 
morre não pode lhe dar amor.

O amor está vivo. Isso nunca morre, amor. Isso é vivido, desfrutado, 
saboreado, dado, compartilhado, feito feliz não por um dia, mas por toda a 
eternidade. É assim que você vive? A sua vida é amor para você e seus entes 
queridos?

Você está em paz, calmo, sem preocupações financeiras para o final do mês? 
Você acha que em sua vida eles serão eternos? Meus amores, tudo o que é amor 
está comigo. Viva apaixonado por si mesmo e então você estará apaixonado. Eles 
vão achar isso tão bem que tudo ao seu redor será amor. Eu sou a paz. Você se 
encontrará em paz consigo mesmo. Como eu os amo!

Eu sou a verdade. Informo o que o espera para que saiba que a época da 
colheita já começou. Sim, meus queridos, é a hora em que o Dono da messe vem 
cobrar o que lhe é devido. Logo você será confundido com seus ativos. Eu virei 
para mostrar a você suas obras, não aquelas que você acumulou para seus 
sentidos corporais. Serão as vossas obras, as que fizestes para reavivar as vossas 
almas, produzindo em vós explosões de amor, aquelas que terão acendido o 
fogo do amor.

Você que não para de acumular, como vai calcular seu patrimônio para ter o 
direito ao seu eterno merecido? Vocês, meus filhos, que estão neste mundo, 
calculem o valor da sua vida de acordo com os bens que acumularam. Você não 
pensa nas obras que são necessárias para você ter a vida eterna. Meus filhos, sou 
eu, seu Deus, que ganhei isso para vocês. Só você saberá o que acumulou para o 
seu paraíso celestial.

O tempo está tão próximo em que eles vão me ver. Seu tempo é meu tempo. Meus 
filhos, mesmo que vocês digam que meu tempo não é o que vocês pensam, Deus sabe o 
momento que escolheu; é você quem não sabe. Como a água corrente da torneira em 
um copo d'água, o copo é preenchido silenciosamente e, vejam só, está cheio até a 
borda. Seu tempo é assim. Meus filhos, sua vida está cheia dessa água. Agora é 
necessário que você veja se sua água é pura como a do cristal ou se é impura por causa 
de sua sujeira. Estas imundícies são os vossos desperdícios inúteis, que acumulastes nas 
vossas gavetas, nas vossas garagens e nas vossas casas que são muito espaçosas para 
vós.

Vocês, que foram crianças chamadas a ser tão simples, tornaram-se crianças 
irracionais, não querendo se oferecer o que querem. Eu sei, meus filhos, que
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Eles estão prestes a explodir de raiva, rebelião, a ponto de eu apontar seus bens 
inúteis. Eu, meus filhos, sei que todas essas coisas são inúteis. O que é necessário 
para sua alma é o amor que você demonstra por seus irmãos e irmãs. Amem-se, 
amem o seu próximo. Sou eu, Jesus, que estou em você. Eu sou o Amor, sou o 
Dono da vida, que dura a eternidade.

Você é chamado a viver em mim, comigo, para mim, para que a felicidade, a sua 
felicidade, esteja em suas vidas. Esta vida presente é chamada a tornar-se imaculada, 
sem defeito ou pecado. A vida em mim será sua vida, meus filhos. Eu sou Amor. Para o 
amor viver em você, digasim ao Amor. O amor será dado a você por toda a eternidade. 
Em breve todas as crianças viverão no amor. Eu sou amor, seja amor. Eu quero todos 
vocês comigo no paraíso celestial.

Este tempo de amor é um tempo de graça para vocês, meus filhos. Chegou a 
hora em que, no futuro próximo, o amor estará em tudo: em você, no seu próximo e 
ao seu redor. Eu sou Jesus, Amor. Eu quero te amar para a eternidade. Venham para 
mim, meus filhos. Eu sou sua felicidade. Amores da minha vida sagrada. Eu os amo.

Meus filhos, o sinal da cruz que marca seu corpo é a minha aliança com vocês. A 
cruz marcou minha vida. Eu brilho nisso. Ela faz parte da minha vida sagrada. Eu 
estou em sua vida sagrada. A cruz foi para mim o sinal de amor que mostra ao meu 
Pai o valor do meu amor por ele. Esta cruz foi formada por você. Você estava em 
mim, eu estava em você. Meu Pai conhece seu Filho e o Filho conhece seu Pai. Cada 
prova de amor que vem de mim é um ato sagrado, porque eu sou o Filho, e meu Pai 
é Deus. Minha cruz tem sido uma alegria para mim. Minha cruz forma sua cruz. Eu 
carreguei todos os seus pecados. Ela fez de vocês filhos da minha cruz.

Esta cruz de amor é o sinal do meu amor. Por seusim para amar, você vive nele 
para mim. Eu moro nele. Seus pecados estão na minha cruz. Eles são meus 
sofrimentos. Você formou minha cruz. Que lindo é o meu sofrimento que carreguei 
nas costas! A cruz foi o meu sofrimento que aceitei por amor ao meu pai.

Eu, seu Filho, carreguei seu amor nas costas, porque vocês estavam nele, vocês, 
filhos de Deus, que carregam seu sopro de amor. Ele é o seu Criador, o seu Deus. Eu, seu 
Filho contigo em mim, fiz de vocês filhos da cruz. Falo a cada um em particular, a vós que 
sois abençoados por meu Pai.

Leia e compreenda: “Ó vidas, que formou a minha cruz, o que não darei para tê-
los comigo por toda a eternidade! Tu que tanto me fizeste sofrer, derramei o meu 
Sangue nesta cruz para te purificar. Eu dei minha Vida a você para que você tenha a 
vida eterna. Tudo está dentro do sacrifício do Filho de Deus Pai que teve que morrer 
na cruz, levando todos os seus pecados à morte. Ressurreição divina, que levaste 
todos os benditos de meu Pai que formou minha cruz gloriosa. ”

Minha filha tão obediente, conceda a Deus sua sim o que está em mim sim para renovar 
a minha alegria que te fez filha da Vontade Divina. Eu amo Você. Se abençoe Um homem.
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170 - 6 de julho de 2001 Jesus amor

Saboreie a felicidade dentro de você de agora em diante.

Eu, seu Jesus de Amor, peço a vocês, meus filhos, que vivam no amor. Eu estou em cada 
um de vocês. Meus filhos, rendam-se ao Amor.

Vocês, que estão em um estado de má conduta em relação a mim, o Amor, que 
me entregou a meu Pai por vocês, ainda conhecerão momentos mais difíceis do que 
agora. Vocês pensam, meus filhos, que tudo é permitido. Você quer amar o seu 
próximo, mas se ele lhe faz mal, inadvertida ou voluntariamente, você quer se 
vingar, causando-lhe mal. Tudo nada mais é do que pagar com a mesma moeda.

Meus filhos, vocês brincam com o seu amor. O amor é tão complacente que 
você precisa ter cuidado. Se vocês o negligenciarem, se o traírem, se o ignorarem 
completamente, meus amores, como vocês farão para amar o seu próximo? 
Como pode o vizinho, por sua vez, amá-los? Se ele não recebeu amor de você, ele 
não pode retribuí-lo. Amor é dar.

Meus filhos, o amor que há em vocês não pode viver se vocês não permitirem que 
ele aja. Se você não quiser deixá-lo agir, você vai afogá-lo dentro de si. Quando o amor 
vive, ele se faz ver. Um amor que não vive é um amor morto; ele não dá ao próximo 
impulsos de amor. O amor é visto. Veja um menino que ama sua mãe: ele vai mostrar 
isso com seus gestos, dando-lhe uma carícia muito forte. Esse é um amor vivo. O amor 
está vivo se estiver ativo! Se ela não pode fazer nada, você também não pode fazer nada; 
sem ela, você não é nada. Ele é tudo.

Meus filhos, tudo está na renúncia de si mesmo. Se você mantiver bem no 
fundo o que é bom, só saberá o que é ruim. Eu os amo. Por amor vou te fazer 
conhecer seu interior para que você seja feliz.

Meus queridos filhos, é difícil aprender a conhecer o seu interior? Vou mostrar 
por meio de meus escritos que tudo é simples, que tudo fica mais claro quando você 
sabe o que acontece em você. Você tem que reconhecer suas falhas com seu interior. 
Mais tarde você perceberá que seu exterior se tornará mais agradável para o seu 
vizinho. Você será totalmente transformado e a felicidade virá dentro de você. Como 
um pássaro que se deixa levar pelas carícias da brisa, eu os tomarei pelo sopro do 
meu amor.

Filhos meus, dar amor ao vosso interior é fazer nascer impulsos que saem 
de vós para ir para os outros. Quem ama se deixa ver como alguém que sabe se 
doar. Dar de seu ser é fazer o bem a seu redor. Quem dá deve antes de tudo ter 
em si o bem para dar. Se um filho não tem nele o que é necessário para poder 
dar, ele não produzirá nada de bom, tudo nele não terá valor.

A pessoa que vai receber algo dele não se sentirá satisfeita, pois o que ela 
receberá não terá contribuído com o que a satisfaz. O que ela esperava deste 
filho não lhe ocorreu, quando este filho queria dar-lhe tanto. Dê sem
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possuir dentro de si o que você quer dar é querer preencher o outro com o que 
você não tem em si mesmo. Se você não tem amor, nada produzirá como 
sentimento de amor; você estará vazio por dentro.

Qual então é esse tesouro em você que se quer revelar, quando diz que ama 
os outros? Vocês, meus filhos, são esses tesouros se vocês são amor. Ser amor é 
dar-se aos outros para mostrar aos que estão à sua volta que os ama. Você é 
amor. Somente as pessoas que amam querem se dar para amar os outros como 
amam a si mesmas. Se vocês não se amam, não podem dar o que querem dar. É 
como a pérola que se esconde no seu estojo: se o mestre joalheiro não a 
mostrar, não poderá seduzir para o seu prazer quem a ama. Tudo pertence a 
quem se deixa amar.

Descobrir que você é amor por dentro é aceitar a possibilidade de ser 
descoberto para que os outros sejam felizes. É preciso estar cheio de amor para dar 
amor. Mostrar aos outros que você deseja fazê-los felizes é descobrir em si mesmo 
esse tesouro que os torna valiosos aos olhos dos outros. Quem quer ser feliz quer 
amar.

Você vê a importância de se tornar amor? Tudo como quando eles pegam 
pérolas nas mãos para mostrar aos outros seu precioso tesouro, eu também quero 
pegá-los e mostrar aos outros, porque vocês são minhas pérolas. Eu, o Amor, possuo 
todas as pérolas do mundo: são cada uma de vocês. Cada um de vocês tem seu 
valor. Um de vocês sozinho vale todas as pérolas do mundo. Eu não quero escondê-
los. Tudo o que tenho é para você. É uma alegria para mim ver vocês amando cada 
um de vocês.

Ah, quão inestimável é a sua coragem! Ninguém pode ter tantas pérolas para si, 
senão para si mesmo, porque essas pérolas, meus filhos, são o seu amor por mim, 
por vocês, pelo seu próximo.

Quem quer ser amado pelo próximo, deve amá-lo. Amar o próximo é me 
amar, porque sou seu vizinho, meus filhos. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o 
Criador de todo o universo. Eu sou a Seiva do amor que te alimenta, para que 
você ame a vida. É tão bom estar na vida, saborear a felicidade que está presente 
em você. Quando você ama, você está vivo, você desfruta da felicidade de estar 
junto em um mundo onde tudo o leva a amar o que faz. Amar o próximo é 
felicidade aqui embaixo.

Meus filhos que eu tanto amo, deixe-me dizer a vocês que tudo o que é amor vem de
eu, da Trindade. Eu sou o Filho do Amor, eu te amo. Um homem.

171 - 7 de julho de 2001 Jesus

Aqueles que o atacaram, entreguem-nos a mim.

Minha filha, este dia de oração te conduz à Virgem, toda pura. Para mim, minha filha, 
você está em nós, em minha Mãe e em mim. Dê-me o seu dia. Abandone-se para mim
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Presença sagrada. Você é minha. Tudo vem de nós. Minha santa Mãe espera por 
ti e pelos grupos que escolhi, para que trabalhes em mim, Amor, numa harmonia 
de amor à nossa volta. Minha filha, que tudo seja para nós, minha Mãe e eu.

Meus filhos, vocês que deixam entrar as inquietações que vêm de quem se deixa 
levar pelas suas preocupações de querer que tudo seja como eles querem, não deixem 
que penetre nenhuma perturbação que possa atrapalhar a sua tranquilidade. Por sua 
preocupação, você impede que minhas graças entrem em seu interior. Eu estou em você.

Meus filhos, o que fariam se me encontrassem em um barco, no mar, com as 
preocupações que se formam em vocês quando o vento, por sua força, faz subir as 
ondas que enchem este barco de água? É você, por suas preocupações, que forma 
essas ondas. Suas preocupações os enchem de preocupações que os impedem de 
ficar calmos comigo. Eu estou em você, você está em mim, entregue-se a mim.

Filhos meus, em breve brotarão em vós as graças devidas às vossas orações, para 
que as possais doar à Virgem Maria, para que ela as distribua aos seus filhos perdidos 
sem as vossas orações. Meus amores, as crianças que são a causa de minhas santas 
tristezas estão perdidas sem suas orações. Eles estão perdidos. Eles sofrem muito! Eles 
se cobrem com um manto de dor que os faz sofrer.

Esses sofrimentos são o resultado de suas obras. Eles criaram seus próprios 
sofrimentos. Eles não querem nada de mim, Amor. Eles se colocaram em 
situações que lhes causam dor. Eles não me levaram com eles. Eu, Amor, os teria 
ajudado a se reconhecerem como amor. Foram eles próprios que causaram seu 
sofrimento ao rejeitar o amor. Todos aqueles que vivem indiferentes ao próximo 
não têm amor. Eles desenvolvem uma insensibilidade para com seus 
semelhantes. O que eles fazem parece sem importância para os outros. As 
consequências de suas ações tornam-se para eles atos anódinos. O bem e o mal 
estão confusos. Eles não têm o senso de respeito para com o outro. Eles se 
tornam presas fáceis para Satanás, porque o amor a Deus não conta mais. Essas 
crianças que se entregam à violência, corrupção, roubo, trapaça,

Meus filhos, toda pessoa, em qualquer situação, que agride apenas um dos meus 
filhos, é uma falta contra essa criança e contra si mesma. É tão feio fazer o mal a si 
mesmo e ao próximo. Você está livre, meus filhos. Nenhum de vocês tem o direito de 
fazer o que quiser, se isso prejudicar a si mesmo e ao próximo. Todos vocês são filhos de 
Deus. A liberdade está em você. Eu sou um Deus livre. Vocês são meus filhos. Você é livre 
e também deve respeitar a liberdade dos outros. Por que eles não querem ser felizes?

Rezem por vocês, meus filhos, e principalmente por seus irmãos e irmãs que 
sofrem, porque não percebem o mal que estão fazendo. Eles criaram seus próprios 
sofrimentos. Eles me negam. Eles se encontram em trilhas que os levarão
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longe de mim. Ore para que eles não caiam no abismo onde há dor eterna.

Meus filhos, estou sofrendo de amor. Vocês que não sabem que o Amor 
sofre por vocês, não percebam que quem se doa por amor, na Vontade Divina, 
também sofre por suas faltas. Eles se rendem. Eles sofrem por vê-los sofrendo. 
Eles querem vocês com eles para que vocês, meus filhos, tenham alegria dentro 
de vocês. Eles se entregaram por você. Eles também sofrem ao ver quantas 
crianças, seus irmãos e irmãs de todo o mundo sofrem por sua causa.

Filhos meus, procuro filhos que queiram sofrer na Vontade Divina, 
oferecendo seus sofrimentos a quem sofre porque nada me oferece de si. 
Rendam-se, meus filhos. Sejam portadores de seus sofrimentos por aqueles que 
não têm outra preocupação além de vocês. Você que está em mim está neles por 
mim. É por isso que você está sofrendo.

Meus filhos da Luz, quando vocês oram, não são mais vocês que oram, sou eu. 
Vocês se tornam filhos da Vontade Divina. Sim, os agradecimentos são derramados a 
eles após a doação de si mesmos, seus sacrifícios e seus jejuns. Eu estou em você, você 
em mim. Estamos ligados pelo amor. Tudo é amor quando você vive em mim. Sim, meus 
filhos, sejam filhos da Luz que queiram trabalhar em mim por aqueles que sofrem. 
Quantas crianças perdidas, tantas crianças que sofrem! Eles não sabem que os 
sofrimentos que carregam consigo são as consequências de suas ações.

Meus filhos do amor, vocês que sofreram ataques e têm as consequências 
dentro de vocês, vivem sofrendo. Não podendo esquecê-los totalmente, eles têm 
dificuldade de viver. Você ainda rejeita as alegrias. Essas feridas ainda não 
fechadas estão em você porque você mesmo as alimenta pensando no passado 
que o marcou.

Meus filhos, vocês não podem ser felizes se não se ajudarem. É preciso 
perdoar quem te fez sofrer. O perdão os liberta de seus rancores, seus ódios e da 
amargura que corrói seus corações. Todos os sofrimentos são puníveis, mas o 
mais punível é rejeitar o amor; porque isso envenena suas vidas. Porque eles lhe 
fizeram muito mal, você não acredita mais no amor, então não quer mais amar. 
O amor se tornou impossível para você.

Meus amores, vocês se sentem mal por dentro, porque não conseguem perdoar 
seus agressores. Você se ressente deles, e ainda assim sua alma lhe diz para perdoá-
los, mas você não é capaz.

Meus filhinhos, viver pensando nesses atos contra vocês, dá origem a 
atitudes desagradáveis   em vocês. É você quem os carrega. É você quem os 
alimenta, não perdoando aqueles que o atacaram. É contra você que eles fazem 
o mal. Sim, meus filhos, quando vocês se ressentem do ódio, da raiva, da 
injustiça, da violência e até da vingança, são vocês que têm esses sentimentos. 
Tudo isso os corrói, destrói, torna-os infelizes e tira a alegria de amar e ser 
amado.
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Você entende o que isso produz em você? É você quem mais faz sofrer o seu 
ser, não as pessoas que o fizeram sofrer. Sim, meus filhos, seu corpo está doendo, 
vocês não agüentam mais. É porque você guarda suas memórias dentro de você. O 
que aconteceu acabou. O passado está morto, o passado não vive mais. Este 
levantamento terra é pesado demais para você, para suas costas fracas. Sua vida 
sofre por isso. Seus ressentimentos não resolverão nada. Me dê tudo. Essas ações 
contra você são minhas. Fui eu que morri na cruz para expiar todos os pecados.

Me dê tudo em um gesto de abandono e, se isso voltar para você, esforce-se 
para me dar de novo até o dia em que sentir uma paz, uma calma em você. Assim 
saberão que seu perdão é total. Você não sabe que sua vida nunca foi atacada? O 
que foi alcançado é o seu exterior, não o seu interior. Ninguém, eu digo bem, 
ninguém além de você não pode destruir sua vida, a verdadeira vida, aquela que 
está em você. Meus filhos, vocês são os únicos que podem trazer o mal para 
dentro de si, deixando o lugar para ele.

Quando você pensa sobre o que aconteceu com você, a raiva surge em você 
e você começa a atormentar o que foi feito a você. Não sendo capazes de puni-
los, eles acham isso injusto. O desespero os torna taciturnos. Você tem 
pensamentos que deseja esquecer, mas, ao mesmo tempo, a vingança vira do 
avesso. Sem perceber, eles alimentam esses pensamentos.

O Maligno sabe disso. Ele quer fazer o mal contra você. Não é contra aqueles 
que o atacaram que você causa o pior mal, é contra o seu próprio interior. Ele 
sabe onde bater: onde dói mais. É muito importante fazer isso para neutralizar 
seus planos diabólicos de fazê-los sofrer para torná-los mais fracos. Se você for 
fraco, não terá mais forças para mudar seu comportamento que o magoa por 
dentro.

Meus filhos do amor, estou em vocês, vivo em vocês, sou Amor. O amor vem 
de mim. Tudo em mim é amor. Sou então quem faz de vocês filhos feitos de 
amor. Quando você não perdoa aqueles que são a causa dos seus pesadelos, 
você faz mal a si mesmo, rejeita o amor em si mesmo, provocando sentimentos 
que o impedem de sentir o quanto é bom perdoar.

É difícil para você viver sem amor porque, em você, tudo reclama o que você 
é: o amor. Seu interior não os quer assim, ele é amor. Eu sou quem sou nele, 
quem o alimenta com amor. Minha presença o tem vivo. Você sabia que sem 
mim o seu interior não resistiria aos ataques contra vocês? Sim, meus filhos, 
vocês se atacam.

Quando você se machuca por não se dar amor, seu interior sofre. Todo o 
seu interior grita de amor, mas o seu exterior se recusa a ouvir a razão. Sua alma 
é invadida por seus sentimentos de ódio, vingança, frustração. Tudo isso vem de 
sua falta de amor para consigo mesmo e para com o próximo. Sua alma sofre a 
violência contra ela e é você quem a faz sofrer esses ataques.
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Sei que é difícil para você perdoar, mas eu, que vivo em você, vejo sua alma, 
vejo ela sofrer. Sua alma também me vê. Estou aí, em ti, que te amo tanto, e 
espero que me procures para pedir a minha ajuda, para poder perdoar quem te 
fez mal. Quero mostrar-lhe que você é esse filhinho que se deixou magoar por 
outra.

Eu, que estou em vós, estendo os braços para tomar cada um de vós que sois tão 
frágeis pequeninos, para vos embalar suavemente dizendo: “Não chores mais, estou 
aqui, em vós, convosco. Sempre estive aqui, mesmo quando eles fizeram mal a você. Eu, 
que estou em você, aceitei seus sofrimentos para que você pudesse viver sem se 
destruir, porque sabia que você rejeitaria o amor. Não se culpe, você é inocente de tudo 
que vem para você ”.

“É o Maligno quem faz meus filhos agirem contra você, meu filhinho. Ele te 
quer muito. Não tenhas medo, tomei em mim as tuas feridas e as sofri para que 
te sintas amado por ti e pelos outros. Eu, teu Jesus Amor, te amo muito! Eu 
segurei você em cada momento. Apesar da sua raiva, do seu ódio e da sua falta 
de perdão, não deixei de ajudá-lo a se ver como é: um filho de Deus ”.

“Você pertence ao meu pai. Foi ele quem escolheu você para estar com ele em sua 
morada. Não fique triste. Todo esse mal que você fez a si mesmo, eu o levei para a minha 
morte. Sofrendo, eu o libertei da morte. Veja, Satanás é a causa de todos os seus 
infortúnios. É você quem deve dizer não, porque o Amor não pode impedi-lo de fazer o 
que quiser. A escolha é sua. É você quem deve escolher entre o bem e o mal ”.

“Você, meu filho, eu te amo tanto. Não se torne pior. Ame quem você é. Em você existe 
amor. Aprenda pelo meu agradecimento que você é amor. Te amo querido. Se você adquirir 
o hábito de vir até mim, terá força para dizer não aos ataques de Satanás, que deseja fazer-
lhe o mal; te fazendo pensar nos teus sofrimentos, saiba que isso te faz sofrer.

“Fica serena vindo a mim, que estou em ti, para extrair a minha força que te fará 
descobrir que ninguém foi capaz de destruir o que tu és em ti. Ninguém além de você 
não pode entrar em você. É só você que tem essa escolha. Você é a criança que pode 
aceitar ou rejeitar ser tocada. Ninguém pode fazer isso no seu lugar, só você. Aqueles 
que o prejudicaram não o fazem com o seu corpo, não com o seu ser interior. É Satanás 
quem, com sua astúcia, faz mal a você, incitando-o ao ódio, à vingança e à recusa em 
perdoar. Cabe a você decidir se deseja o amor. "

Meus filhos. Satanás nada pode fazer se você permanecer em paz interior. Ele 
tentará incitar você à raiva, mas não terá sucesso, porque você estará em mim, você 
terá bem-estar dentro de você. Assim, você perceberá que a raiva não é um estado 
agradável para você. No dia em que você quiser essa paz, você virá até mim com o 
seusim e eu, que estou em ti, que te dei vida, derramarei as graças do amor que te 
ajudarão a abandonar-te em mim.
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O perdão virá. Eles não terão mais o sabor da vingança que alimentaram 
involuntariamente, e verão quantos daqueles que não deram suasim eles estão infelizes. 
Você aprenderá a dá-los para mim, mais particularmente para aqueles que o atacaram.

Eu sou o amado que pede que você me dê o seu sim de amor. lestesim é luz 
para quem se dá entrando em mim. Meus filhos, permaneçam em mim, vocês que 
deram a suasim. Dê-me tudo o que há em você e o sim o teu será luz para eles, para 
que um dia eles se possam dar a mim. Por causa de seus dons, eles verão minha luz. 
Vocês, meus queridos filhos, estão em minha luz sagrada. Estou em cada um dos que 
são dados e em cada um dos que são retidos; sim, meus filhos, até neles. Eu, Jesus, 
amor, estou em todos os meus filhos. Eu sou onipresente. Só existe o Amor que 
existe e vive em cada um de vocês.

Aqueles que rejeitam o Amor neles, sofrem. Meus filhos do Amor, não resistam às 
minhas explosões de amor. Fique comigo. O sofrimento que eles sentem quando estão 
longe de mim abre uma porta para Satanás. Mesmo em sua fraqueza, eles devem estar 
cientes de que ele é o Mal

Olha, você não pode resistir aos ataques dele sozinho. Ele é tão ruim. Satanás é 
tão vil que nunca para de tentá-los para torná-los vulneráveis. Ele conhece todos os 
meios para destruí-los. Com grande insistência, Satanás intervém para tentá-los. Ele 
faz isso tão bem! Veja todo o mal que você faz ao seu vizinho! Pare de errar. Quando 
você magoa o seu vizinho, é antes de mais nada você mesmo que está prejudicando 
a si mesmo. Venha a mim, amor, destruirei as manobras do Maligno, que são seus 
sofrimentos.

Minha filha, já te disse, tudo é meu, tudo vem de mim. Abandone-se para mim. 
Com seu grupo de oração, permaneça em mim. Peço que permaneça abandonado 
por seus irmãos e irmãs no Canadá. Me dá, minha filha, vocêsim para amar. Para 
vocês, meus filhos, para dizer sim ao Amor. Amo-te, Jesus, Amor. Amém.

172 - 9 de julho de 2001 Jesus amor

Quem espera perde agradecimento.

Minha amada filha do Pai Celestial, você é nossa, a Trindade. Você não vive 
isso para nós. Estamos em cada uma das crianças. Tudo está em nós. Você está 
em nós, você vive em nós. Todos vocês, meus filhos, são meus. Eu sou a vontade 
do meu pai. Eu vivo em cada um de vocês.

Algumas crianças se recusam a viver em mim. Eles têm medo de serem forçados a 
sacrificar todas as suas distrações por prazer, sua vida social. Eles preferem se afastar de mim 
em vez de desistir do que querem fazer. Eles continuam a fazer suas ações, sejam elas boas 
ou más. Eles querem esperar que eu lhes mostre meu amor, que provará a eles que estou lá, 
neles.

Meus filhos que amo, venho para mostrar que estou em vocês. O que você vai fazer 
quando eu, Jesus, mostrar a você meu santo amor? Eles devem escolher entre osim ao
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Amor ou o não ao Amor. Tem certeza de que pode pronunciar sua resposta com 
pleno conhecimento dos fatos? Você não sabe que, se não estiver pronto, terá 
perguntas dentro de você que serão contra você? Toda luz vem de mim, não de você 
que está em um mundo de trevas.

Tu que preferes esperar porque não tens a certeza de que eu vou, antes de tudo 
queres uma prova da minha vinda: só então vais tomar a tua decisão. Meus filhos, 
isso é pouca certeza de que farão a escolha certa, porque o sofrimento será terrível 
para aqueles que acumularam erros. Você que quer esperar, não sabe que é o seu 
interior que vai sofrer?

Quando me apresento a você, você corre o risco de pedir desculpas por causa 
de seu orgulho. Orgulho é a maior falta de Amor. É por causa do pecado do orgulho 
que meus filhos Adão e Eva sucumbiram aos ataques do tentador do Paraíso 
Terrestre. Este pecado o torna frágil.

Você corre o risco de dizer com orgulho: “Você que se mostra a mim, por 
que me mostrar que está na minha presença? Você não sabia? Então, por que me 
culpar? Não é você quem esteve em mim durante toda a minha vida? Por que me 
testar escolhendo? Há muito tempo vivo com meus hobbies. Será que devo 
renunciar a tudo o que me pertence para ir ao encontro dos outros que se 
tornaram seres de amor que te foi dado, Jesus? É muito incerto que ele esteja 
feliz. Eu me amo como eu sou. "

Filhos meus, vocês não querem viver para se agradar, oferecendo-se tudo o 
que lhes convém, sem se privar, porque, para vocês, a privação não é realista, 
mas falta de sua pessoa. Você que tanto fez para ter tudo o que tem agora, 
acredite que quem vive necessitado não precisa mais trabalhar como você para 
ter sucesso.

Sei que tudo o que você fez é resultado de seus esforços. Todo o esforço tem 
a sua recompensa. Mas se isso leva à perda da vida eterna, isso significa que eles 
não fizeram o esforço que deveriam; o que, no início, foi sua razão de viver na 
terra não é mais tão atualmente.

Você não sabe que nasceu para a felicidade eterna? Se você está na ladeira 
do abismo onde tudo é escuro, sem vida, sem alegria e sem felicidade, todos os 
seus esforços terão servido apenas para mergulhar no vazio. Viver sem alcançar 
a verdadeira felicidade é ter perdido a vida na terra.

Meus filhos, vocês percebem que são mais pobres do que quem se entrega sem 
nunca guardar nada para si? Ele coleta um tesouro na terra para sua vida eterna. Sei que, 
neste momento, sua vida na terra vale o peso em ouro com todas as horas que 
trabalharam para se dar ao luxo. Mas, olhe para você! Você envelhece como os outros. 
Você não percebe o quanto você perde.

Meus queridos filhos do amor, doar-se é descobrir o seu verdadeiro valor. 
Tudo sobre você é tão simples. Você nasceu para amar. Você foi feito para dar.
Não há maior amor do que dar a vida por aqueles que se amam. Se você não tem
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ninguém a quem gostariam de dar o que têm, é porque não sabem o que realmente 
significa dar.

Dar é esquecer de fazer os outros felizes, é querer que as pessoas ao seu 
redor conheçam a felicidade de viver para sempre. Se você não vive para si 
mesmo, corre o risco de não dar o seusim quando eu, seu Deus, pergunto se 
você quer se entregar ao Amor.

Aqui, meus filhos, o que vocês vivem, vocês que esperam uma prova para 
pronunciar sua sim ao Amor. O orgulho é um vício que causa outras falhas no Amor, 
tais como:

- Falta de honestidade: prejudica o seu próprio equilíbrio e o dos outros;

- a falta de generosidade: ser egoísta diante do próximo; Se ocorrer uma situação 
infeliz, deve ser para outros, não para nós;

- a falta de pureza: libertar-se para a libertinagem;

- a falta de caridade: não pensar nos outros, mas em si mesmo;

- Falta de gentileza: ser possessivo; tudo para si e nada de belo, nada de bom 
para os outros;

- Falta de gentileza: ficar longe dos outros pensando que eles são inferiores a nós;

- a falta de amor: não se dar, machucar a si mesmo e ao próximo com palavras, 
pensamentos e ações.

Eles precisam ser analisados. Querer ver em si mesmo se tem essas falhas já 
é um gesto que abre uma porta para a esperança. Meus filhos, estou em cada 
um de vocês. Fique em mim. Eu me ofereci para que vocês sejam seres bons, sem 
egoísmo. Eu os amo. Dê amor ao seu vizinho. Eu estou em você para que você 
ame o seu próximo. Minha filha me dá o seusim para amar, eu te amo.
Um homem.

173 - 9 de julho de 2001 Jesus

O hábito do meu santo Corpo.

Meus filhos, vocês têm que ter fé que minha Presença está em vocês. Se 
você tem confiança de que estou em você, torno-me ativo em você. Eu sou Fé. Eu 
estou em meu pai. Ele está em mim. Estamos no Espírito Santo. O Espírito Santo 
está em nós. Eu estou em você, você está em mim. Eu vivo em você. Não é isso, 
meus filhos, uma revelação de fé? Se você duvida do que acabei de declarar a 
você, você duvida da existência de suas vidas. Você não pode viver a menos que 
tenha Vida em você.

Se você anda em sua vida sem acreditar que tem nossa Presença em você, 
você não é verdadeiro, você é um filho da dúvida. Meus filhos vida
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a sua é uma sucessão de eventos sucessivos nos quais você deve caminhar. É preciso 
viver os momentos que se apresentam a eles. Esses momentos. Você conhece eles? Você 
sabe de que será feito o minuto que ainda não chegou à sua vida? Não é verdade que, 
por acreditar em sua existência, eles são capazes de viver no minuto que é apresentado 
a eles e no próximo? Veja, a vida é uma realidade desconhecida para você. O que vai 
acontecer amanhã? Ninguém sabe.

Meus filhos, ter fé é acreditar que amanhã será um dia preenchido pela sua própria 
existência em um espaço de tempo desconhecido para vocês. Fé é viver sem duvidar que 
amanhã será feito de suaSim, Está Sim, É aceitar viver sem saber o que vai acontecer 
amanhã. Se você duvida do seuSim, duvidam de sua vida, não aceitam viver sem saber o 
futuro. Meus filhos duvidem do seuSim, É falta de fé porque você não pode saber o que 
virá amanhã.

Tudo está em quem se oferece a Deus no abandono: Abandonar-se é oferecer-
se sem pensar nas ocupações, mas deixando tudo a Deus, porque Ele é a Força que 
tudo sabe. Querer saber o futuro é querer saber o que Deus tem reservado para 
você.

Meus filhos, quantos de vocês consultam a coluna do horóscopo, os que 
dizem boa sorte, os que desenham as letras, os videntes, os mapas astrais, etc. 
Todos esses métodos de conhecer o seu futuro vêm do ocultismo. Esoterismo e 
astrologia são ciências ocultas. Essas práticas sobrenaturais são plágio, são 
tomadas por deuses capazes de revelar o futuro sobre uma mesa. Só Deus sabe 
tudo, vê tudo. Eu sou onipotente, sou onipresente.

Horóscopos são mentiras. Acreditar em todas essas bobagens é se enganar. 
Você está procurando uma frase, uma palavra de que precisa. Mesmo que isso 
seja escrito para milhares e milhares de crianças, você toma para si e tempera o 
seu dia. Você se identifica com essas seções sem se preocupar com essas 
mentiras que consulta todos os dias. Isso significa que você não tem confiança 
no futuro, que vive sem esperança de felicidade eterna e que não tem fé na vida 
eterna. Só Deus sabe o que é necessário para o seu bem. A vida eterna é divina. 
Ela não está listada no cardápio do dia. Ela sou eu, Deus. Eu sou vida.

Todas essas pessoas que lêem as cartas do céu contam histórias para você. 
O que dizem sobre as cartas do céu não pode trazer nada de bom, porque o que 
o céu reserva para você no futuro, só Deus sabe. O céu foi criado por mim, Deus. 
Tudo o que você vê e tudo que você não pode ver da terra é meu. Usar as 
estrelas e as estrelas para mostrar a eles o que o amanhã lhes reserva é enganar.

A astrologia, essa arte que data dos tempos antigos, visa fazer você saber 
quem você é e o que seria bom para você em um futuro próximo. Meus filhos, é 
pura invenção. Homens de aparência sábia inventaram um sistema astral. Eles 
deram nomes às formas, fingindo que representam tais e tais figuras. Essas são 
mentiras. O que eles disseram,
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ele enganou as crianças, e elas acreditaram nessas falsidades. Vocês são filhos de 
Deus. Você não está de forma alguma sob a influência desses signos 
astrológicos. Esses homens estiveram sob a influência de Satanás. Satanás é o 
mestre consumado deste jogo.

Você não sabe que as estrelas e as estrelas são feitas de matéria? Eles não 
são divinos. Eles estão no espaço porque fui eu que o quis. Tudo foi criado por 
amor a vocês, meus filhos. Usar minha criação para enganar você não é bom 
para você. Meus filhos, Satanás gosta de ver vocês nesses erros. Ele os levanta 
para enganá-los. Querer saber o que o futuro reserva para você é dar a si mesmo 
um poder que você não tem e consentir em ser enganado.

Ao se entregar a esses enganos, você não confia em Deus. Eles não deixam a 
Deus o que pertence a ele. Só eu conheço o futuro. Eu sou o Divino. Tudo vem de 
mim. Tudo tem que voltar para mim, seu Criador. Vocês, meus filhos, nasceram 
na terra porque fui eu que o quis. Eu sei o que é melhor para você.

Viver sem confiar em mim, Deus, é desistir do meu amor. Veja o filho que afirma 
amar o ser com quem vive. Como sabe que o outro não o ama mais do que os bons, 
também quer mostrar-lhe com os seus gestos de amor que o ama. Com esses gestos 
de amor, ele mostra ao outro que tem confiança em seu amor. Como o amor é 
recíproco, isso mostra que eles confiam um no outro, e é nessa confiança um no 
outro que o amor cresce.

Se você disser que me ama e continuar indo em direção a essas falsidades, suas 
ações me mostram que você não tem confiança em mim, Amor. Assim, se você não 
provar que me ama, eu, o Amor que te ama, irei não poder conceder a vocês o que 
vocês, meus filhos, não merecem. Você daria a quem ama seu bem mais precioso, 
quando ele não confia em você?

Meus filhos, não confiem em tal absurdo. Só eu, Deus, sei o que está 
reservado para eles para o seu bem. Isso vai ajudá-lo a vir até mim, que sou 
Eterno. Você não sabe que tudo que é meu eu vou dar a você? Eu te amo mais do 
que minha própria vida. Eu morri na cruz para te salvar da morte eterna.

Vais fazer do meu gesto de amor um gesto que não te leve a ter confiança 
no futuro? Eu não disse ao bom ladrão:"Hoje, você estará comigo no paraíso." E 
você duvida que eu o salvei da morte certa? Se você continuar a duvidar de meus 
ensinamentos, não poderá vir a mim para saborear o que está reservado para 
você. Eu sei o que te espera no céu, porque estou no céu.

Querer administrar o que reservo para você não é abandonar-se na 
confiança, é faltar fé. Por que se tornarem crianças imbuídas de si mesmas? Se 
você discute as decisões de Deus, é porque você as toma por mim. Sem dúvida 
você me dirá: "Mas é a nossa vida, afinal!" Meus filhos, sua vida é de Deus. Se 
você quer viver controlando-o, é porque se recusa a viver confiando em Deus. 
Então seusim não tem fundamento, é discutível. Se não for total, Deus
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Ele vai agradecer por fortalecê-lo e, se for feito com hipocrisia, Deus, que tudo 
sabe, vai te dar a luz para te mostrar que você está na rejeição de sua Vontade. 
Sua vontade é te fazer feliz por toda a eternidade.

Se você quer conhecer o futuro, é porque por dentro não se rendeu 
totalmente a Deus. Deus sabe o que é bom para você, para que você possa estar 
com ele no seu Reino. Aceitar viver na Vontade Divina é se oferecer a vida eterna 
por suasim Amar, e é também acreditar, sem precisar saber, o que te reserva 
amanhã. Assim, você se entrega a Deus com total confiança de que tudo o que 
vem dele é bom.

Viver no amor é viver sua vida em mim, Jesus. Se você não acredita no meu 
amor, você não tem fé porque, veja, esse amor, você não vê, mas ele vive dentro 
de você, atua em você, te dá o que você precisa para viver no Amor, ele faz tudo 
por você.

Meus filhos, vocês não estão cientes de minhas manobras dentro de vocês. Você 
sabe que eu ajo em você, mas você não pode ver o que acontece. São minhas graças de 
amor que alimentam seu interior. São minhas graças de amor que transformam meus 
filhos para que fiquem em sintonia com minhas atuações. Você não vê minhas 
performances porque, no momento em que ajo, isso é invisível.

É por isso, meus filhos, que vocês têm que ter fé. Não é porque você não vê 
que eu não ajo. Minha atuação está presente. É em você e no seu vizinho que isso 
ocorre. No momento em que coloco minhas graças sobre você, minha ação 
acontece no invisível e, no momento em que sei o que é melhor para você, isso 
se concretiza, porque você está na presença de minha ação. Então, apenas, você 
verá o que foi produzido por minhas graças.

É pela fé que você deve viver em mim. Eu derramo em ti as graças que te 
ajudarão a realizar as tuas obras que te levarão a uma meta de amor que não 
conheces. É uma existência de amor desconhecida para você. Filhos meus, a fé 
na minha Presença é ter a certeza de que estou aí, em vós, sem ver o que 
produzo com as minhas graças, porque são invisíveis. Essas graças são o que 
preencherão seus dias que você ainda não conhece. Amo vocês, meus filhos.

Você está em nós, a Santíssima Trindade. Me dê seusim sem discutir, sem saber 
o que virá amanhã, amanhã e outros amanhãs. Sim, meus filhos, que sua sinceridade 
seja sem fraquezas, que seja segura como na perfeição de minhas vestes que 
cobriam meu santo Corpo, meu hábito sendo perfeito.

Eu sou esta fortaleza da vestimenta. O que me cobriu foi moldado à minha pessoa. 
Estou em cada um de vocês, os cubro com o manto da minha santa fé de amor. Amo 
vocês, meus filhos. Eu estou em você. Um homem.
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174 - 10 de julho de 2001 Jesus

Aceitar o sofrimento é dar a Deus seu sim.

Filhos meus, quando chega a época da colheita, é porque a colheita está 
pronta. É o momento de retirar os ramos mortos, as folhas secas, bem como as 
raízes descobertas que não foram protegidas e que secaram. É em um monte de 
entulho e galhos longe de minha plantação que o dono da plantação ateia fogo 
nela.

Meus filhos, antes que chegue esse momento, vocês devem se recompor e 
examinar a si mesmos para ver se não estão em estado de pecado. Se você tem 
defeitos, confesse-se, pois eles vão te machucar quando o Senhor vier procurá-lo. 
Esteja sempre pronto para o momento de sua morte.

No momento da morte, se estiverem em pecado e se arrependerem das faltas 
cometidas contra o próximo, que sou eu, Jesus, devem passar por um tempo de 
purificação. Aliás, esse tempo de purificação será necessário para que você viva na 
felicidade eterna, pois tudo deve ser purificado para o grande banquete. Somente 
crianças puras podem entrar no Reino de meu pai.

Meus filhos, vocês devem usar o tempo presente para sua purificação. Você que 
cometeu pecados, aproveite este tempo. Ao fazer isso, eles farão muito bem. Expiar 
seus pecados na terra, é dar a si mesmo a felicidade de ir para o Reino de meu Pai 
sem passar pelo purgatório.

Muitas crianças não aproveitam a graça santificadora. Meus filhos, a graça 
da santificação é concedida a vocês pelo sacramento da penitência. Essa graça 
alimenta sua alma; ela o fortalece para que volte a dar forças ao corpo para 
resistir às tentações do Maligno. Sem essa graça, você permanece fraco. A 
fraqueza os leva a cometer outros pecados.

Meus filhos do amor, vocês que cometeram pecados e se recusam a se 
confessar, conhecerão sofrimentos terríveis. Se você não aceita purificar-se na 
terra pela confissão, é você quem será a causa de seus sofrimentos. Um dos 
maiores sofrimentos será o de não ver seu Pai Celestial; sua dor será imensa, 
porque você conhecerá o amor que ele tem por você. Conhecerão outras dores 
que lhes farão sofrimento, entre outras, as de não estar em harmonia com quem 
se entregou a Deus por amor.

Você que saberá quão grande é o amor do seu Deus, é você quem dará a 
sua própria sentença. Diante de tanto amor, você sentirá o desejo de viver 
eternamente com o Amor que será para você a fonte de sua felicidade eterna. O 
amor os fará descobrir que são filhos de Deus. Fiel ao seu amor, você terá apenas 
um desejo: viver apenas para Deus, seu Pai.

Você que não aproveitou as graças que o sacramento da penitência oferece, 
quando eu me apresento a você para perguntar se você me ama, se
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sua resposta é Sim, você sentirá o arrependimento de suas faltas e se lançará no 
fogo do amor para se purificar.

Meus filhos, o tempo de purificação no purgatório é muito longo, 
comparado ao tempo que vocês vivem na terra! Quantos sofrem na terra não 
aceitando seus sofrimentos que são causados   pelo pecado. Sim, meus filhos, se 
o pecado não existisse, nenhum de vocês conheceria o sofrimento. É a 
desobediência a Deus a causa de todo esse mal.

Muitos não querem sofrer por seus pecados, quando não param de sofrer na terra. 
Veja suas doenças, seu cansaço, suas feridas e seus sofrimentos causados   por aqueles 
que você ama e que você não pode aliviar; todos esses sofrimentos são para você meios 
de purificação. Aprenda a se oferecer simplesmente dizendo para mim: “Jesus, você sabe 
o que é bom para mim; olhe meus sofrimentos, eu os dou a você. " Eu, meus filhos, tomo-
os e transformo-os em graças que os purificam.

Seus sofrimentos são redentores quando entregues a mim. Você entende, 
quando você vai se confessar e que sua fraqueza humana te faz cair apesar de seus 
esforços de não querer me prejudicar, você sofre por causa de sua vontade; oferece-
me todos os seus sofrimentos. Seus sofrimentos aceitos na terra por amor podem 
levá-los diretamente ao Reino de meu pai. Eles são tão bonitos, tão purificadores 
para a sua alma!

Eu, Jesus de amor, que estou em ti, multiplico esses impulsos de amor que 
são os teus sofrimentos aceites no Amor. Se aceitares fazê-los em mim, já não és 
tu, tornas-te em mim, morres em Cristo. Desta forma, você me devolve a minha 
explosão de amor que eu te dei ao morrer na cruz. Seus sofrimentos produzem 
graças que se multiplicam por aqueles que estão em você por mim. É na Vontade 
Divina que você vive esses sofrimentos. Eles se tornam movimentos de amor 
para cada criança que carregam consigo.

Eu sou Amor. Eterno é este movimento de amor. Tudo o que você faz na 
Vontade Divina pertence a Deus. Só Deus dá a eles o que é necessário para que 
eles se rendam. Nada pode vir de você. Se você não me der o seuSim,
Não poderei dar a eles o agradecimento que eles farão de si mesmos. Tudo vem 
de mim, Amor. Sou eu quem nutre o amor, porque sou Amor. Tudo isso se faz no 
amor.

Meus filhos, esses sofrimentos são um benefício para vocês. Você percebe 
por que é importante não lutar contra seus sofrimentos? Se você soubesse a 
sorte que tem de poder purificar seus pecados aqui na terra. Como gostariam 
seus irmãos e irmãs do purgatório de voltar à terra para aproveitar esses 
movimentos de amor! Eles, que não aproveitaram esses benefícios, sofrem. É 
melhor sofrer aqui do que no purgatório.

Digo-vos, meus amores, que o sofrimento é libertador. Não fique triste por 
sofrer na terra. Saiba também que alguns de meus filhos sofrem mesmo quando são 
puros. Esses filhos da Luz oferecem seus sofrimentos para salvar as almas que
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eles estariam perdidos para sempre sem esses méritos. Outras crianças sofrem pelas almas 
no purgatório para tornar sua estada mais curta; É tão longo para eles!

Meus filhos, um dia vocês saberão o fim de sua estada na terra e se 
apresentarão como todos aqueles que, antes de vocês, conheceram este momento 
de julgamento: Só vocês vão se julgar. Deus é justiça. Deus é amor, Deus é poder. 
Deus sabe tudo. Deus fez o céu e a terra para seus filhos, para que eles possam 
conhecer a felicidade sem fim. Meus filhos, esta felicidade foi dada a vocês. Mesmo 
antes de vir à Terra, você carregava isso dentro de si.

Devido aos filhos que cometeram pecados, essa felicidade foi interrompida. No 
momento em que se tornarem filhos de Deus novamente, a felicidade retornará. Cada 
criança que comete um pecado não pode mais sentir essa felicidade. Ele ignora a 
felicidade que vive nele. Ele se torna miserável. Se ele nunca tivesse cometido o pecado, 
a miséria seria desconhecida para ele. No momento em que somente Deus o conhecer, 
ele aparecerá diante de Jesus e a felicidade eterna, que está nele, será revelada a ele. A 
criança que deseja viver na felicidade eterna deve tomar a decisão de se purificar porque 
sua felicidade é viver com Deus.

Não ver Deus Pai é viver com um sofrimento atroz. Vocês entendem, meus 
filhos, o filho que ama seu Pai Celestial deseja agradá-lo. Ele deseja aparecer 
diante Dele em um estado puro e perfeito, como estava antes de vir à Terra. 
Deus conhece todos os seus filhos. Mesmo antes de você vir ao ventre de sua 
mãe terrestre, Deus o levou com ele. Você vem dele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele 
conhece todos e todos que virão depois de você. Todos os que são impuros têm 
vergonha do que se tornaram por causa do pecado. Meu Pai Celestial ama muito 
você! Ele imaginou um lugar onde seus filhos estariam em purificação para que 
pudessem vir até ele.

Meu Pai é Pureza. Ele só pode receber o que é seu, pureza. Você é dele. 
Meus filhos, vocês são os filhos da Pureza. Você é amor. Filhos meus, sede filhos 
do Amor. O amor pede que ameis, Amor. Jesus os ama. Um homem.

175 - 10 de julho de 2001 Jesus te amando

Meus filhos da Luz, este é o momento em que vocês devem dar testemunho
da minha presença em você.

Meus filhos de amor, vocês estão sob a inspiração do Espírito Santo. Ele faz de 
vocês discípulos de Jesus do Amor. Eu os mantenho comigo para a grande glória do 
Pai.

Meus filhos, chegou o tempo em que o Amor reinará nos corações de todos os 
meus filhos. Atualmente, o Espírito Santo transforma os corações que se doaram por 
amor ao seu Jesus de Amor: quem se reconhece como amor sabe, por meu intermédio, 
que o é.
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Vós, meus filhos do amor, que trabalhais em estreita colaboração com outras 
crianças para que se reconheçam como vos amais, entregai-vos totalmente a mim por 
eles. Você será testemunha da minha atuação em você. Você prestará testemunho e 
agirá sob a inspiração do Espírito Santo. Todos vocês se reconhecerão como meus 
enviados. Você será invadido pelo Espírito Santo. Ele habita seus seres.

Meus filhos, vocês irão ao redor do mundo para evangelizar. O mundo são 
todos aqueles que estão com você na terra. É inútil fazer uma viagem para chegar 
onde estou. Eu vivo em todos aqueles que estão perto de você. Eu estou contigo. Eu 
guiarei você. Eu darei a vocês, meus filhos, as palavras inscritas em mim. Não sou a 
Palavra viva? Você não terá mais medo de “o que os outros vão pensar” ou “eles vão 
nos considerar iluminados”. Você não terá medo, porque devo temer apenas, não os 
outros.

Meus filhos, estou em vocês. Você permanece em mim. Vocês serão minhas 
testemunhas do tempo do fim. Esteja vigilante. Não tenha medo. Tudo está em 
mim. Você se pergunta: “Quando isso vai acontecer? Como vou fazer isso? Para 
onde irei O que vai acontecer comigo? " Meus filhos, por que estão fazendo essas 
perguntas? O Espírito Santo virá sobre você. Ele o envolverá em sua força.

Nenhum de vocês conhecerá o medo, porque tudo o que estiver no mal não 
poderá chegar até vocês. Vocês serão meus filhos da luz. Eu estou contigo. Tudo 
está pronto. Me dê seusim Meus filhos. Eu posso fazer tudo por você. Eu estou 
em você, eu te amo. Ama quem está em ti, eu, Jesus de amor, o amor te espera. 
Não fique em dúvida diante do meu poder de amor. Você será minhas 
testemunhas. Tudo deve ser revelado.

Minha filha, esses escritos devem ser lidos agora. O padre C. deve ser o seu apoio. 
Esses escritos devem ser lidos por seus irmãos e irmãs. Aqueles que amam o amor 
permanecerão ao meu redor. Os que têm medo vão fugir e, aos poucos, vão se 
apegando silenciosamente ao Amor. Todos os outros chegarão na medida da grandeza 
do seu.sim. Não tenha medo, tudo está pronto para você.

Eu te amo minha doçura de minhas feridas sagradas. Vá agora para onde estou 
enviando você. Eu sou o Caminho que está em você. Deixe sua família, ela está comigo. Não 
tenha medo, eles estão comigo, eles vão te ajudar, eles te amam. Seus amigos estão com 
você; eles também têm sua missão. Eu os guio.

Meus filhos, vocês que estão juntos para crescer, usem meu conhecimento e 
cresçam em mim para dar a seus irmãos e irmãs o conhecimento que os fará crescer 
em mim, Jesus. Estou a caminho de suas obras de amor para lhes dizer o quanto os 
amo.

Filhos meus, é preciso que todos estejam prontos, todos. Jesus está vindo. Amém, 
eu te digo, tudo está em você. Amor, amor. O amor te ama. Ele está amando você. Um 
homem.
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176 - 11 de julho de 2001 Jesus

Apenas minha vontade estará nos corações.

Minha filha, peço-lhe que mostre esses escritos aos meus filhos que se afastaram 
de mim, Jesus. O amor está em busca delasim. Meus filhos, estou preparando minha 
sagrada vinda entre vocês. Vocês são meus escolhidos. Este século trará a vocês a 
chegada de minha Divina Vontade. Estou a caminho de você. Estásim é necessário para 
sua liberação.

Satanás também está a caminho para sua glória. Esta glória não lhe parecerá 
um benefício. Aquele que afirma conhecer uma glória, será para ele a derrota de seu 
reino. Ele conhecerá a ruína, aquele que deseja destruir o amor. Sua falsa glória não 
durará muito tempo. Ele será removido deste mundo; ele viverá em um lugar de 
onde virá para se prostrar diante da glória do pai. Sua hora é a minha hora de sua 
purificação, para que você esteja pronto. Meus filhos, permaneçam em mim, comigo, 
por mim. Saibam que vocês são os escolhidos de meu pai.
"Tudo o que você me deu, padre, eu quero para mim."

Meus filhos, se você diz sim para o amor, nenhum de vocês estará perdido. Me 
dê seusim para amar. Eu, Jesus, posso fazer tudo para o seu Sim, Se você quiser. Eu 
não posso forçá-los a me dar seussim. Você só pode aceitar meu pedido de amor no 
momento em que me ver em você. Dê o primeiro passo e eu farei o seguinte que 
você ainda precisa fazer, para que possa caminhar em direção à vida eterna.

Meus filhos, eu amo vocês. Entenda bem que este tempo que está e está 
chegando é para você. É a hora que anunciei aos meus apóstolos. O reino de meu Pai 
é para você. Já foi dito que a felicidade virá a você e reinará. Quem acredita em mim 
tem vida eterna. Eu sou o Maná que vem te alimentar para que todo aquele que crê 
em mim tenha a vida eterna. Venho para te mostrar que sou o Filho do homem que 
te deu o seu Corpo para te alimentar, para que nunca mais tenhas fome, e o seu 
Sangue para te saciar, para que nunca mais tenhas sede. Quem crê está em mim 
para a vida eterna (cf. Jo 6).

Não haverá mais choro, apenas risos. Doenças, não haverá mais, porque seus 
corpos estarão saudáveis. Vou eliminar tudo o que foi capaz de destruir a obra de 
meu Pai, a obra em toda a sua beleza: a criação de Adão e Eva. Você encontrará a 
saúde da alma, do coração e do corpo. A alegria estará em toda parte. Ninguém 
sofrerá por causa de filhos que não amam.

Cada criança que não pronuncia o seu sim será removido para sempre de meus filhos 
de amor. Você terá uma felicidade incomparável porque o ódio desaparecerá dos corações 
daqueles que disseramsim ao Amor Todos conhecerão momentos de prazer sem fim que 
reavivarão seus corações como filhos de Deus.

Meus filhos, não prevejo o fim do mundo. É falso! Este será o tempo do amor, o 
tempo da minha santa glória em que eu, o Ressuscitado, estarei no meio de
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vocês caras. Todos os meus filhos que dirãosim para amar eles reconhecerão seu 
Salvador Jesus. O amor reinará em você por um tempo determinado pelo pai. Todos 
viverão com alegria para dar ao Pai o amor que lhe é devido.

Chegou a hora que anunciei. Muitos dos meus escolhidos vivem em minha 
Vontade Divina. Eu sou Jesus vivo. Eu me ofereci para que você tenha vida em 
você. Não posso continuar a deixá-los no silêncio da minha Vontade, que há 
tanto tempo se cala. A hora do amor é agora e para sempre.

Atualmente, as crianças estão se rebelando contra mim, Amor, seu Deus. Eles 
cometem erros desastrosos que os levam a agir contra sua alma. Satanás os tem em 
suas garras e os manipula à vontade. Algumas crianças vivem falsas realidades, 
acreditando na magia. Toda magia é diabólica. Não se deixe seduzir pela magia que o 
leva a um mundo de mentiras.

Você não sabe que pode se comprometer por causa dessas histórias? Não 
há verdade na magia. A magia os faz ver um mundo sedutor ou horrível. Isso 
atrapalha sua maneira de ver. Você chega a pensar que tudo o que é mágico não 
tem perigo.

Meus filhos, quando vocês dizem que essas histórias são engraçadas, é 
porque vocês têm essas falsidades em vocês. Você deixou um lugar para esses 
erros. Satanás usa você para fazer os outros acreditarem que isso é inofensivo. 
Assim, você se tornou um instrumento em suas mãos, pondo em perigo sua 
alma. Você se deixa levar pelo jogo deles.

Olhem um para o outro! Eles passam horas lendo ou assistindo a uma tela 
que mostra que você aceitou a magia. Você se deixa impregnar dessas imagens e 
dessas palavras que fazem parte da sua vida. Você diz bem que isso é inofensivo, 
que você não é influenciado, mas quantos de vocês têm pesadelos depois de 
terem ouvido um filme que tinha imagens de personagens diabólicos ou em 
forma de monstros.

Eles introduziram a feitiçaria nas escolas para facilitar a aprendizagem da leitura 
e da escrita. Eles foram induzidos ao erro de lhes dizer que isso é inofensivo para 
seus filhos, porque lhes disseram que tudo isso é falso. Embora saibam que tudo é 
falso, são introduzidos em suas vidas como se fosse natural conviver com essas 
falsidades, quando os filhos estão em idade de aprender. Se as crianças estão na 
escola, não é porque precisam aprender? Você está dando a eles bons valores ao 
mostrar que a bruxaria é um meio de ajudá-los a desenvolver sua inteligência, 
sabendo que esses meios são falsos? Qual é o mais essencial?

A inteligência deles terá falhas que, um dia, irão contra eles e contra vocês, 
os adultos. Você será o principal responsável, pois o que está nas mãos dos 
pequenos, os grandes devem saber se é bom para eles. Reajam, pais, isso é 
contra seus filhos. Se você disser que isso é exagero, o que você dirá que tudo é 
falso e que seus filhos são espertos o suficiente para saber o que é ver-
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Verdadeiro ou falso, então não há nada menos do que sua alma e a sua para sofrer com este mal.

Quando sua alma é privada de amor, ela não pode ser feliz, ela não recebe nenhum 
alimento. Se ela não está feliz, você também não; a alma é sua vida. Meus filhos, se vocês 
não alimentarem, não pode ser amor para vocês ou para o próximo. Eu sou o alimento 
da sua alma. Sem mim em suas vidas diárias, eles não serão capazes de conhecer o amor.

E seus filhos, eles são tão jovens! Desde a sua infância, você começa a contar 
histórias que são escritas com a sua imaginação. A imaginação é uma faculdade 
de pensamento que cria histórias irreais. Meus filhos, não estou dizendo que 
tudo é ruim nas histórias. Quando eles são contados para fazê-los entender seu 
comportamento, isso os ajudará a se comportar bem.

Mas cuidado! Quando, na vida de seus filhos, não há lugar a não ser para cenas 
inventadas, isso lhes mostra que também eles não podem estar na verdade. Um dia, se 
se comportassem mal, poderiam, por capricho, inventar histórias que os desculpariam.

Se as histórias são feitas de falsidades, como feiticeiros, monstros, fadas, 
bruxaria, etc., sejam esses personagens das histórias bons ou maus, tudo isso os 
magoa. O mundo da magia é falso. Você mostra a eles que devem viver no bem e 
colocá-los em contato com o mal. Você que quer que eles cresçam com bons 
valores, não é o contrário de dizer a eles que o mundo da magia é maravilhoso?

Meus filhos, é quando são pequenos que é importante ensiná-los que eles são 
amor e que o amor é Deus. Amo vocês, meus filhos. Falo com vocês por meio desses 
escritos para avisar que não é bom educar seus filhos com esses erros, isso os afasta 
do amor de Deus. Se não forem instruídos sobre os perigos que esses erros 
representam para sua alma, estarão sob sua influência, porque no mundo da magia 
não há lugar para Deus.

Só Deus dá o amor que alimenta a alma. Deus é a verdade. Ele é Fé. Deus não é 
imaginário. Ele é o Criador de tudo o que existe. Ele vive em cada um de vocês. Ele é 
vida. Seu sopro de vida está em você. Você vive porque Deus quer. Ele está em todos 
os lugares. Ele não está naqueles erros que atrapalham os filhos e os conduzem a 
um mundo falso onde tudo é permitido até que pensem que podem conseguir tudo 
o que desejam.

Vocês são meus filhos. Eu sou aquele que te deu meu fôlego. Satanás sabe disso. 
Ele quer destruí-los, incitando-os a fazer o que quiserem, sem cuidar de mim, seu Deus. 
Ele se deixa ignorar e, com seus truques diabólicos, os dirige com o único propósito de 
conduzi-los à morte eterna.

Olhar! Você acredita que, por meio do seu pensamento, pode regenerar seu 
corpo em energia. Você considera a natureza como uma fonte de energia que 
envia ondas de energia positiva. Você acha que tem esse poder em si mesmo.
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Você está convencido de que, em tudo ao seu redor, existe uma energia que vem de 
tudo o que é vida. Você acredita que isso produz um poder de energia universal e, 
conseqüentemente, deduz que pode, apenas pelo seu pensamento, trazer essa energia 
para dentro de você. Assim, eles fingem ter um poder.

Meus filhos, um mundo desconhecido para vocês vive ao seu redor: é o 
mundo de Satanás. Ele é tão poderoso que pode levá-lo a fazer coisas que o farão 
acreditar que você tem um poder em seu subconsciente, mesmo fazendo atos 
que o façam acreditar que você tem um poder. Meus filhos, este mundo existe; é 
perigoso permitir que Satanás e seus acólitos usem você. Quando você finge ter 
a possibilidade, por meio de seu subconsciente, de concentrar energia para curar 
a si mesmo ou a outros, isso abre uma porta para Satanás que zomba de você. 
Ele entra em suas vidas e bagunça tudo.

Seu "eu" é uma abertura para o egocentrismo, para o orgulho de si mesmo. 
Sim, meus filhos, quando vocês passam a se considerar deuses, isso mostra que são 
muito autoconscientes. Assim, o orgulho resulta. Meus pequeninos, vocês sabem 
que fazem a mesma coisa que todas essas crianças que dizem não ter necessidade 
de Deus? Entregando-se a essas práticas, você prova que é capaz de doar energia a si 
mesmo ou aos outros. Isso desenvolve em você um complexo de superioridade que 
mostra que você não precisa me pedir obrigado.

Eu sou o Criador. Eu sou o teu Deus de Amor. Se me rejeitas, o que vais fazer 
quando estiveres diante de mim, tu que não me pediste nada? Eles ficarão contentes 
comigo, sabendo que fui afastado por orgulho? Eu, que te amo, tenho tantos 
agradecimentos a lhe dar. Quando você não me pede agradecimento, sua alma não tira 
proveito disso. As graças são necessárias para o seu corpo. Só eu posso alimentar sua 
alma com as graças do amor. Se a sua alma for saudável, é ela que vai alimentar o seu 
corpo para que você fique bem por dentro.

Meus filhos, querer dar energia ao seu corpo por estes meios, negligenciando a sua 
alma, faz com que vocês, filhos, desconheçam o perigo que pode fazer com que percam 
a vida eterna. Somente Deus dá a eles a graça da fé na vida divina. Aqueles que 
acreditam que Deus está neles sabem que é para mim, seu Criador, que devem vir para 
que eu lhes dê as graças que farão nascer neles o amor, para que se tornem filhos de 
Deus. Eles sabem que eu sou o pai deles.

Você, que acredita ser um conhecedor que se entrega a essas práticas enganosas, 
não percebe que Satanás o incita a me colocar de lado. Ele quer que você me esqueça. 
Meus filhos, como tem sido fácil para Satanás fazer vocês acreditarem em ateus em seus 
ditos poderes! Você quer se fortalecer com a minha criação quando eu, seu Deus, te peço 
para vir e tirar sua força da própria fonte do meu Ser, a Sagrada Comunhão.

Só Deus pode restaurar sua saúde tendo uma alma pura, mas você rejeitou 
minhas leis de amor. Como não podes fazer o que te tentava, disseste que, na 
religião, tudo era proibido porque, para a Igreja, tudo era pecado. Meus filhos, 
vocês rejeitaram o que os protegeu de
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Satanás porque é ele quem os deseja nessa falsa liberdade, para manipulá-los à 
vontade.

Agora, você confunde meu Alimento, fonte de vida, com seus erros. A vida é 
fonte de alegria, de felicidade. Não é a energia que dá vida ao amor, sou Eu, 
Amor. A prática desses métodos, em todas as suas formas, foi mostrada a você 
pelas crianças pagãs. E você acreditou nesses erros que te fazem acreditar que 
isso vai te devolver a saúde com um espírito são. Você nega minhas leis de amor 
para se entregar a essas práticas enganosas.

Filhos meus, criei-os por amor, para viver em mim com confiança e com 
abandono à minha Vontade. Amores da minha vida, percebam que seu 
comportamento está errado diante dos meus mandamentos. Eu dei a você as tábuas 
do amor por meio de Moisés para que você possa estar na verdade. Você não é 
verdadeiro quando vive com essas mentiras.

Veja todas aquelas seitas religiosas, elas negam o que meus apóstolos escreveram 
com o Espírito Santo. Esses escritos são verdadeiros. Continuo a instruí-los por meio de 
crianças que estão sob a inspiração do Espírito Santo, lembrando-os de meus 
ensinamentos. Muitos distorcem meus ensinamentos querendo mostrar-lhes que estão 
na verdade, quando os interpretam à sua maneira.

Deus é a verdade. Se alguém fala em meu nome e afirma estar em minha verdade, 
quando ignora uma de minhas leis, é uma falsa testemunha de minhas ações. Aqui está o 
meu mandamento que abrange toda a verdade:“Você amará o seu Deus de todo o coração.
zon, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu espírito. " E aqui está sua 
semelhança: "Você amará seu próximo como eu os amo."

Cada criança que afirma estar na verdade e faz a sua vontade não pode me amar com 
todo o seu ser. E se ele denigre apenas um de meus filhos, ele não está em minha lei de 
amor; ele faz o oposto do que eu ensinei a ele em meus escritos sagrados. Ele não pode ter 
minha vontade nele, porque eu não sou nada além de amor.

“Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja”, aqui está a minha 
casa. Quem mora na minha Igreja não pode dizer que tenho duas casas. Eu sou o 
fundador da minha Igreja que sou eu. Quem vive em mim é membro de minha 
Igreja. A Igreja é minha casa. Eu sou o dono da minha casa. Eu sou o único dono do 
que meu Pai me deu.

Não estou em discórdia, sou Amor. Não há divergência em mim, tudo em mim é 
luz. Eu sou a luz. Tudo é verdade em mim. Eu sou a verdade. Eu sou o Filho do Pai, 
que te conduz ao Pai. Eu sou o caminho Meus filhos, é preciso morrer em mim para 
ter a vida eterna. Ninguém pode ir ao Pai sem passar por mim. Eu sou vida.

Meus filhos, qualquer seita religiosa que não esteja comigo como eu estou com 
meu Pai não pode ser verdadeira. Eu vivo no. Ele vive em mim. Vivemos no Espírito 
Santo que está em nós. Cada criança que fala e escreve em nós é inspirada pelo 
Espírito Santo. Ele está na verdade. Ninguém, quero dizer, certo, ninguém mais
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que somos a verdade. É preciso morrer em mim, Jesus, para viver em mim. Eu sou a 
verdade.

Que aquele que crê receba as graças do amor do meu amor. Que todos os que não 
acreditam possam, um dia, ver minha luz neles. Pelas orações dos meus escolhidos que 
falaram suassim Para amar, derramo as graças do amor sobre essas crianças incrédulas. 
Na Divina Vontade, meus escolhidos oferecem seus sacrifícios por seus irmãos e irmãs. 
Eu estou em cada um de vocês. Amo vocês, meus filhos. Veja, eu venho. Um homem.

177 - 12 de julho de 2001 Jesus amor

Sem mim, amor, suas performances não são engraçadas.

Meus amados, todos os meus filhos que se entregam ao Amor são amor. 
Através deleSim, eles se tornam completamente amor. Eu estou em cada um deles. 
Sou eu quem os transforma. Eu uso o seusim que eles me deram para torná-los 
meus filhos da luz. Eu te alimento da minha Presença.

A vontade deles sou eu, não é mais deles. Eu sou quem eu sou neles. O que eles 
fazem, o que dizem, o que pensam, o que vêem, são meus desejos, é minha vontade, 
não é mais deles. Eu transformo a sua vontade através das minhas graças que neles 
coloco. A vontade deles se torna minha vontade, não mais deles. Tudo se torna 
divino neles para mim, em mim, comigo. Sua vontade não existe mais. Eles vivem em 
minha Divina Vontade.

Meus filhos, vocês que acreditam que eu não tenho nada a ver com suas obras, 
pensem no que há em vocês; tudo o que não vem de você. Meus amores, sem Deus, 
vocês são seres sem saber, sem agir. Quando você faz uma ação, é o seu conhecimento 
que alimenta a sua inteligência. Sua inteligência produz uma ideia, a partir dessa ideia se 
forma um plano e, a partir desse plano, algo se realiza. É o resultado de suas ações. É um 
trabalho.

Vocês sabem, meus filhos, que o conhecimento que há em vocês antes estava 
completamente em mim? Eu sou Conhecimento divino. Você pega o que eu lhe dei e 
usa para mostrar que você é um pequeno homem sábio. Você está simplesmente na 
presença do meu conhecimento. Tudo o que você aprendeu vem de mim que estou 
em você. É do meu conhecimento que as crianças conceberam as ideias.

Ninguém foi capaz de descobrir a vida. Eu sou aquele que colocou vida no 
homem. Eu sou vida. Toda a vida vem de mim. Eu sou o Criador de toda a vida. Só 
o homem tem inteligência desde a concepção. Os animais têm o instinto de 
prover suas necessidades vitais. Eles não inventam nada. Eles só têm vida por 
meio da reprodução, sem transmitir conhecimento a outras pessoas. Eles foram 
criados para servir ao homem. Tudo que você sabe vem de mim.
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Quando você usa seu conhecimento e age, você executa uma ação que se 
torna uma ação. Um ato, meus filhos, é o resultado de seu conhecimento. Se 
você faz o que pensou, isso é uma atuação. Atuar vem da ideia que estava em 
seu pensamento; ela está cheia do meu conhecimento. Quando você age, você 
faz uma compreensão; um trabalho resulta daí. Esse trabalho é fruto do que eles 
fizeram com o conhecimento deles, que é o meu conhecimento. Se com as tuas 
acções produzes uma obra com o teu saber sem o atribuir a mim, é porque 
tomas o que é meu e o fazes teu.

Eu, meus filhos, sou o Todo-Poderoso. Tudo vem de mim. Tudo o que é meu produz 
agradecimento. Meus filhos, se vocês não passarem por mim, suas performances 
produzirão obras que não receberão graças. Não produzirá nada que o faça amar. 
Quando, por dentro, tudo está sem movimento de amor, você não age; nada do que eles 
fazem é amar. Eu sou o Ser de amor. Meus filhos, vocês que dizem que são produtivos, 
como podem dizer que são se não são nada?

Quando você faz ações por si mesmo, sem pensar em mim que estou em 
você para ajudá-lo com minhas graças, suas ações, que são feitas apenas com 
sua vontade humana, produzem resultados como são feitas, isto é, sem graça. 
Essas ações não podem ter sucesso quando o amor não vem em primeiro lugar. 
De que adianta gastar energia para fazer uma ação que não dá nada? É verdade, 
ela vai te dar uma satisfação pessoal, e isso vai te mostrar que você é capaz de 
fazer sua ação por sua própria vontade humana, mas o verdadeiro objetivo 
nunca será alcançado: o de dar-lhe alegria, paz e felicidade. E para o seu vizinho.

A felicidade não é fazer os outros felizes? Quem afirma ser feliz por fazer 
ações que só irão satisfazer seu ego? Trabalhar por prestígio, produção, 
lucratividade, sem pensar na felicidade alheia, é um trabalho estéril que não dará 
frutos. Qual é a utilidade de trabalhar senão para provar que você teve sucesso 
quando sua vida é um desperdício? Sua vida na terra é um estágio que deve servi-
lo para ganhar a vida eterna.

Ver! Você cria obras que produzem apenas decepções, complicações. Tudo 
fica nebuloso em você. Você não encontra nada ao seu redor que pareça alegria. 
Para você tudo é triste, sem juros e você não se preocupa com nada. Você não 
percebe tudo o que o torna taciturno.

Ver! Depois de ter completado uma ação e cujo resultado não é o que você 
esperava, você se sente decepcionado consigo mesmo, se sente deprimido; 
Então, eles dizem que tudo está dando errado, que o trabalho que acabaram de 
fazer não é relevante. Seu olhar é frio, eles não são mais capazes de ser bons 
com os outros. Você fica com raiva porque não está feliz consigo mesmo. Então, 
eles param, ficam deprimidos e não reagem mais claramente por causa de seus 
pensamentos confusos sobre o resultado que não funcionou.
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você desejou. Tudo isso por causa de suas ações. Todos ao seu redor parecem 
não ter alegria.

Meus filhos, são vocês que não estão mais na alegria, não aqueles que estão 
perto de vocês. Tudo está em você, não neles. Como você não está feliz por 
dentro, você os faz sentir por dentro, dizendo-lhes que são incapazes e 
indiferentes. Eles querem mostrar a eles com essas palavras que você é infeliz 
por dentro. Todo esse comportamento não os ajuda. Você faz aqueles que estão 
com você infelizes, porque eles também estão enfrentando um fracasso, o de 
não poderem ser amados.

Eles querem ser felizes também, e sua atitude não é bem recebida por eles. Isso 
não os consola diante de sua dor, isso não lhes dá mais do que decepções: em 
primeiro lugar, para vocês mesmos e, em segundo lugar, para aqueles que não lhes 
dão o que vocês esperavam, porque não compreenderam que o mal está em tu.

O que os torna assim é querer fazer tudo sem os meus agradecimentos. Estas são 
minhas graças que o ensinam a amar a si mesmo como você é. Aprendendo com o meu 
agradecimento que você é amor, você não ficará desapontado com seus resultados, você 
saberá que tudo vem de mim. E se o resultado obtido não for o que você esperava, você 
saberá que Deus quer assim, porque tudo deve ser benéfico para a sua alma. Assim, seu 
resultado será visto de forma diferente por você, em paz e tranquilidade.

Meus filhos, a alegria ainda permanecerá em vocês e aqueles ao seu redor 
ficarão felizes em vê-los com amor por eles. Sua vida será repleta de momentos 
de doçura, pois você saberá que o resultado de suas ações é a Vontade de Deus, 
não a sua. Eu, eu sei o que é bom para você. Tudo ao seu redor assumirá um 
aspecto de bondade e amor, porque Deus quer você do jeito que você é.

Em seu amor por você, ele vai mostrar que tudo o que é bom é caro para 
você. Tudo o que parecia um fracasso se tornará para você um resultado de bem-
estar, porque Deus sabe o que é bom para você. Pedir a Deus para trabalhar 
dentro de você é descobrir que Deus sabe o que é necessário para você e para 
aqueles que estão com você. Tudo é amor a Deus. Ele é amor.

Meus filhos, se vocês se abandonarem totalmente a mim que sou sua 
confiança, vocês se encontrarão em uma calma que lhes dará paz e alegria. No 
dia em que você me der tudo, terá confiança em você e não se preocupará com o 
amanhã. Meus filhos, estou em vocês. Tenha confiança de que posso fazer tudo. 
Me dê tudo. Tudo deve vir de mim e retornar para mim. Eu sou o seu interior, sou 
a vida em você. Não posso, meus filhos, levar à força o que há em vocês. Eu 
preciso do seuSim, do vosso consentimento, para fazer de vós os filhos que se 
entregarão ao Amor.

Meus filhos, quero vocês todos em mim, completamente em mim. Eu sou você 
e, na Vontade Divina, você sou eu. Estou cheio de amor que quero derramar
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em você. Para que o Amor receba amor, o Amor dá e você se torna amor e, por 
sua vez, você dá amor. Meus filhos, quando vocês dão amor ao seu próximo, ele 
recebe amor e eu, que estou em cada um de vocês, também recebo o seu amor.

Filhos meus, quem dá amor ao meu menor, me dá amor, amor, tudo me 
volta. O amor dá o que é. O amor alimenta o amor. Eu sou
Amo você. Um homem.

178 - 13 de julho de 2001 Jesus amor

Meu coração é pobre sem meus filhos.

Minha amada, veja como é grande o meu amor pelos meus filhos que tanto amo. 
Cada vez que um dos meus filhos me machuca por me ignorar, me blasfemar, me 
ridicularizar, é porque ele não quer estar em mim. Tenho em mim um coração de pobre 
que nada mais pede do que ser repleto de filhos do amor. Sim, chamo meu Coração de 
pobre, porque ele não tem filhos que não me amem. Eu sou pobre, meus filhos.

Se meu Coração fosse rico de crianças, teria tanta alegria que se expandiria 
para melhor contê-los a todos, tanto que sua alegria seria extrema. Filhos meus, 
vocês que não querem nada de mim, não sabem que sou Jesus Amor? Imploro 
pelo seu amor, preciso de você, tenho sede de você. Venha até mim. Entenda que 
você não pode ser feliz a não ser comigo, Jesus, amor.Você é tão infeliz! Eu sei o 
que digo a eles.

Eu os vejo como são, sem artifícios, como crianças desprovidas de todo 
sentimento de vaidade, inveja, raiva, medo. Eu te amo e quero que você tudo em 
mim lhe mostre que o amor que está em você precisa que eu viva. Ele não pode 
durar muito sem mim. Eu sou o alimento que dá vida ao amor. O amor que não 
se alimenta morre, não pode viver sem a fonte da felicidade.

As crianças que buscam a felicidade nos bens materiais não podem 
preencher o amor que carecem; eles estão vazios por dentro. Então, eles não 
resistem às agressões do Maligno. Meus filhos, quando o Maligno consegue 
fazer o mal penetrar em vocês, só o mal pode sair de vocês. Todos vocês são 
amor, mas não o sabem, porque não sabem o que são. Então o Maligno se 
aproveita. É ele quem os incita ao pecado, faz com que ajam contra a sua 
verdadeira natureza. Você foi feito para o amor, não para o mal. É por isso que 
você fica infeliz quando faz o mal.

Todos aqueles que não se sentem bem por dentro porque fazem o mal não 
podem ficar satisfeitos consigo mesmos porque foram feitos para amar, não para 
fazer o mal. Se eles não semeiam apenas distúrbios, discórdias e ódios e que tudo 
neles é frio, eles não podem produzir calor; eles dão o que eles têm dentro.
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Eles, que são filhos do amor, não podem dar amor; tudo neles é polêmico. A 
felicidade não encontra neles o seu lugar, porque está em contradição com o mal.

Só o amor pode alimentar a felicidade. A felicidade precisa viver com calma e 
paz. Ela precisa de amor, não do mal. Os bens materiais são fontes de inveja 
contra você e seu vizinho. Você ignora o amor verdadeiro porque, se conhecesse 
o amor verdadeiro, você não teria necessidade de bens materiais que são 
usados   e perecem, você saberia que somente o amor verdadeiro pode te fazer 
feliz.

O Maligno é o dono do poder que domina e escraviza. O poder traz miséria. O 
filho que busca o poder torna-se tão perverso que esmaga quem encontra em seu 
caminho. Para eliminá-la, ele esmaga a felicidade dela ao preço da sua, porque sua 
felicidade assumiu a forma de dominação. Seu coração é feito de pedra. Ele não sabe 
mais o que significa compaixão. Seu interior lhe é tão desconhecido que não sabe 
mais amar como ser sensível. Ele busca adquirir tudo pela força. O seu poder 
assumiu uma dimensão distorcida, a de obrigar a ter o que gosta.

É tão vil desejar o infortúnio dos outros para obter a sua própria felicidade! Que 
felicidade pode durar se for construída com o infortúnio do outro? Ele entrará em 
colapso com o menor solavanco. Não sabem eles que a primeira pessoa atingida é 
aquela que causa o infortúnio do outro, levando consigo aqueles que se 
aproveitaram deste infortúnio?

Meus filhos, se a sua felicidade causa o infortúnio dos outros, vocês não 
percebem que isso vai acabar? Você que quer ser um ser feliz, um dia, você se 
encontrará no mesmo caminho daqueles que o tornaram infeliz. Ai de você, que 
desconsiderou seu próximo. Você se julgará mais severamente pelas faltas 
cometidas contra os outros do que pelas faltas cometidas contra si mesmo.

Digo-lhes tudo isso, meus filhos, para que estejam prontos para o dia em que 
estarão diante de mim. Você vai se ver como você é. Você vai conhecer meu amor por 
você. Nada do que fiz por você será desconhecido para você. Tudo será atualizado. Você 
vai me ver e você vai ver todos os seus defeitos em relação a mim, Amor, que vive em 
você. Estou em vocês, meus filhos. Ninguém pode viver se não for habitado pelo Amor. 
Mesmo que você me ignore, eu vivo em você.

Chegará o dia em que saberão que o Amor está em vocês, em cada um de 
vocês. Quem age mal contra o próximo age mal contra mim, Amor. Pense nisso, 
meus filhos, vocês foram feitos para se tornarem seres de amor, não seres 
vazios. Estar cheio de alegrias produzidas por bens materiais é um erro.

Filhos meus, estareis sozinhos diante de mim, Amor. Só tu vais viver o que 
vais ver: o meu amor a quem ignoraste. Meus filhos, cuidem do seu interior, ele é 
a sua vida inteira. Amo-te, amor Jesus, amém.
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179 - 15 de julho de 2001 Jesus

Querer ser feliz é se dar aos outros.

Minha filha, tu que amaes o teu Jesus de Amor, dá-me a tua vida, dá-me as tuas 
ofertas para que todos os filhos que sofrem estejam em mim. Você, minha filha do meu 
sofrimento, eu estou em você. Você permanece em mim. Amo todos vocês, meus filhos. 
Vocês, os escolhidos de meu Pai, estão em mim. Quem me segue tem vida eterna. Meus 
filhos, sigam-me. Eu, Jesus de Amor, me entreguei por amor a cada um de vocês.

Você que rema seu barco sozinho está prestes a virar. As ondas de suas vidas são 
tão grandes que enchem suas entranhas de turbulência. Logo eles irão afundar em um 
mar escuro onde não verão nada. Eu os aviso, meus filhos, que isso vai acabar muito em 
breve. Você deve tomar uma decisão para sua vida perigosa que vai acabar. Eles devem 
escolher entre uma vida que encontrará um salva-vidas ou continuar com outra que irá 
afundar. Logo eles devem tomar sua decisão. É muito importante!

Meus filhos, estou em vocês. Falo com eles e eles não me ouvem. Por que tanta 
indiferença para com o Amor? Eu os incentivo a amar o próximo. Por que você não se 
preocupa com o seu vizinho que fala com você e lhe pede para se deixar amar por ele? 
Ele está tão perto de você e você o ignora. Não estou falando de pessoas que estão longe 
de você, estou falando de quem vive mais perto de você: seu marido, sua esposa, seus 
filhos, sua família, seus vizinhos mais próximos, sua paróquia, e assim se expandindo. 
Meus filhos, vocês são tão indiferentes diante deles que, às vezes, têm medo de vê-los 
tão perto de vocês.

Você nem mesmo se pergunta o que está acontecendo com você! Você não 
percebe que as pessoas próximas a você sofrem por não ter a sua presença amorosa 
com elas. Você está perto deles, mas a cabeça deles está em outro lugar. Isso ocorre 
porque você é muito egocêntrico. Eles têm medo de dar amor porque você acredita 
que se eles lhe derem amor, você deve retribuí-los e isso os deixa inseguros quanto à 
sua disponibilidade, pois não sabem se viverão de tanto amor. Eles preferem ignorá-
los; assim, você não terá nada a esperar deles. Dessa forma, eles não serão 
obrigados a retribuir sua cortesia.

Meus filhos, vocês confundem amor e cortesia. O amor é gratuito, isso é dado 
com um coração cheio de amor. Cortesia é ter consideração por aqueles que 
prestaram um serviço a você; é também ter um comportamento que não os 
compromete com nada, já que nada mais são do que comodidade para os outros.

Meus filhos, se vocês dão amor ao seu próximo, é porque vocês o receberam. 
Eu, amor, espere pelo seusim para derramar em você as graças do amor para que 
você se torne amor. Eu sou aquele que encherei de amor o seu interior para que 
você possa dar amor ao seu próximo. Então, vocês se tornarão os filhos que gostará 
de oferecer aos outros, para que eles lhes dêem amor em troca.

Você que quer dar amor, por mim, se tornará destinatário do amor. Quando 
você der amor, você receberá amor e eu, que estou em você, receberei
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Ame. Meus filhos, vocês me darão amor, e eu que estou em cada um de vocês, eu 
os darei a meu Pai. Vocês se tornarão filhos do Amor.

O amor se oferece a seu Pai. O Pai dá amor e o amor recebe. Ele é o amor do 
Pai e o Pai é o amor do Filho. O Pai e o Filho são Amor. Eles continuamente se 
dão um ao outro. O Espírito Santo é Amor. Ele é o Amor que é dado ao Pai e ao 
Filho. Os três são o Amor que dá amor um ao outro. Eles são Amor e o Amor é 
dado com amor.

Você que me pede amor por você, entenda que se você me pedir amor para 
dar amor ao seu próximo, você receberá o cêntuplo. Para serem amados, meus 
filhos, é necessário que tudo em vocês seja uma oferenda ao próximo. O amor se 
ofereceu a você. Fique em mim e eu lhe darei amor em troca de sua rendição. O 
mundo, meus filhos, ficará melhor para vocês.

Entendam bem, meus filhos, quando um filho pede ao outro filho que lhe dê 
amor, quando ele não pode se dar, ele se torna violento. Ele não fica feliz em dar, ele 
gosta mais de guardar para si o que tem. Ele vive em seu universo, não oferecendo a 
ninguém o tempo que lhe é caro e, menos ainda, os bens que tanto ama. Meus 
filhos, este filho quer guardar para si o que o torna superior ao próximo. Se alguém 
guarda tudo para si, é porque tem medo de dar. Ele não entendeu que a felicidade 
consiste em dar.

Ele acredita que se ceder, ficará vulnerável e fraco. Toda a sua vida foi baseada em 
si mesmo. Ele se concentra no sucesso de sua vida que lhe parece superior ao amor ao 
próximo. Ele pensa que os outros não têm nada a fazer a não ser que ele se sinta bem 
em seu lugar. Para ele, tudo o que conta é a sua pequena felicidade. Quem pensa que 
encontrou a felicidade não quer compartilhá-la, diz a si mesmo que os outros não têm 
nada a fazer senão gostar dele. Assim, ele está sozinho com seu pequeno eu.

Dar, meus filhos, é despojar-se do que você tem para fazer os outros felizes, 
porque se é bom para você, também é bom para os outros. O filho que goza dessa 
felicidade torna-se feliz e, porque ele mesmo é feliz, deseja que os outros sejam 
felizes como ele.

Sejam, meus filhos, seres cheios de amor ao próximo. Este mundo sofre 
muito por sua falta de amor. Tudo está em você. Não procure um remédio 
milagroso que tornará a vida rosada. Não é no dinheiro, no prazer sexual ou no 
prazer dos jogos doentios que você será amor, é em ser bom em você. Eu sou 
você, você sou eu. Jesus.

Me dê seu sim Para amar e eu, darei a eles o amor que está em mim. Meus 
filhos, tudo está em vocês. Só a você para se esforçar para encontrar dentro de si 
o que deseja: o amor. Eu os amo. Um homem.
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180 - 19 de julho de 2001 Jesus

Eu sou o seu caminho.

Minha querida filha da minha santa alegria, eu sou quem está em você. Você está em mim, 
minha filha. Todos aqueles que acreditam em mim e todos aqueles que não se reconhecem em 
mim são meus filhos. Eles são os que meu Pai me deu. Quão poucos me conhecem e quantos 
haveriam para me dar o que são, se soubessem o quanto os amo! Tudo é para mim, tudo volta 
para mim.

Meus filhos que amo, não posso estar fora de vocês, estou em cada um de 
vocês, porque todo ser me pertence. Quem pode viver no amor se não tiver nele 
um sinal da minha Presença, Eu que sou a Vida? Estou feliz por vocês, meus 
filhos. Todo o seu ser está em mim. Eu estou em você. Fique em mim. Eu dou a 
eles alegria e felicidade. Eu sou a fonte de tudo o que você espera.

Meus filhos, quero todos vocês em mim. Não permaneça fora do que é a sua 
fonte eterna de felicidade. Eu, seu Salvador, que vim ao seu mundo, salvei você com 
o preço da minha vida santa. Eu sou vida. Eu sou o interior Meus amores, mesmo se 
vocês estivessem em vocês e eu fosse seu, vocês não encontrariam nada além do 
vazio, mais do que o vento, porque tudo está em mim. Quem está em mim tem vida. 
Eu sou Vida e a vida em você vem de mim.

Meus filhos, se vocês caminharem por uma floresta e perceberem que tudo ao 
seu redor parece igual: as mesmas árvores, as mesmas trilhas, quais escolheriam? 
Veja, você está à mercê de sua própria decisão, você não sabe o que fazer, você deixa 
isso para si mesmo. Se você vive seus dias sem mim, deve tomar suas decisões 
sozinho, sem minhas graças de amor. Eu sou a luz. Sou eu quem os ilumina e os faço 
saber se a decisão deles é a certa. Se você se afastar de mim, você deve viver seus 
dias sem saber se você se comporta como filho de Deus.

Você quer ser feliz, mas, sem saber como, deixa-se levar pela corrente da 
vida. A vida nem sempre é um bom conselheiro. Você é livre para escolher o que 
deseja fazer. Deus respeita a sua escolha, ele não o força, ele espera que você 
peça a ajuda dele. Muitas vezes, a vida os faz trilhar caminhos que os levam a 
lugares tenebrosos. Você não percebe que suas escolhas estão contra você. Por 
não saber como será o seu amanhã, você se torna infeliz, e isso o impede de ter a 
confiança de que o seu amanhã será um bom dia. Seus dias parecem tão tristes 
para eles, e eles não têm pressa para os próximos dias que virão. Você perdeu a 
alegria de viver.

Meus filhos, são as suas escolhas de vida sem mim que os tornam infelizes. Se 
as suas escolhas não são as que o levam à felicidade, é porque você não está no 
caminho certo. Se continuar a querer seguir este caminho sem mim, viverá os seus 
dias sem alegria e as suas dificuldades o impedirão de descobrir o amor. Viver seus 
dias sem amor não o fará feliz.
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Meus filhos, vocês acreditam que podem obter o que é felicidade para vocês. A 
felicidade está em você. É tão bom sentir-se leve, em paz e na confiança de que estou 
ao seu lado. Quando você se deixa levar por minhas explosões de amor, não tem 
mais medo de se decepcionar com o que gostaria de ter; Você sabe que Deus provê 
em tudo e tudo o que você receberá será para sua felicidade. Suas escolhas se 
tornam minhas escolhas; Seus desejos se realizam de acordo com a sua felicidade, 
felicidade verdadeira, que faz você descobrir que eu estou ali, perto de você, para ter 
tudo sob controle. Eu sei o que lhes convém. Eu sei tudo sobre você.

A escolha do dia torna-se para mim as explosões de amor quando você
dizem-me: “Jesus, deixo tudo com você; se é isso que você quer para mim, que seja feito de acordo 
com a sua Vontade; e se não for bom para mim e para os que moram comigo, que tudo seja feito 
como quiseres; Eu sei que você vai me conceder a graça de compreender e paz em
minha. Eu te amo, Jesus, amor. "Meus amores, eu te amo muito! Eu tenho tudo para te dar; 
cabe a você confiar em mim.

Venha para mim que estou em você, vou conduzi-lo no bom caminho. Você 
que está em mim perceberá que seus dias serão mais agradáveis; Mesmo se você 
tiver dificuldades, você aprenderá a confiar em mim. Tudo está em mim. Você 
descobrirá que sou o único que pode ajudá-lo a fazer suas escolhas e que o amor 
está em você e no próximo.

Se você continuar a fazer seus dias sem mim, serão os mesmos dias um após o 
outro. Você terá dado muitos passos para encontrar o que é certo para você, mas 
não terá sucesso. Seus dias não dirão que você não está no caminho certo. Serão 
como os seus caminhos: estarão sempre no mesmo lugar, sem propósito, sem saber 
para onde levam; você irá de um lugar para outro e suas vidas perderão o sentido.

Meus filhos, na medida em que vocês tomam decisões sem mim, vocês perdem 
suas oportunidades de descobrir o amor. Suas vidas são o que você é: se você não fizer 
nada para viver no Amor, não se tornará amor. Suas vidas são eternas: se você não vier a 
mim que sou a Vida eterna, você não viverá sua vida eterna. Isso é o que acontecerá se 
você não levar o Amor contigo, que é o que o conduzirá ao bom caminho, que o 
conduzirá à vida eterna. Meus filhos, quando vocês chegarem ao fim de seu caminho, 
sua vida na terra terá passado e vocês irão para o lugar que será sua morada eterna.

Se, ao longo de sua vida, você não tomou as precauções de ir ao lugar certo 
para ser feliz para sempre, será tarde demais para voltar atrás. Você não poderá 
mais reiniciar suas vidas. Isso será punível para você ir para um lugar onde tudo 
está sem felicidade, sem alegria, sem amor. Isso será terrível para quem nada 
preparou: será a morte da alma. Tudo estará contra o que você gostaria. Meus 
filhos, vocês querem a felicidade, mas não levam nada com vocês para avançar 
naquele lugar do amor onde tudo é claro, bem indicado.
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Vá para vocês. Você encontrará um Ser todo-atencioso que lhe mostrará de 
onde você veio. Ao menor erro, eles sentirão que esse não é o caminho certo a 
seguir. Ele está cheio de amor por você. Tudo está em cada um de vocês. Vós que 
quereis ser felizes para a eternidade, ele vos mostrará que tal passagem está 
cheia de obstáculos infelizes e cheia de dificuldades para o vosso interior 
espiritual. Você perceberá que, após seus esforços comportamentais, seu lugar 
interior é tão bonito, tão confortável, que você estará pronto para viver nele por 
toda a eternidade. Eu sou o Caminho que leva você ao Paraíso. Eu sou aquele que 
está em você, eu, Jesus, para mostrar a felicidade eterna.

Meus filhos que amo, estou em vocês. Venha até mim, dê-me tudo e eu lhe 
mostrarei que o caminho a sua frente é meu. Juntos, passaremos do mundo 
terrestre ao celestial em uma felicidade que não pode ser imaginada.
nar. Quão simples é esse caminho! Eu os amo. Um homem.

181 - 21 de julho de 2001 Jesus

Esquecer-se de si mesmo é amar o próximo.

Eu, Jesus de Amor, peço a vocês, meus filhos, que leiam bem este escrito para que 
possam estar comigo, eu que estou em cada um de vocês. Eu sou aquele que fez o céu e 
a terra. Por minha santa morte, dei vida eterna a este mundo. Eu sou o Deus vivo em 
quem você está.

Meus filhos, vocês que pensam apenas no prazer, vivam apenas para si 
mesmos. Verificar! Você quer ter prazer com seus amigos, então procura aqueles 
que são como você. Você não percebe que está fazendo uma seleção de amigos. 
Se você não tem mais prazer com nenhum deles, sutilmente, você mostra a ele 
que não tem mais interesse que ele faça parte do seu círculo de amigos.

Filhos meus, ser amor é dar-se, respeitar-se e respeitar os outros, é oferecer-se, 
é dar tempo aos outros, sem prejudicar a própria vida. Você não deve aceitar seu 
vizinho para suprir suas necessidades. Se um de seus amigos é diferente de você, 
você tem que aceitá-lo com o que ele é capaz de fazer e dar. Isso é amá-lo como ele 
é. O amor ao próximo deve ser sincero. Você deve amar seu próximo em Deus.

Meus filhos, escolher seus amigos apenas por prazer os torna seres 
egoístas. Olhe para você! Se um dia um de seus amigos não te distrai mais 
porque tem problemas, você não gosta mais da visita dele, você o acha chato, 
você é insensível às preocupações dele, seu coração é como uma pedra; como 
não é mais divertido, eles o colocam de lado.

Amizade é querer estar com um amigo por quem ele é; É querer agradá-lo 
para que se sinta bem com você - mas, cuidado, você não deve ficar indiferente 
às suas necessidades -; Trata-se de compartilhar momentos de prazer e também 
momentos de tranquilidade. Se um de vocês quer ficar sozinho, você deve
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respeite sua escolha de liberdade. Forçar sua empresa a alguém é uma falta de respeito 
pela privacidade dela.

Quem quiser ser amigo deve saber dizer: “Hoje quero ficar em casa porque 
preciso descansar”; o outro deve ficar feliz em ver seu amigo se dar esse 
descanso. Descobrir a amizade é descobrir que você pode amar de coração. 
Meus filhos, vocês que não se importam com os que estão com vocês, entendam 
que se não viverem isso sozinhos, não poderão ser felizes. Se você só quer amar 
a si mesmo, ficará sozinho consigo mesmo.

Peço a vocês, meus filhos, que entendam bem o mal que vocês fazem a mim, 
eu, o Bem-Amado, que vivo com vocês. Quando você rejeita a amizade, você rejeita o 
amor. O vizinho sou eu. Eu vivo em cada um de vocês. Se você seleciona seus 
amigos, você não me dá amor. O amor adora se dar sem reservas. Eu não seleciono 
aqueles que eu habito, você é tudo para mim. Meu Pai escolheu todos vocês para o 
Amor. Dê-me o que me pertence: todos vocês. Eu estou em tudo.

Você que escolhe seus amigos para seu próprio prazer está infeliz. Você não 
se sente bem consigo mesmo, está insatisfeito. Você não tem essa chama de 
amor dentro de você que o levaria a se reconhecer como filho que vem de mim. 
Meus filhos, vocês vêm de mim; Eu vivo em você; Eu sou seu bem-estar. Esse 
bem-estar que eles desejam alcançar é a felicidade. A felicidade está em você.

Meus filhos, esforcem-se para se sentir bem nas profundezas de seu ser; só 
aí você pode ser feliz. Aprenda comigo que estou em cada um de vocês. Quem 
quer que aprenda a me amar está prestes a descobrir o verdadeiro amor que faz 
os outros felizes. Não fui eu quem deu a você a vida eterna por meio da minha 
morte na cruz? Eu sei o que é dar. Eu coloco todo o meu ser naquele dom que faz 
os outros felizes.

Meus filhos, quando vocês se rendem sem pensar pessoalmente em vocês, 
uma mudança acontece em vocês que os torna seres de amor. Sou eu, Jesus de 
Amor, que derrama amor em você. Esse amor ajuda você a se dar ao próximo 
sem sofrer. É nesse momento que a felicidade chega até você.

Seu vizinho, que recebe este gesto de amor de você, fica feliz. Ele não 
percebe toda a importância do gesto que acaba de fazer, não vê o seu exterior. 
Só vocês, meus filhos, podem perceber que algo lindo aconteceu em vocês. É o 
amor dentro de você que se entregou a você. Tudo começa com você.

Vocês acham, meus filhos, que o seu gesto não fez mais bem do que o seu 
vizinho? Pelo contrário, é o contrário: este gesto de amor os transformou um 
pouco em primeiro lugar. Se tão pequeno foi seu gesto, mas ele lhes deu amor. 
Em um breve instante, você se tornou amor. É neste momento que você sente-
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bem-estar por dentro. Essa impressão de bem-estar dentro de você se 
multiplicará conforme você dá ao seu vizinho.

Eu sou Jesus que te dá amor. Eu sou Amor. Agradeço com amor. Você se 
transforma em amor. Meus queridos filhos, entendam a importância do 
esquecimento para o próximo. É muito importante que cada um de vocês volte a 
ser esse ser que tem sido desde a criação: um ser de amor.

Eu, Jesus, que vivo em ti, sou amor. Por seusim para o Amor, eles se tornam o 
que são: amor. Eu, Jesus, te amo e quero que você se torne amor. Todos aqueles que 
amam Jesus se tornam amantes do mundo. Eu estou em cada um de vocês-
des. Amem-se, amem-me. Jesus te ama. Um homem.

182 - 22 de julho de 2001 Jesus

Eu paguei com minha vida por suas vidas.

O amor de Jesus está em cada um de vocês, meus filhos. Sim, todos aqueles que 
pertencem ao meu Pai, eu os habito. Vocês são os filhos que meu santo Pai Celestial me deu:
"Eu cuido de tudo o que você me deu, padre, porque eu quero todos eles em mim."

Meus filhos, vocês que são meus, quero que todos me ouçam. Quem ouve 
minha voz tem vida eterna. Eu sou a vida, eu sou o caminho que leva você ao meu 
pai. Todos os que vêm a mim vão para o meu pai."Todos aqueles que você me deu, 
padre, eu amo todos eles." Sim, meus filhos, não quero que nenhum de vocês se 
perca.

Quando o amor veio a este mundo, Deus colocou minha presença em cada uma 
das crianças. Fui eu que me fiz rei pelo poder do amor. Todos os que estão em mim 
vêm de meu pai. Todos aqueles que desejam viver no Reino de meu Pai devem vir 
habitar em mim. Ah, como a intensidade do meu amor é imutável para cada um de 
vocês! Meus queridos filhos, vocês não percebem o quão imenso é o meu amor por 
vocês. Eu me fiz pequeno para cada um de vocês. Sofri por cada um de vocês 
atrocidades tão fortes que apenas um deles os destruiria.

Meus filhos, carreguei todos os seus pecados. Não há um único pecado que não 
tenha sido redimido. Pense que desde a minha morte até o fim deste mundo, todo o mal 
que coloquei em mim. Apresentei-me ao meu santo Pai como o maior pecador do 
mundo. Tornei-me o mais perverso dos iníquos que a terra já suportou.

Meus filhos, entendam bem o alcance deste gesto. Quando meu Pai me deu 
todos os seus prazeres, eu, o Amor do Pai, apresentei-me a ele com todas as imensas 
faltas, como se fosse eu quem as tivesse cometido. Fiquei tão desanimado naquele 
estado que o sangue começou a transpirar dos poros da minha pele.

Sim, meus filhos, pensem em vocês que são gratos pelos sacrifícios que seus 
pais fizeram para lhes dar uma boa educação. Um dia voce
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eles cometem uma única falta de que não gostam; você que os ama tanto se sente 
tão culpado que chora silenciosamente em seu quarto.

Eu, meus filhos, era o divino Filho do Pai, sem defeito algum, todo puro. 
Amei meu Pai com um amor tão perfeito que formamos, por meio do nosso 
amor, o Espírito Santo. Para salvar todos eles, eu me tornei o Homem do Pecado. 
Meus filhos, não os acusei de seus pecados, levei-os comigo para que vocês, 
meus queridos filhos, com sincero arrependimento, possam comparecer diante 
de meu Pai Celestial puros de suas faltas. Fui eu quem vos purifiquei, removendo 
as vossas culpas por amor a meu Pai e a cada um de vós, sem exceção.

Meu amor por você é tão grande que todo o meu Ser se funde com você 
para que você não se torne filho do Amor. Em você, todo o seu ser é meu. Você 
vive em mim. Você é meu por meu presente de minha vida. Eu quero você todo 
em mim, sem perder nenhum de vocês. Paguei com meu Sangue por sua 
libertação. É o preço do seusim amar.

Meus queridos filhos, venham a mim, vocês que choram e têm sede de 
amor, eu sou a sua salvação, eu sou o seu amor. Dá o teu consentimento ao 
Amor e derramarei em ti as graças que te farão ver o meu amor que te foi 
oferecido.

Quando você tem essa necessidade de amor, é o seu interior que clama por 
mim para que eu possa derramar as graças do amor para que você esteja 
apaixonado. Quando suas entranhas estão impuras, eles sofrem, suas vidas não têm 
esperança de felicidade. Você se voltou para os bens materiais para se satisfazer, 
mas em você sempre existe esse vazio que o torna impaciente, exigente, invejoso, 
taciturno, egoísta e insaciável. Só eu posso fazer vocês conhecerem a paz interior e 
por isso, meus filhos, é bom ir e se aliviar indo à confissão, para livrá-los desses 
pesos mortos. O ser de amor vai descobrir que você está, por mim, em mim.

Se você não se confessar, não pode ser puro. Só a absolvição os torna filhos 
puros. A absolvição é feita por nós, a Trindade. Somos nós que passamos pelo 
sacerdote para santificá-los. Se você mantiver seus pecados dentro de você, você 
estará em um estado de impureza. Somente o arrependimento dos seus pecados 
pode fazer você ser salvo da morte eterna, porque eu, Jesus, já levei todos os 
seus pecados para a morte.

Filhos meus, se não se confessarem com um padre, não ficarão em estado de 
graça, serão filhos impuros diante do amor incondicional. Não coloquei condições 
para minha morte na cruz; Diante do amor de meu Pai, ofereci-me a ele em total 
abandono à sua Vontade. Eu me submeti ao seu amor. Todo o meu ser foi dado por 
amor a meu Pai Eterno.

Vocês, meus filhos, que tomam a comunhão sem se confessar, parecem-me 
impuros. Eu, o Amor, não posso apresentá-los ao meu pai. Eu sou Pureza. 
Somente filhos puros podem ser apresentados a meu pai. Se você vier a mim em 
sagrada comunhão, no momento em que eu o levar comigo, você não será mais
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você, você está na vontade divina. Eu sou aquele que te santifica pelo meu Ser de 
amor. Se você não for puro, não posso tomá-lo e torná-lo santo. Você tem 
pecados impenitentes dentro de você. Eu, o Filho do Pai, não posso levá-lo a meu 
Pai Eterno.

Meus filhos, nós, a Trindade, vivemos em vocês. Eu os quero puros, não 
como filhos inconscientes do que são. Se você não é como eu, que sou Pureza, é 
você que quer assim. Não posso dar-lhes o amor que os torna filhos de Deus, 
porque não são puros. É o arrependimento que os faz concordar em se tornar 
puros. Como eu, você deve morrer para ressuscitar. Se você mantiver seus 
pecados com você, você não poderá receber de nós a absolvição que o torna 
puro como o cristal.

Arrepender-se dos seus pecados sem passar pelo sacramento da penitência 
não os torna puros, mas os faz ver a minha misericórdia. Eu derramo sobre ti as 
graças que te ajudarão a ir a um dos meus sacerdotes, para que ele te dê a graça 
da santificação. Sim, meus filhos, já os fiz, com a minha morte, filhos de Deus. 
Cabe a você saber se deseja. Se você se arrepender de seus pecados e se recusar 
a se confessar, deve conhecer um tempo de arrependimento e purificação, 
porque não será puro.

Meus filhos, eu amo vocês. Entenda bem, eu sofri muito para deixá-lo sem mim. Sua 
felicidade está em você. Venham todos vocês, estou aqui esperando que vocês estejam 
prontos para que eu possa derramar as graças do meu amor. Jesus te ama.
Um homem.

183 - 23 de julho de 2001 Jesus

A blasfêmia não é digna de você.

Eu sou Jesus Amor que é, foi e será o seu Deus por toda a eternidade. Eu sou o 
Ser que está em cada um de vocês. Você permanece em mim. EU SOU está em cada 
um de vocês.

Meus filhos, eu me consuma de amor em vocês, vocês que me ignoram. Você 
que não deixa de usar palavras que inspiram desconfiança no meu amor por você, 
não posso viver com alegria em você que me blasfema. Quem entre vocês gostaria 
de ouvir alguém falar contra você usando palavras desagradáveis? Quando você está 
com raiva, você usa palavras duras de significado, adicionando meu santo nome. EU 
SOU magoado por essa falta de respeito que você tem para com aquele que lhe deu 
tudo. Eu deixei minha vida sagrada para você na terra. Peguei em mim todas as 
feridas que me fizeram e as que vão me fazer.

Você que não quer me ouvir, eu te mostro o quanto é importante me dizer 
que eu sou tudo para você. Meus filhos, sofri atrocidades inimagináveis. Era tudo 
tão horrível, tão humilhante! Vocês, meus semelhantes, que são semelhantes a 
mim, sou um homem como vocês. Eu tive uma mãe como você.
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Eu morava perto da minha Mama Maria, assim como de você. Eu me entreguei à 
morte para salvá-los, porque os amo. Você que blasfema contra mim, o Cristo, por 
que tanta indiferença ao meu amor por você?

Você não pode continuar assim sem perceber todo o mal que faz a si 
mesmo. Sim, meus filhos, são vocês que fazem o mal. Você não pode imaginar 
todo o sofrimento que sentirá por causa de suas falhas para comigo, o Amor, que 
vive em você. Diante de toda afronta que me fizeram, muitos de vocês desejarão 
seu desaparecimento de maneira insuportável que será a dor.

Você terá lágrimas que não vão parar. Você não será capaz de detê-los, 
porque todo o seu ser ficará louco por causa dos seus pecados contra mim. Tu 
que blasfema contra o Amor, o teu ser conhecerá o rasgo da tua blasfémia 
contra o Amor. Assistirás aos seus insultos e, a cada blasfémia proferida, sentirás 
uma dor como uma queimadura em todo o teu ser. Você estará diante do 
desrespeito deles. É com meu amor que vocês vão se julgar. Você não pode ser 
indiferente ao meu amor, porque você o sentirá. Todo o seu ser estará em um 
estado de amor. Meus filhos, esta será a grande purificação.

Sim, meus filhos, quando o Espírito do Pentecostes os levar a vocês, meu 
amor se fará sentir em vocês. Ver-me-ás como sou: um Deus de amor cheio de 
alegria que vive em ti e que te fez sofrer com a tua indiferença, com palavras 
impuras para com o seu santo nome.

Meus filhos, quando vocês blasfemam contra mim, o Cristo, vocês 
blasfemam contra meu Pai, contra o Espírito Santo. Você não faz toda a dor que 
nos causa. Eu sou tão amoroso com você! Você que não quer se corrigir daquela 
mania de usar o meu nome na hora de suas conversas, como se fosse normal 
blasfemar, perceba que está cometendo uma ofensa a quem o salvou da morte 
eterna.

Meus filhos, vocês sabem que meus anjos, que são superiores a vocês, estão 
em contínua adoração diante de mim? Vocês, humanos, tomem o nome de seu 
Criador e usem-no para mostrar crueldade para com seus semelhantes. Sim, 
meus filhos, é por causa da sua fraqueza que você quer mostrar aos outros que 
você é forte. Se você estivesse seguro de si, não precisaria blasfemar para 
mostrar aos outros que é alguém de valor.

Muitas vezes, você não quer mostrar quem você realmente é, por medo de 
que outros digam que você é gentil e humilde. Meus filhos, é assim que vocês 
vão viver no Céu? Você vê que a conduta deles é inaceitável para aqueles que 
querem viver no Reino de meu Pai? A vida eterna é para você também; faça 
esforços para não blasfemar mais.

Meus filhos que eu amo, tenham cuidado com suas palavras, elas me 
machucam. Quem me machuca, machuca meu pai, machuca minha mãe. Vais 
testemunhar a tua falta de amor para com o Amor. Amo-te demais para estares 
nesta ignorância, impuro com o teu interior espiritual.
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Tenham cuidado, meus filhos, voltarei muito em breve. Você vai me ver em você. Você 
vai continuar a ignorar seu interior? Em breve, isso será impossível. Eu, Jesus, vosso Amor, 
rogo-vos que cumprais bem o vosso dever de filhos do amor. EU SOU está em você que o 
ama. Um homem.

184 - 23 de julho de 2001 Jesus amor

Quem vive em mim só tem que buscar a sua felicidade.

Eu, Jesus de Amor, quero que você continue me ouvindo. Meus filhos de 
amor, tudo vem de mim, tudo volta para mim. Deus te guia para que você 
encontre o amor dentro de você, aquele que te faz feliz. Olhem um para o outro! 
Meus filhos, vocês são seres rebeldes, são infelizes sem amor, perderam o 
sentido da verdadeira vida em Deus.

Tudo pode vir a você por meu intermédio, Jesus. A felicidade não está do lado 
de fora, está do lado de dentro, tudo em você. Quando você está infeliz, você procura 
os meios de tornar sua vida mais aceitável, mais agradável. Você se volta para os 
bens materiais e quando eles não mais o satisfazem, você vai em busca de outros 
meios, como entretenimento visual ou tátil.

Meus queridos filhos, quando todos esses meios passaram e eles ainda 
estão infelizes, procuram outros meios para se realizarem, como bebida, drogas, 
sexualidade, viagens, restaurantes e ainda mais. É porque você não tem amor 
por si mesmo. Não é com esses meios que você será feliz, e não é indo para as 
outras crianças que também estão infelizes que você encontrará a felicidade.

Cada criança que se deixa levar por essas engrenagens não consegue perceber 
todo o mal que está sendo feito. Meus filhos, vocês não pensam em amor quando 
precisam. Você não faz nada além do mal. Suas vidas são confusas. Eles não sabem 
como encontrar o bem-estar interior. Por mais confusos que estejam, sempre 
retornarão ao mesmo ponto de partida: a busca pela felicidade. Meus filhos, esses 
meios são enganosos, são apenas ilusórios.

Eu sou Jesus, o Todo-Poderoso, que te diz: "Meus queridos filhos, está em vocês
apenas que eles encontrarão sua felicidade. " Sua felicidade sou eu, Jesus, que
Eu estou em você. Eu sou Jesus Amor, o Deus de amor. Nada e ninguém, nem 
mesmo você, não é capaz de encher de amor o seu interior. Eu sou aquele que 
derramo em cada um de vocês as graças do amor que os transformam em seres de 
amor, para que atendam às suas necessidades. Essas ações mostram a eles que a 
felicidade vem de mim. Só eu posso preenchê-los. Ao mostrar que posso fazer tudo 
por você, você aprende a entregar tudo a mim. Porque eu os transformo em seres de 
amor, você sabe que sou eu que te dou o que você precisa para conhecer a felicidade.

A felicidade sou eu. Eu estou em você. Se você pratica uma boa ação que o 
enche de alegria, é porque eu sou aquele que derramei as graças sobre você.
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de amor que te faz ter feito esta boa ação. Sou então quem te preenche e 
continuo a tentar fazer-te saber que tudo vem de mim que sou a tua felicidade. 
Ninguém pode fazer você descobrir o verdadeiro valor de suas necessidades se 
não for por mim, amor.

Tudo é tão simples, meus filhos! Quando você se sente infeliz
diga-me: “Jesus, me ajude, eu sou seu. Você que está em mim, eu sei que você me 
ama. Eu preciso de amor, seu amor. Eu te dou minha vida. "Me dando tudo, eu
Vou dar paz interior. Na verdade. Meus amores, vai demorar para vocês verem as 
transformações que serão feitas pelas minhas graças de amor. Se você se 
esforçar todos os dias para ouvir o que vem de dentro de você, ficará feliz em ver 
minha atuação. É através do seusim em cada dia que você vai avançar. 
Silenciosamente, você se tornará cada vez mais amor.

Meus filhos do amor, deixem tudo comigo e verão que sua vida se tornará cada vez mais 
agradável. Me dê seuSim; Eu vou dar amor a eles. Amo vocês, meus filhos. Um homem.

185 - 24 de julho de 2001 Jesus amor

Seus bens não podem dar frutos.

Jesus de Amor pede-vos, meus filhos, que subam ao fundo do vosso ser para 
viverem em mim, Amor. Por meu intermédio, vos tornareis seres que darão amor aos 
outros para que sejam felizes.

A terra foi criada em primeiro lugar para ser habitada por seres criados pelo 
Amor e concebidos para o amor. Eles deveriam compartilhar tudo com amor. A 
terra, meus filhos, não foi criada para ser dividida como está agora. Em primeiro 
lugar, ela era linda, sem contaminação. Tudo era tão puro. Tinha que ser 
habitado por você, apaixonado, sem divisão, sem que você precisasse morar em 
um lugar determinado.

Todos vocês tiveram que viver neste lugar terreno onde o mal não teria existido: 
sem fronteiras, sem lugares impuros, sem lugares para se apropriar, para que não 
pensassem em dominar os outros. Ninguém deve escolher certos lugares para 
tomar posse. Eu sou o único dono de todo o universo e da terra. Para mim, todas as 
crianças devem possuir tudo.

Meus filhos que amo, desde o início, vocês foram seres concebidos para 
compartilhar tudo sem guardar nada para vocês pessoalmente. Como você pode 
ser feliz agora? Olhar! Você se tornou proprietário de muitos ativos sem 
compartilhar nada. Embora eu respeite seus bens adquiridos pelo seu trabalho, 
vocês vivem, meus filhos, como seres insaciáveis. Você só pensa nas suas 
aquisições para adquirir outras, para completar as que já possui, sem pensar nos 
seus vizinhos que sofrem com a sua ausência.

O que você faz no domingo, o sábado que foi designado para o seu bem-estar? 
Você o usa para comprar. Você se cansa de olhar para as vitrines para o caso de
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talvez gostem de alguma coisa, quando facilmente não gostariam. Todos esses itens não 
vão deixar você mais feliz. As coisas que eles acumularam em suas vidas diárias, na 
maioria das vezes, são praticamente inúteis para eles. Em vez disso, pense em seus filhos 
com quem você gostaria de se divertir, em seus pais solitários e em seus amigos. Meus 
filhos, eu, Jesus, peço que façam do seu domingo um dia de alegria, de descanso e de 
entrega.

Reflita bem! Quando chegar a hora da colheita, o que você colherá da árvore 
da vida? Os objetos que eles acumularam? Tudo isso não é uma fruta! Meus 
filhos, são as obras que vocês fizeram para si mesmos e para o próximo que 
podem dar frutos. Cada ação que vocês fazem atualmente e que também já 
realizaram, meus filhos, produz amor?

Tudo o que eles fizeram está inscrito no Livro da Vida. Todas as ações que 
você realiza hoje estão inscritas neste livro, o seu livro. Cada um deles está 
inscrito todos os dias em seu livro. Filhos meus, há uns que dão frutos e outros 
que não produzem nada. Olhe ao seu redor: quando suas ações dão frutos, você 
é amor e dá amor. O trabalho é que eles produzam frutos de amor. Vocês devem, 
meus amores, responder por suas obras. Eu, o Amor, estarei na sua frente e 
mostrarei para você. Só você julgará se suas obras terão dado frutos.

O amor está em cada um de vocês. Eu os transformo em filhos do amor para 
que aprendam a amar. Amar, meus filhos, é se render. Eu dei minha vida para 
que você tenha a vida eterna. Quantos de vocês sabem que suas ações que terão 
resultado no bem do seu próximo serão recompensadas, enquanto as outras que 
não terão produzido nada para o seu vizinho, ao invés, te feriram, serão sua 
perda? É sobre a perda de suas vidas que falo com vocês. Se você não semear, 
não terá nada para colher. Quando chegar a hora em que eles devem ver se dão 
frutos quando não têm nada, isso causará sua perda. É tão difícil não coletar 
nada! Quantos de vocês vão sofrer!

Meus filhos, pensem que quando vocês estão prestes a ganhar um jogo e ele 
acaba sem vocês terem a sorte de somar os pontos, quando o seu parceiro já 
ganhou tudo, como vocês se sentem? Será que você vai mostrar muita alegria com 
essa falta de pontos? Claro que não. Todo esse tempo que eles levaram para jogar 
para acumular pontos os divertiu muito. Mas, meus filhos, a sua vida não é mais 
importante do que um simples jogo que poderia ter rendido pontos?

Reserve um tempo para fazer uma pausa e perceber que tudo isso que você 
fizer pesará na balança de sua vida. Boas ações, assim como as más, serão pesadas. 
Eles vão mostrar o valor de suas ações. Se você faz obras que dão frutos, você 
receberá seu salário. Será dado a você cem vezes mais: esta será a sua recompensa. 
Obras que não produziram frutos não valerão nada; Eles vão causar-lhe dor, porque 
uma vida sem um trabalho de amor não vale nada para a sua vida eterna.
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Meus filhos, falo a vocês de sua própria felicidade eterna que nunca termina. 
Adquirir bens sem fazer ações de amor para sua felicidade eterna é deixar de 
lado o que é mais importante em sua vida terrena. Você está na Terra para se 
mover em direção à sua própria felicidade. Tudo lhe foi oferecido para fazer da 
sua vida uma obra que dê frutos. Seu Pai Celestial fez de vocês filhos do Amor. 
Mostre-lhe o quanto você o ama, dando-lhe o fruto mais bonito, você, através de 
seusim amar.

Amo vocês, meus filhos. Entenda que felicidade é se render e você receberá 
a vida eterna em troca. Entregue o seusim amar; Eu te dou a felicidade que está 
em você. Eu te amo Amém.

186 - 25 de julho de 2001 Jesus amor

A raiva veio a você por causa da astúcia de Satanás.

Na minha bondade, eu, Jesus, quero mostrar-lhe que sou amor. Você 
descobrirá que a felicidade terrena existe apenas dentro de cada um de vocês. 
Meus queridos filhos, tudo está em vocês. Você está cheio de amor por dentro, 
de modo que ama o seu ser. Quão grande é o amor que vive em cada um de 
vocês!

Quando você faz o bem ao seu redor, você traz à tona o amor que está 
armazenado dentro de você; Você é invadido por um grande bem-estar! Mas, 
infelizmente, quando você está confuso, tudo o que sai de você é incoerente. 
Meus filhos, no momento em que vocês estão com raiva, vocês encerram a 
felicidade que está dentro de vocês. Você priva o amor de se afastar do seu 
interior para ir ao encontro do próximo. Você não pode ficar feliz com essa 
privação de amor. Você é invadido por um sentimento de rebelião que não está 
dentro de você. Isso veio de fora, e foi você quem permitiu que isso entrasse.

Meus filhos, vocês percebem que só vocês permitiram que o mal entrasse 
em seu interior? Por não recusar o intruso, você enfraquece e o ódio te atrapalha. 
Só você deve tomar a decisão de dizer não ao sentimento de ódio que o invade. 
Esse sentimento não está em você. Ele se insere em você sem o seu 
consentimento. Ao sentir esse sentimento que começa a ser sentido dentro de 
você, você deve reagir, senão sua fraqueza o deixará inerte diante dos ataques 
que virão do Maligno.

Meus filhos, vocês percebem o que está acontecendo com vocês quando, 
um dia, um amigo os contradiz. Você explode porque ele não diz o que você 
gostaria de ouvir. Você fica chateado. Você o atormenta. Eles ficam com tanta 
raiva que enlouquecem de raiva. Vocês se tornam incontroláveis. O Maligno os 
controla. Você percebe que, ao menor desapontamento, você remove aquele mal 
que entrou em você sem que você percebesse? Foi Satanás quem o sugou com 
sua astúcia.
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Você ficou insatisfeito com tudo. Vocês não se amam mais, porque sabem 
que têm um caráter ruim. No entanto, não é isso que eles gostariam de ser. Pare 
e examine a sua consciência: você verá que é você que não resistiu ao 
sentimento de rebelião que o invadiu quando estava chateado. Você achou 
necessário se defender daqueles que não tinham a mesma opinião que você. Eles 
percebem que, depois de vários anos, estão infelizes porque perderam o controle 
de seu caráter. Agora que eles assumiram essa mania, eles não são mais capazes 
de parar. Para não ter mais raiva, eles têm que fazer um esforço.

Sim, meus queridos filhos, vocês têm que acordar e dizer não ao ódio que vive em 
vocês, senão vocês estarão tão fracos que o amor que os habita ficará totalmente 
paralisado. Você terá desejado encontrar um bem-estar interior, mas não será capaz de 
fazê-lo, porque terá desenvolvido uma letargia que o deixará estagnado devido à falta de 
movimento do amor.

Eu imploro, meus filhos, acordem! É normal sempre se sentir invadido por um 
mal que te devora por dentro? O amor que vive em você está tentando gritar: “Entre 
em você, preciso que você se liberte de suas âncoras. Eu, seu amor, quero mostrar-
lhe que o seu ser foi feito para ser livre para amar, para ser amado. Sim, veja em 
você mesmo, você que sofre por ser infeliz porque é amor. Torne-se amor. " Quando 
o amor reclama o seu amor de vocês, vocês devem, meus filhos, ouvi-lo. Ouvir o 
amor é estar atento à alma que fala por você ao seu amante.

Filhos meus, escutem a tua alma que fala por ti: “Quero te amar, meu Amor, não 
quero ignorar o teu amor. É você, Jesus, o Amor, é você, meu Salvador, que me ama. 
É você, meu Amor, que está em mim; Jesus, Amor, leva-me contigo, tu que vives em 
mim; Eu me sinto muito mal por ignorar o amor. " Eu, amor, quero por elaSim, 
responda à sua alma dizendo: Venha, minha amada alma, vamos
encher-se de graças de amor. Seu Deus quer você completamente feliz em mim. Eu sou o 
único que pode ajudar o ser que você habita, para que ele resista ao mal. Alimentando-se das 
minhas graças, você, minha amada, você brilha de amor. O amor se espalha nele para que o 
que ele recebe de dentro saia para fora. Você é a vida dele e eu sou quem sou a Vida da sua 
vida. Minha amada alma, esta criança precisa de alimento espiritual para viver como uma 
criança de amor; você precisa de minhas explosões de amor para viver. Seu amor quer você 
para ele por toda a eternidade. Me ame, eu sou seu único amor. "

Amo vocês, meus filhos. Tome os devidos cuidados, entre em você, não se 
ignore mais. É pedindo-me para agradecê-los que vocês se tornarão bons filhos. Eu 
sou a verdade de suas vidas amorosas. Eu sou a Luz que ilumina suas vidas. Eu sou o 
Caminho que mostra o único caminho que você deve seguir para chegar à felicidade 
eterna. Eu sou a Vida que conduz à vida divina. Um homem.
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187 - 26 de julho de 2001 Vovó ana

Minha missão como vovó.

Minha querida netinha, você que escuta dentro de si a voz de minha filha Maria, está 
sob a inspiração do Espírito Santo que habita em você. Minha netinha, você se entrega ao 
meu pequeno Jesus de Amor, todo o seu ser está na Vontade Divina.

Eu sou a vovó de Jesus. Ele é meu parente por meio de Maria, é meu Deus 
soberano. Eu invoco todos os dias para você. Cada criança que me pede graças especiais 
para ela ou para o próximo, eu, sua Avó, ouço o seu pedido e intercedo diante de Jesus, 
meu Neto, para que ouça a minha súplica. Quando apenas um de meus netos sofre, oro 
por ele. É o coração de uma vovó que bate em mim.

Sim, minha netinha, eu, sua doce vovó, estou com minha filha Maria. Meu 
coração está em seu coração. Seu Coração está unido ao Coração de meu Neto; 
eles fazem apenas um. Estou então no Coração de minha doce filha e no de meu 
doce e mais doce Neto, Jesus. O Sagrado Coração de Jesus e o Coração Imaculado 
de Maria são um só. Somente o Coração de Deus é o todo; contém todos os 
corações, mas, desses corações, o Coração de Maria é o maior. Eu sou a Mãe de 
Maria. Nós dois estamos no meu neto; nossa presença está nele, unida a ele.

Eu, sua avó, estou com os dois maiores corações. Então é normal para mim 
estar na graça do Amor. Embora eu deva insistir diante dele por uma graça física, 
ele nada me nega quando o pedido é aceito pela Vontade Divina. Pergunte-me, 
meus netos. Rezo para obter o que você me pede em suas súplicas. Minha 
netinha, quão grande é minha missão perante a Vontade Divina! Eu sou a Avó da 
Divina Vontade.

Em minha juventude na terra, eu não poderia ter filhos; Rezei para ser mãe. 
Agradeci a Deus Todo-Poderoso por todo o bem que me concedeu, tanto e tanto 
bem que fiz, no final da minha idade fértil, uma oração absoluta por todas as graças 
que Deus me concedeu por estar no auge da missão que ela teve que cumprir, já que 
ela não poderia mais ser mãe. Essa foi a minha atitude perante a Santa Vontade de 
Deus. Inclinei-me, certa de que Deus havia me dado outra missão além de ser mãe. 
Fiquei duplamente feliz por estar grávida. Tal foi a minha grande missão: ser a Mãe 
da Mãe de Jesus, meu Deus, depois a Feliz Avó do Meu Jesus Amor.

Quão grande foi minha alegria em educar minha filha, a Mãe de Deus, embora eu 
não soubesse que ela era a eleita do mundo! Pela grande missão que ele me deu, ser 
mãe, cumpri obedientemente a Vontade do Pai. Minha alegria estreou em mim com o 
anúncio da vinda do Salvador por meio dosim da minha filha Maria. Mesmo que eu fosse 
o mais feliz do mundo, nada estava aparente para não perturbar minha filha em sua 
humildade. Fiz tudo por obediência à Vontade Divina.

Minha filha, quando uma missão for pedida a você, entregue tudo de sua obediência, 
sem esperar nada em troca. Você não tem mais nada para oferecer ao seusim ao
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Com amor, minha querida neta, renda-se sem contar. Vocês, meus netos, adoram 
entregar seussim para amar.Eu, sua avó, espero por você no céu. Quero todos vocês no 
meu Neto, Jesus Amor.

188 - 26 de julho de 2001 Jesus amor

Seu corpo conhecerá um descanso e a alma continuará sua vida.

Minha filha, dê a seus irmãos e irmãs o que você recebe. Essas palavras que 
você escreve são para você e seus irmãos e irmãs, não porque você seja o autor 
desses escritos; tu és o instrumento do meu amor para intervir diante deles. Eu 
estou em você, você em mim. Fica, minha filha, como te amo: toda obediente à 
minha Santa Vontade.

Cada filho está em mim e eu, estou em cada um dos meus filhos de amor. O 
que eu gosto de entreter vocês com meu amor por cada um de vocês meus filhos 
do amor! Eu, o Filho de Deus, falo particularmente a cada um de vocês. Meus 
queridos filhos, sou um Deus de amor que é único para cada um de vocês. 
Nenhum de vocês quer perder! É apenas a sua rejeição que pode impedir você de 
ser meu. Não estou em cada um de vocês para forçá-los a aceitar meu terno 
amor. Só você escolhe se me quer dentro ou longe de você. Não posso fazer 
nada contra sua própria decisão. Depende apenas de você saber o que é bom 
para você.

Meus filhos, cabe a mim apenas deixá-los saber o que há em vocês. Você 
acha que não há nada em você que possa escapar de você? Você percebe que 
tem sua própria vida amorosa em suas mãos? Quantos pensam que a vida 
terrestre é irrevogável e que depois não haverá mais! Meus filhos, a vida na terra 
terá uma continuação, não terminará no momento de sua morte terrena. Sua 
vida só passará para outra etapa de sua vida, e seu corpo, que você tanto amou, 
meus filhos, conhecerá seu descanso por um tempo. Somente meu Pai Celestial 
conhece esse tempo de espera.

Meus filhos, sua alma conhecerá seu universo eterno no qual deve viver para 
sempre. Este é o verdadeiro objetivo do seu nascimento. Quem entre vocês pode 
pensar que o tempo terrestre termina com a morte do corpo? Entendam bem, meus 
filhos, que só o corpo se separa da alma e repousa. Sua alma não pode ser separada 
de sua vida: é ela, vida. Ela é vida para mim, em mim, para mim. Tudo o que você 
terá feito na terra será proveitoso para sua alma quando ela estiver em seu 
movimento de amor eterno.

Na terra, quando você faz boas obras para a sua alma, é a sua alma que se 
beneficia, não o seu corpo. Se, às vezes, você acha difícil sacrificar o corpo pela 
alma, saiba que é a alma que viverá pela eternidade, não o seu corpo. Quando 
você pratica boas ações na terra, a alma se aproveita delas e fica assim até a 
morte. Você entende, a verdadeira vida na terra é
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faça o bem para que sua alma possa conhecer sua vida divina e saborear a felicidade. 
Então você será feliz por toda a eternidade. A eternidade é infinita, meus filhos.

O corpo é um envelope importante para a alma. Ele é composto de 
matéria. Ele dá à alma sua residência para que a alma possa alimentá-la com as 
graças que recebe de mim, Jesus. O corpo é como o motor que funciona graças à 
alma que o alimenta com seus benefícios. O corpo é essencial na terra para a 
alma; ele foi criado por Deus à imagem de Deus. Tudo como a alma é essencial 
para o corpo, foi criado pelo Amor, o corpo precisa da alma, caso contrário seria 
uma matéria morta, sem vida para animá-la.

O corpo, para a alma, são vocês, meus filhos. A alma é de Deus. A alma vem 
de Deus. O corpo foi feito por amor a Deus. Foi ele quem o criou para que a alma 
habite a terra. A alma é divina. O corpo é terrestre. A alma sozinha é vida; ela está 
em Deus. No fim do mundo, a alma, por Deus, será unida ao seu corpo para lhe 
dar vida novamente; esta, meus filhos, é a ressurreição da carne. Todos aqueles 
que acreditam em mim terão vida eterna. A alma e o corpo estarão em felicidade 
infinita. Eles viverão em mim; eles estarão em harmonia de amor com seus 
irmãos e irmãs. Esses filhos de Deus serão eternamente felizes.

Sim, meus filhos, apenas aqueles que terão dito sim para Amar você verá seu corpo 
purificado pela Vontade Divina. Aqueles que terão ditonão Para o Amor, o corpo se unirá à 
sua alma para o último grande julgamento. A alma, unida ao corpo, retornará ao inferno para 
sofrer eternamente. Somente meu Pai Celestial conhece esse momento. Corpo e alma serão 
reunidos para a eternidade.

Pensem meus filhos! A alma vem primeiro, não o corpo. Amar o corpo é 
bom. Amar a alma é melhor. Eu, Jesus, amo você. Vamos, minha filha.
Eu amo Você. Um homem.

189 - 27 de julho de 2001 Jesus

A morte do Ressuscitado.

Eu, Jesus, estou amando meus queridos filhos. Eu me ofereci a você para que 
minha Vida flua em você. Estou vivo, meus filhos. Eu morri e ressuscitei. Meu corpo 
conheceu a morte. A morte veio à minha sagrada vida terrena, ela me conhecia e não 
podia me impedir. Passei três dias no inferno, revelando a todos os que esperavam 
minha vinda a glória de meu Pai Celestial. Todos eles se alegraram com alegria, eles 
os bem-aventurados que aguardavam sua libertação. Eles foram muito felizes.

A morte terrestre é a alma que deixa o corpo para que a alma possa continuar a 
viver sua vida eterna. A alma é vida. Ela não pode conhecer a morte eterna, a menos 
que o ser criado por Deus rejeite a vida eterna, dizendonão Bye Bye. Cabe a ele 
escolher se deseja viver como filho de Deus. Deus respeita sua vontade.
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A morte, meus filhos, foi conquistada por mim, Jesus. Eu sou, o Ressuscitado, 
que venceu a morte com a minha morte. Por causa do pecado, todos vocês estavam 
mortos para a vida divina. O pecado cometido por Adão e Eva havia interrompido a 
vida, impedindo a alma de se alimentar das minhas graças de amor. Nenhum de 
vocês não poderia ter vida eterna. Todos vocês voltaram à vida em Deus. Somente o 
Filho de Deus poderia dar vida novamente. Eu fiz renascer a vida em cada um de 
vocês, purificando-os com o meu precioso Sangue. O amor veio entre vocês para 
devolver a seu Pai o amor de seus filhos.

Meus filhos, morri e ressuscitei. Eu tive que morrer para devolver a eles a 
vida que foi interrompida por causa do pecado. Peguei todos eles e carreguei 
todos os pecados. Ao dar à morte o que é devido: seus pecados, eu o salvei da 
morte. Vocês, meus filhos, não têm mais medo da morte, fui eu que fiz isso por 
vocês. Eu carreguei a morte, a morte deles, para libertá-los de seu ódio eterno. 
Eu carreguei todos os seus pecados. Eu tenho sido o incondicional do mal. Não 
me opus ao mal que me invadiu. Eu fui o rebelde. Eu estava em vícios. Eu cometi 
atos impuros contra meu vizinho. Tudo em mim era dor. Eu não conseguia me 
mover, então meu corpo sofreu por causa de todas as suas falhas que carreguei. 
Eu, o pecador do mundo, estava morto para a pureza.

Todo o meu ser foi enfraquecido porque o meu sofrimento foi enorme. A dor 
me cobriu. A amargura me enfraqueceu. A decadência me deixou inerte. Meu 
objetivo era dar-lhes vida novamente. Minha santa esperança era morrer por você. 
Eu sou a morte, vocês são pecados; Eu, a vergonha, você, a desordem; Eu desonro, 
seu insubordinado. Meus filhos, eu estava morto por tudo o que vocês eram. Sem 
mim você estava morto. Eu apenas os salvei. Entenda minha morte. Eu sou a Vida 
eterna. Eu sou Deus, não posso morrer. Quando vim a este mundo, tomei carne no 
ventre de minha terna Mãe Maria, e Deus Pai permitiu que meu santo Corpo 
conhecesse a morte.

Meus sofrimentos físicos foram tão grandes que nenhum de vocês poderia 
suportá-los. Eu carreguei todos os seus pecados. Eles feriram minha carne, indo ao 
ponto de me tornar um ser desconhecido. Minha carne foi desfiada. Meus anjos 
adoravelmente pegaram os pedaços que caíram quando me bateram. Para continuar 
minha missão, pedi a meu Pai que me desse forças para não sucumbir à morte. Cada 
vez que minhas feridas abertas pegavam seus pecados, eu sentia minha força 
desaparecer. Meu Sangue que correu os purificou. Minha carne ferida respondeu 
aos meus apelos e não se fechou, porque seus pecados eram numerosos!

Minha paixão foi para você uma esperança de vida. Das minhas feridas saiu o meu 
Sangue para te mostrar o meu amor, que não tem limites. Das minhas mãos, dos meus pés, 
das feridas na minha cabeça e do meu lado veio o meu Sangue que foi derramado sobre 
todos vocês para torná-los dignos de serem chamados filhos de Deus. Através de mim, você 
pode ir ao meu pai.

Filhos meus, é no abandono total ao meu Pai que me entreguei, para sofrer 
para purificar-vos de todos os vossos pecados. Ninguém nesta terra saberá o
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sofrimento que conheci por amor a cada um de vocês. Meus filhos, todos os seus 
sofrimentos foram reunidos em meu santo Corpo.

Sim, meus filhos, sem mim sim à dor, você não teria conhecido a vida. Vocês 
eram filhos escravos do Mal. Satanás, meu inimigo infernal, dominou vocês. Com a 
minha morte, eu o libertei. Se você não vier a mim em busca de graças, não será 
capaz de resistir aos ataques dele à sua alma. Ele os incita a fazer atrocidades contra 
ela; isso os faz sofrer.

Meus filhos, quando há um movimento dentro de vocês que os impele a 
fazer o mal e, afinal, vocês não se orgulham de si mesmos, isso os perturba. Você 
não gosta de se sentir com a consciência pesada. Você se desculpa dizendo que 
não poderia fazer de outra forma. Isso, meus filhos, está em contradição com 
quem vocês são. Você sabe que essa ação é ruim, mas você a faz de qualquer 
maneira. Isso é contra você. Você faz uma ação que não é boa para você.

Meus filhos, pratiquem ações que os ajudem a perceber que não são filhos 
da discórdia, mas filhos do Amor. Eu os amo, meus queridos filhos. Resista a 
todos os ataques que o incitem a agir contra si mesmo. Agir contra você não é 
realista. Sejam filhos do Amor, vocês são filhos de Deus. Você é amor, você não 
pode ir contra o Amor. Eu sou, Deus-Filho. Faça trabalhos sabendo que vivo em 
você, para que todos vocês sejam amor para mim. Como eu amo vocês, meus 
amores! Eu sou você, você eu, para mim. Eu só posso transformá-los em um ser 
de amor. Você não é mais você, sou eu que te faço. Eu sou Deus. Você não pode 
estar em Deus exceto por mim. Só eu tenho o poder de transformá-los em um 
ser de amor. Você é eu por minha causa, só por minha causa.

Antes de eu vir à Terra, meu Pai Celestial enviou os santos profetas entre as 
crianças para prepará-las para minha santa vinda. Essas crianças ainda não eram 
filhos do Amor, todas essas crianças tinham em si o pecado da desobediência. Só eu, 
o Filho de Deus, poderia purificá-los, cobrindo-os com meu precioso Sangue. Sem o 
meu santo sacrifício, nenhum desses filhos teria sido capaz de se identificar como 
filho de Deus, porque a afronta que Adão e Eva fizeram a Deus os impediu de ser o 
que deveriam ser antes do pecado.

É minha morte que eu tive que torná-los filhos de Deus novamente. Entre essas 
crianças, apenas o povo de Israel manifestou a Deus atos de reconhecimento de sua 
Vontade. Meu Pai escolheu, entre todos os filhos da terra, um povo que deveria ser o 
povo escolhido para meus descendentes. Tudo estava em Deus. Este povo foi 
escolhido para gerar o reino de Davi, o rei de Israel. Esses filhos de Israel eram 
descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Este povo conheceu a escravidão no país do 
Egito. Ele conheceu a dominação por 400 anos.

Essas crianças foram libertadas pelo profeta Moisés, a quem meu Pai deu suas 
santas leis. Este povo obstinado seguiu Moisés no deserto. Essas crianças sabiam que o 
Deus de Israel era o seu único Deus, mas seus corações estavam endurecidos para
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por causa das más influências dos filhos do Egito, e eles estavam longe da Vontade 
de Deus. Por se recusarem a se submeter à providência de Yahweh, eles viveram 40 
anos no deserto. Yahweh queria mostrar-lhes que apenas aqueles que o 
obedecessem entrariam na terra prometida. No país de Canaã, Deus lhes dá 
prosperidade.

Mas seus corações se fecharam novamente e eles encontraram a rebelião 
novamente. Eles profanaram as leis de Deus. Eles conheceram idolatria, vícios com 
mulheres infiéis, violência, ódio. Deus se retira deles. Eles tinham vergonha de se 
verem sob a submissão de um povo pagão. Apenas alguns oraram para que Deus os 
visse com compaixão. O amoroso Coração de Deus dá-lhes reis até o dia em que o 
Rei Davi teve a descendência para que as promessas feitas aos filhos de Deus sejam 
cumpridas. José e Maria foram os filhos escolhidos por Deus Pai para a minha vinda.

Todas essas crianças que nasceram antes do meu nascimento tiveram que seguir as 
leis de Deus que foram dadas a eles por meus profetas. Esses filhos aguardavam a vinda 
do Messias entre eles. Somente o Filho de Deus deveria libertá-los da escravidão do mal 
que foi causada pelo pecado original. Essas crianças se submeteram à vontade de Deus 
de acordo com as leis de Moisés e as promessas feitas a seus pais Abraão, Isaque e Jacó. 
Seus corações não eram habitados pelo Amor porque, meus filhos, eu ainda não estava 
neste mundo. Eles não poderiam ter dado o seusim ao Amor, porque minha Presença 
não estava neles. Fui eu, Jesus, que me ofereci a meu Pai para te purificar, para que 
estejas em mim e eu em ti, e sou eu que te fiz conhecer o Amor: meu Pai.

Filhos escolhidos de meu Pai, vocês se ocupam neste mundo com o seu 
conhecimento do bem e do mal, quando vocês têm minha Presença dentro de vocês. 
Ela foi dada a você por minha morte na cruz. Meus filhos, eu sou o autor do amor. Eu 
vim para te dar amor. Este amor vem do Amor, que é meu Pai, seu Pai. Ele é Amor. 
Ele é o Todo-Poderoso. Ele deu a você o amor que eu sou, seu filho. Eu, o Amor, me 
entreguei à morte carregando todos os seus pecados, para que você seja amor. Fui 
eu, pela minha santa morte, pela minha santa glória como o Ressuscitado, que vos 
dei amor. Vocês são filhos do amor.

Meu Pai escolheu todos vocês. Ele me deu todos os seus escolhidos para serem 
glorificados por mim. Vocês são filhos do amor por mim, seu filho. Estes filhos nascidos 
antes do meu nascimento não podiam ser amor porque, para ser amor, é necessário 
morrer em mim, Jesus (cf. Jo. Cap. 12, 24-26). Eu sou Amor. Todas as crianças que vieram 
ao mundo antes do Amor vir a este mundo não se conheciam como filhos de Deus. Foi 
necessário que a Luz viesse até eles, para que se vissem como eram antes da queda de 
seus primeiros pais.

Meu Pai, seu Pai, ama todos os seus filhos. Desde Adão e Eva até o último a 
vir a este mundo, ele ama a todos. Você é tudo para ele. Aqueles que nasceram 
antes da minha vinda não podem ir imediatamente para o meu pai. Fui eu, seu 
Filho, que o conduzi ao meu pai. Vocês, meus filhos, meus escolhidos
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Pai, venho a ti para declarar meu amor, o amor de meu pai. Vocês são os filhos 
escolhidos que viverão na terra como filhos de Deus, na Vontade Divina.

Se vocês, meus filhos, que são os eleitos de meu Pai, se rebelam ante sua 
Vontade porque negam se reconhecer como filhos do Amor, permanecem escravos 
do Mal, eles serão considerados rebeldes do Amor. Rejeitar o amor é querer 
deliberadamente ignorar o Amor para continuar vivendo na inveja: tudo para você, 
nada mais do que para você, sem se preocupar com a sua alma.

Mas, meus queridos filhos, seu Deus condenou Sodoma e Gomorra por sua 
vaidade, suas faltas para com o próximo e sua falta de respeito por si mesmas. E 
vocês, meus filhos, meu Pai, na Divina Vontade, os escolheu para serem filhos do 
Amor, vocês estiveram em mim, Jesus. Eu os carreguei em mim. Ele os deu para mim. 
Você percebe que você é filho de Deus, não filho do Mal. Você que quer me ignorar, 
diga-me, como você vai reagir quando eu me apresentar a você? Você não será capaz 
de negar minha Presença dentro de você. Não é a sua ignorância que vai justificar 
você, porque você me conhece. Você verá em si mesmo o que está errado: sua 
indiferença.

Meus filhos, vocês conhecem o Amor. Vim ao mundo há mais de 2.000 anos. Eu 
construí minha Igreja. Meus filhos da luz ensinaram-lhes minhas leis de amor. Você 
sabe quem eu sou. Qualquer que seja sua raça, sua língua, sua religião, eles sabem 
que existe um Deus de Amor que ama todos os filhos da terra, porque deu a eles seu 
único Filho para salvá-los da morte eterna. Agora tente responder
derme: "Quem entre vocês não conhece um Deus que morreu na cruz?" Eles entendem,
Meus filhos, agora há uma resposta em vocês. Muito em breve, quando eu me 
apresentar a você, é você quem vai responder a esta pergunta.

Os filhos de Sodoma e Gomorra cometeram pecados muito graves. Eles foram 
removidos da superfície da terra porque não havia nada além de corrupção entre 
eles. Eles viviam no mal, não sabiam que eram filhos de Deus. Foi somente por seu 
próprio julgamento que eles sabiam quem eram. Muitos deles foram para o inferno, 
porque o ódio os tornou escravos da morte.

Alguns escolheram a vida eterna, porque Deus lhes mostrou que eram filhos de 
Deus. Eles sabiam que por causa do pecado de seus primeiros pais, eles não podiam 
viver em Amor e também sabiam que o Céu é um lugar de amor feito para filhos puros. 
Foram eles que escolheram o Amor, porque viram a grandeza do amor de Deus por eles. 
Eles entenderam como Deus é misericordioso. Eles não queriam se separar de seu amor. 
Diante de tanto amor, seus sofrimentos eram iguais aos seus pecados. Apesar de toda a 
dor que sentiram por causa de seus pecados, eles queriam ser tudo para Deus. A 
vergonha diante de tantas ofensas feitas a Deus rendeu-lhes a felicidade de ir ao 
purgatório.

Mas vocês, meus filhos, que sabem que morri na cruz para purificar vocês para 
que não tenham que sofrer como eles, o que farão quando suas vidas desfilarem 
diante do Amor, quando O ignoraram deliberadamente? Vocês se julgarão mais 
severamente do que aqueles que não me conheceram. Meus filhos, céu e
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inferno são os lugares onde todas as almas devem ir para ficar por toda a 
eternidade. Purgatório e limbos são os lugares onde as almas devem 
permanecer por um tempo que não é eterno. Deus é o único juiz do tempo que 
será necessário para eles. O purgatório é um lugar de purificação onde todas as 
almas estão por um tempo de amor para merecer o céu. Limbo é um lugar onde 
as almas estão em um estado de espera por causa do pecado original.

Meu Pai conhece todas essas almas: estes são seus filhos, ele os quer para si. 
Ele é o único que sabe a hora de sua libertação. Esses lugares existem porque a alma 
deve ser pura como eu, eu sou puro. Eu sou Pureza. Nenhum filho vai para o meu Pai 
sem passar por mim. Eu sou a Perfeição. Você deve ser perfeito como eu, eu sou 
perfeito.

Dizer que Deus é misericordioso é perceber que ele perdoa todos os 
pecados sinceramente confessados   a um sacerdote. Se, na sua morte terrena, a 
sua situação o impedir de se confessar, Deus, que vê a sua sinceridade e o seu 
desejo de ir a um sacerdote para obter o perdão, o perdoará. Se você não fizer 
um esforço para ir a um de meus ministros, eu sei. Meus filhos, morrer em 
estado de pecado mortal é tão sério: é a sua vida eterna!

Quando chegar a hora de você se apresentar a mim, seu Deus, você se 
arrependerá sinceramente de seus pecados? Os pecados veniais lhes causarão 
dor, porque se arrependerão de ter me ofendido; será necessário que eles vão ao 
purgatório. Mas, pecados mortais, mesmo um, levarão à morte eterna.

Quando uma criança está em estado de pecado grave, seu ser está em 
trevas, ela não vê o Amor que a ama. Meus filhos, se vocês vivem em um estado 
de pecado grave, têm certeza de que vão me pedir perdão? O pecado torna o ser 
feio, ele se torna indiferente ao meu amor: o orgulho o domina, a apatia o 
justifica, a desonestidade o petrifica, a preguiça o condena, a arrogância o afasta 
de mim, a dependência da embriaguez Ele contradiz o prazer, o mal o torna 
implacável, a mentira o destrói , a desconfiança o aniquila, a impureza o açoita. 
Onde reina o mal, você está cego, porque não tem mais em você a luz que lhe 
mostra que só Deus pode ajudá-lo.

Se não te deres a sorte de te purificar com as minhas graças, quem te diz que 
poderás ter esta força que te fará amar porque, quando estiveres antes do Amor, 
não haverá ninguém senão tu. É você, com o que você é, que você vai julgar a si 
mesmo. O tempo entre sua morte terrena e a de vir a mim para seu julgamento é 
um tempo muito curto para aproveitar minha misericórdia. Você vai esperar por este 
momento? Você tem certeza de que terá um arrependimento sincero por seus 
pecados?

Você não sabe que apenas um pecado mortal impenitente irá levá-lo ao 
inferno? Você não poderá esconder nada de Deus, porque ele conhece o seu 
interior. Ele sabe se seu pedido de perdão será sincero. A vontade humana de 
vocês, meus filhos, tem sido contra vocês durante sua estada terrestre,
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eles ainda terão o rastro. Você não precisa esperar por este momento. Vá para os 
meus padres, não se arrisque, pode ser fatal.

Meus filhos, vocês que estão em estado de pecado, pretendam ir direto para 
o Céu sem passar pelo purgatório. Você que diz isso está perdido em busca de 
uma hipótese que justifique suas palavras. Diga-me: quem lhe ensinou que seus 
propósitos de minha misericórdia são iguais à sua maneira de ver? Se o que você 
diz é uma suposta verdade, então minha morte seria um gesto sem muito 
interesse. Não prestes homenagem ao meu gesto de amor, porque morri para te 
purificar apenas se aceitares purificar-te. Um é o gesto da Redenção, o outro, o 
gesto da graça.

Misericórdia é perdoar pecados. Há perdão quando a pessoa se arrepende de 
seus pecados. Se ela não fizer nenhum gesto que demonstre que está arrependida 
de seus pecados, não poderei conceder-lhe minha misericórdia. Eu sou a justiça. Há 
justiça quando a pessoa pratica um ato de justificação. Meus filhos, isso é aceitar sua 
purificação. Se a pessoa não faz um gesto que a torne pura, por que a misericórdia a 
perdoaria, se ela não mostra seu amor a Deus? A misericórdia não forçará o filho se 
ele não quiser.

Deus, o Pai, deu seu Filho para purificar todos os filhos que pedissem perdão 
por seus pecados. Na sua morte, quando comparecerem perante Deus, se pedirem 
perdão, Deus o concederá e os filhos devem aceitar a sua purificação. Na terra, eu, o 
Filho de Deus, fundei a minha Igreja. Disse aos meus apóstolos que perdoassem os 
pecados e curassem os enfermos. E, aqueles que vão reter seus pecados, eu reterei 
e, aqueles cujos pecados eles vão perdoar, eu vou perdoar. Com este gesto, o 
sacramento da penitência torna-se para os pecadores um meio de se purificarem, 
porque a minha morte trouxe à morte todos os pecados.

Uma vez que o padre absolve seus pecados, minha graça o cobre e o torna 
puro como eu sou puro. Essa graça santificadora torna a alma pura. Mas, se na 
tua morte terrena não aproveitaste esta graça, mas te arrependeres dos teus 
pecados, a minha misericórdia te perdoará, vou cobrir-te com o meu amor e irás 
ao purgatório para te purificar, porque a graça santificadora não pode ser dado, 
exceto para os sacramentos.

Somente a alma se vê diante da plena misericórdia de Deus. Um dia, quando 
você se deparar com tanto amor, tanta doação, sua alma se dobrará por causa 
do pecado. Ela, que nada mais é do que uma simples obra de Deus, se 
envergonhará de querer se ver digna de tanto amor. Seu desejo de agradar a 
fará feliz. Ela se entregará por amor ao fogo do amor para se tornar a esposa 
digna de seu Marido Jesus.

Como você pode simplesmente dizer seu amor por mim? Você não 
conseguia entender a profundidade. Só a alma que vê seu futuro Marido pode. 
Compreendem, meus filhos, como é importante deixar-se purificar pelas minhas 
graças dadas nos sacramentos?
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Lembre-se da parábola das dez virgens que deveriam ter suas lâmpadas 
cheias de óleo: cinco delas eram previdentes. É como você que aproveita as 
graças preservando sua alma na pureza. O óleo representa minhas graças. Eles 
mantêm a alma pura, pronta para a vinda de seu Marido. Vou contradizer meus 
ensinos dados aos meus apóstolos?

Perdoarei todos os seus pecados, porque meu Sangue foi derramado sobre você 
para purificá-lo. Sim, meus filhos, até os seus pecados graves, eu os perdoarei, porque 
levei todos os seus pecados à morte. Depende somente de você saber se deseja minha 
misericórdia, indo, com sincero arrependimento interior, a um sacerdote para obter meu 
perdão.

Os anjos caídos foram mergulhados no inferno por uma única falha. E você, que 
é humano, acredita que se morrer sem se confessar para confessar seus pecados 
veniais, não terá que se purificar passando pelo purgatório? Meus filhos, não falo 
com vocês sobre o pecado mortal, porque um único pecado mortal sem 
arrependimento não pode levá-los ao purgatório, mas diretamente ao fogo que 
nunca se apagará. Somente os filhos puros serão dignos de ir para o meu pai. Meu 
sangue foi derramado para redimir todos os seus pecados. É preciso aceitar a 
purificação.

Pelo meu Sangue, todos foram salvos, tais são os bem-aventurados que esperaram 
em limbos pela minha vinda para ser libertado. Eles conheceram um momento de espera 
para merecer o paraíso. Somente o Filho de Deus poderia abrir a porta do céu. Minha 
misericórdia foi tanta que eles estavam esperando, esperando por sua libertação. Na 
minha morte, fui até eles, para libertá-los dessa longa espera. Eles não poderiam entrar 
no Céu sem mim, o Filho do homem, vindo morrer na cruz para salvá-los. Aqueles que 
estavam em estado de pecado por causa do pecado original não podiam ir para o meu 
Pai, porque era necessário ser puro.

Se você comete pecados veniais e não os confessa a um padre, é porque 
deseja manter os seus pecados com você. Eu, o Amor, que vivo em ti, continuo a 
sofrer pelos teus pecados sem arrependimento. Se você se arrepender deles, 
mas não vai tirar proveito das graças do sacramento do perdão, seus pecados 
permanecerão. Só o padre pode absolver seus pecados.

Diga-me, quando você vai se apresentar a mim e eu vou te mostrar o seu 
interior, você que esteve em estado de pecado e não aproveitou as graças da 
confissão, o que você vai fazer quando você vê meu sofrimento que tem sido 
causado por sua negligência? Eles podem ir para o céu sem passar pela purificação? 
Eu, que sou Misericórdia, vou te perdoar se você quiser se purificar. Somente 
aqueles que estiverem com arrependimento sincero serão perdoados e sua alma 
feliz se permitirá ser purificada pelo amor.

Meus filhos, se vocês não se arrependerem de seus pecados mortais, irão 
diretamente para o inferno, assim como Judas que não se arrependeu de seus 
pecados. Ele manteve sua amargura com ele. Sentindo-se muito fraco por sua culpa, 
ele se condenou ao se enforcar. Meus filhos, este gesto mostra sua escolha.
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ção Ele não queria meu amor. Quando Judas estava em minha presença, eu o segurei em 
meus braços. Ele tinha todas as provas do meu amor. Eu mostrei minha misericórdia quando 
estive com ele na terra. Ele viu minhas ações quando perdoei aqueles que me pediram 
misericórdia por suas faltas. Ele testemunhou minha santa misericórdia, porque Deus queria 
isso para ele.

É ele sozinho que disse não para o meu amor; ele se recusou a vir para mim. Minha mãe 
orou para que ele se arrependesse. Ele não se aproveitou dos meus agradecimentos. Em seu 
julgamento, quando ele se viu como ele era na terra, seu desespero tornou-se tão grande que ele 
rejeitou todo o meu amor. Ele foi para o inferno levando seu egoísmo consigo, levando tudo para 
si. Acontece que foi assim que ele preferiu ficar, em vez de pedir perdão para se purificar.

Filhos meus, vejam Pedro, meu servo. Ele se via em sua culpa. Ele me negou três 
vezes. Ele se arrependeu chorando de seu pecado. Ele pediu perdão a Deus e à 
minha mãe. Ele aceitou sua vergonha ao aceitar sua purificação. Pedro é um 
exemplo para você. É com arrependimento que minha misericórdia está em 
movimento. Se não houver arrependimento de sua parte, Eu, o Amor, não posso 
agir. Deve haver um movimento de amor de sua parte. Eu sou um Deus livre.

Cabe a você fazer sua escolha. Aceitei morrer por você; a você morrer em 
mim fazendo de você seres humildes para pedir a Deus por sua misericórdia. 
Cada criança deve estar em pureza exemplar para ver meu Pai que é a luz. 
Somente os filhos da luz se verão na luz. Você que está na terra, veja todos 
aqueles que conheceram a morte; todos conheceram a minha misericórdia: uns a 
rejeitaram, outros a aceitaram entregando-se ao Amor. Num impulso de amor, 
eles próprios estiveram no lugar onde se deixaram purificar.

Eu digo a vocês, nenhum de vocês entrará no Reino de meu Pai em um estado 
de impureza. Vocês se julgarão e sua purificação será na medida de sua sinceridade 
de amor por mim, que morreu na cruz por amor a vocês. Amo vocês, meus filhos, e 
imploro que pensem com cuidado sobre essas palavras duras que lhes disse. Pense 
que o amor está em você e que se continuar a ignorá-lo, só você irá julgar a si 
mesmo. Vocês, meus filhos, julgarão a si mesmos com mais severidade do que Deus, 
que é misericordioso. Por isso é bom ir receber graças nos sacramentos.

Eu estou vivo, vivo em você. Logo vocês me verão: muito, muito em breve, meus 
filhos. Jesus pede que você reflita sobre estas palavras: "Até breve!" Um homem.

190 - 27 de julho de 2001 (continuação) Jesus

A liberdade vem de sua vontade humana?

Eu fiz o céu e a terra. O homem foi criado e tinha vida nele por Deus. O sopro de 
Deus está no homem. Ele conheceu sua primeira estada na terra e foi como um 
homem livre que viveu na Vontade Divina. Ele deveria dar a Deus uma prova de 
amor. Deus pediu a ele que não comesse o fruto proibido. Ele era livre para escolher
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mas sua escolha foi viver por sua vontade humana, ao invés de viver pela Vontade Divina. 
Ele escolheu conhecer o bem e o mal por si mesmo, tornando-se o único juiz de suas 
ações. Assim será no dia do seu julgamento. Ele só queria assim. Deus não o forçou a 
essa escolha.

Deus é justiça! Ele não fez do homem um escravo de sua vontade, ele queria 
mostrar-lhe seu amor, libertando-o. Porque Deus é um Deus de amor, ele ama o 
que é: um Deus que respeita a liberdade de sua criação. Ele criou o homem por 
amor, para que ame a liberdade de amar. Deus deu ao homem tudo que ele 
precisava para ser feliz.

Quando Adão foi criado, ele vivia no Paraíso terrestre, feliz com sua companheira. 
Eles estavam livres. Por serem livres, foram eles que escolheram a obediência.
Inc. Ele deu-lhes este aviso:“Vá a qualquer lugar, mas a árvore do bem e do mal não é para 
você; Se você comer o fruto da árvore, um grande infortúnio se abaterá sobre você.
gará. " Meus filhos, a árvore do bem e do mal era o conhecimento do bem e do mal, ou 
seja, eles estariam em sua vontade humana se comessem aquele fruto. O bem seria 
conhecido por eles e também o mal. Por serem livres, somente homens e mulheres 
teriam que escolher entre o bem e o mal, de acordo com suas consciências. Isso 
significava que o bem e o mal se esfregavam.

Por não irem para Deus, Adão e Eva se deixaram ser tentados por Satanás e 
descobriram sua vontade humana. Daí em diante, eles tinham uma escolha a fazer: o 
bem ou o mal, e isso durante todo o período de suas vidas terrenas. Deus os 
expulsou do Paraíso, porque este lugar foi dado para que pudessem viver felizes no 
amor de Deus. Mas eles próprios escolheram desobedecer a Deus, comendo o fruto 
da árvore do bem e do mal. Eles não quiseram ouvir e ele, que havia lhes dado tudo, 
tirou tudo o que havia sido sua felicidade. Foram eles próprios que desobedeceram.

Deus é justiça. Ele não condena, ele é misericordioso. Ele dá a conhecer aos que 
não o querem que o seu jugo é justo e livre. Ninguém pode colocar Deus em dúvida 
sobre sua conduta, pois Deus é Luz, Verdade e Justiça. Temer a Deus é conduzir-se 
bem diante de Deus que tudo sabe, porque tudo vê. Deus criou tudo, porque ele é o 
Poder. Deus pode fazer tudo, porque ele é a Vontade Divina. Temer a Deus é saber 
que ele é Deus, porque tudo nele é divino; porque ele é o poder, seu poder não tem 
limites; pois ele é realeza, pois todos nós devemos nos curvar à sua realeza; porque 
ele é o Dono do seu Reino, porque ninguém é igual a ele. Quem o teme conhece o 
seu amor.

Adão e Eva não puderam permanecer em seu paraíso porque não foram fiéis ao 
seu amor. A vontade divina é imutável, não pode coabitar com o mal. A vontade 
humana é fraca diante das adversidades, precisa de graças para não cair em 
tentação. Adão e Eva não pediram a Deus a graça de resistir a Satanás, o tentador. 
Eles eram livres para fazer isso; eles conheciam seu amor por eles. Deus era o seu 
Criador. Eles tinham tudo dele. Nada foi negado a eles, exceto conhecer o bem e o 
mal por si mesmos, porque Deus sabia o quanto isso poderia prejudicá-los. Elas
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eles fizeram o que era proibido; então, eles conheceram o temor de Deus. Indo para o 
esconderijo, Adam soube naquele momento que o que havia feito era errado. Ele 
também sabia que Deus era Justiça; ele temia sua justiça porque o bem estava nele assim 
como o mal.

Meus filhos, vocês também têm esse bem em vocês e, ao mesmo tempo, esse 
mal. Quem teme a Deus conhece o seu jugo. O jugo de Deus é leve quando você faz 
o bem; mas quando você pratica o mal, você carrega seu jugo, que é pesado por 
causa de sua vontade humana. Seu jugo é insaciável e sem consideração por você e 
seu próximo, porque o mal o torna implacável.

Meus filhos, a vontade humana não está equilibrada. Quando ela escolhe 
fazer o bem, seu ser conhece paz, doçura, bondade, alegria, complacência, 
caridade, franqueza, honestidade, bondade, pureza, compartilhamento e amor. 
Mas quando ela escolhe o mal, suas entranhas se retorcem de dor; daí resulta o 
aborrecimento, o orgulho, a vergonha, o ciúme, o domínio, a inveja, a mentira, a 
avareza, a indiferença, o egoísmo, a preguiça, a raiva, os excessos, a impureza e a 
malícia, porque a vontade humana não pode por si mesma dar-se o que precisa 
para ser o que é deve ser; ela tem sua fraqueza nela. Suas incertezas, seus 
medos, suas demandas e sua falta de discernimento a tornam vulnerável, porque 
tudo nela é instável porque ela esfrega ombros com o mal.

Meus filhos, só Deus pode dar-lhes as graças necessárias para descobrir o 
que são por dentro. Foste feito para o amor, tens em ti o amor de Deus: é o seu 
sopro de amor que te faz viver. Sua vontade humana está em você. Você deve 
escolher entre o bem e o mal, mas quando o mal está em você, você se torna tão 
implacável consigo mesmo que se destrói. Você coloca controvérsias dentro de 
você que são prejudicadas. Você luta entre o que você deve fazer para ser bom 
dentro de si e, ao mesmo tempo, sua vontade humana, que se esfrega com o 
mal, te enfraquece tanto que o mal que você deixou entrar em seu interior te faz 
fazer o que você quero. lugar, quando o bem em você quer fazer você entender 
que o que você quer fazer vai prejudicá-lo.

Quando uma criança começa a conhecer o mal, ela fica tão vulnerável que tem 
dificuldade de resistir a tudo que é mal. O medo de fazer o mal o deixa infeliz. Para 
se proteger, ele busca se justificar; depois, ele rejeita seus defeitos para não se 
julgar, porque sofre por dentro. Aquele que conheceu o bem não pode renunciar 
totalmente ao bem para não viver do mal, mas, com o tempo, sua vontade humana 
torna-se tão tolhida que o filho não é mais reconhecido como bom. Ele se tornou 
insensível a si mesmo e aos outros. O mal habita nele; Ele ocupou um lugar do qual 
não quer mais desistir.

A vontade humana, muito frágil, cai na armadilha do mal. O mal entrou no 
homem e na mulher por meio de Satanás, o tentador. Meus filhos, ele quer todos 
vocês em suas redes, porque ele é o dominador. Aqueles que cometem pecados 
mortais são escravos de Satanás.
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Para vocês, meus filhos, Deus pode ajudá-los, se quiserem, naturalmente. 
Meus filhos, essas crianças precisam de sua ajuda, que são meus filhos da luz. 
Deus deu-lhes para ouvi-lo da mesma forma que a eles, mas alguns se recusam a 
me ouvir. Vós, meus amados, entregai-vos a mim, a Vontade Divina, por amor a 
eles, pedindo as graças que darão às vossas vontades humanas a força para 
resistir ao mal. A alma dessas crianças precisa das graças do amor para 
fortalecer sua vontade humana contra os ataques de Satanás.

Amo vocês, meus filhos. Eu quero todos vocês comigo no Reino de meu pai.
Dar é receber. Eu, seu Deus, lhe darei o cêntuplo. Eu te abençoo. Um homem.

191 - 28 de julho de 2001 Jesus

Sejam filhos da misericórdia.

O amor de Jesus está em cada um de seus corações. Eu sou vida. Eu sou a 
Presença. Tudo o que vem de mim alimenta o seu ser. Tudo sobre mim é bom. 
Grande é minha misericórdia. Eu sou um Deus cheio de amor por você.

Você que tem medo de aparecer diante de mim, Amor, como, meus filhos, eu 
poderia te fazer mal, eu que dei tudo a você? Eu dei a você minha Vida, que está em 
todos vocês. Eu sou um Deus que não deseja nada além do seu bem. Seu bem é meu 
bem. Tudo está em mim. Você está em mim, eu em você. Quando o tempo de 
misericórdia foi concedido a vocês por meu santo Pai, vim a este mundo para 
cumprir o que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Todos deveriam conhecer o 
Amor misericordioso. Eu sou Amor que tudo perdoa. Eu sou o Ser do perdão.

Entendam bem, meus filhos, que quando um filho vem a mim para me pedir 
para ajudá-lo, quando ele tira a vida de um dos meus filhos, eu não o castigo, dou-
lhe a força do arrependimento, para que ele possa tenha felicidade eterna. Um filho 
que se arrepende de suas faltas é um filho do amor que se arrepende de não ter 
amor ao próximo. O amor não pode reter seu amor por ele, ele dá a ele o que ele 
pede. O amor ama seu filho mais do que a si mesmo.

Meus filhos, o amor veio a este mundo para salvá-los. Eu sou a ressureição e a vida. 
Eu sou o Amor de Deus Pai. Minha vida está em você. Eu sou aquele que te dei a minha 
Vida para que a tua vida seja eterna. Eu vivo completamente em você. Meu pai me 
concedeu o seusim para que todos vocês sejam salvos da morte eterna. Meus filhos, não 
quero perder nenhum de vocês. Minha misericórdia não tem limites.

Estou em todos os meus filhos. Eu sou Amor. Eu perdôo todos os que se 
arrependem de seus pecados. Minha misericórdia é paz para aqueles que concordam em 
vir até mim. Eu purifico todos aqueles que se entregam por amor ao Amor. Se você não 
perdoar seus erros, não poderá desfrutar da paz. Somente aqueles que perdoam a si 
mesmos conhecem a paz neles.
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Quantas crianças se confessam para pedir perdão pelos seus pecados e, depois de 
terem recebido a absolvição, tomam a comunhão. Embora tenham saboreado minha 
misericórdia, eles ainda têm o sentimento de serem culpados dentro deles. Eles 
permanecem em dúvida sobre sua pureza. Eles estão preocupados com a maneira como 
confessaram seus pecados. Eles acham que não merecem meu perdão. Eles estão 
sempre pensando em seus pecados e questionando sua confissão. Essas crianças não 
conseguem encontrar paz em si mesmas, porque não se perdoaram. Eles não podem 
esquecer suas ações que fizeram contra o Amor. Eles se culpam por causa de seu 
passado. Tudo o que eles fizeram os assusta.

Meus filhos, é Satanás quem os faz pensar sobre o seu passado. Ele conhece 
suas fraquezas e tira vantagem disso. Você precisa perdoar um ao outro. Você 
deve parecer minúsculo, sem força. Quando você cometeu seus pecados, agora 
que eu o perdoei, você deve aceitar-se dizendo que Deus perdoou tudo a você. 
Agora você não tem nada pelo que se culpar, porque Jesus o ama.

Meus filhos, entrem dentro de vocês e me digam: "Jesus, olha como eu sou fraco,
Tenho dificuldade em me perdoar. Eu sei que você me perdoou. Sou eu que temo que minha 
confissão não seja boa. Jesus, entrego-te a minha vida nas tuas mãos. Você sabe melhor do 
que eu o que é bom. Eu me entrego a você com a confiança de que todos os meus pecados 
perdoados se foram com a morte. Quando Satanás levantar dúvidas sobre minha confissão, 
dê-me luz para ver sua astúcia. Eu amo Você."

Você verá que depois dessas confissões, você se sentirá em paz interior. E se 
Satanás o tentar novamente, dê-me o que pensa. Eu, Jesus, vou tomar as vossas 
ofertas e depositar em vós as graças do amor. Eles farão você perceber sua presença 
de amor diante de mim, que estou muito perto de sua alma. Com seu presente, 
esmagarei Satanás.

Não duvidem de minha misericórdia, meus filhos. Se você pudesse ver as graças 
que estão prontas para ajudá-lo, você não teria dúvidas. É assim que você aprende a 
perdoar a si mesmo. Então será mais fácil perdoar aqueles que lhe fizeram mal, 
porque essas graças que derramo sobre você também irão ajudá-lo a perdoar 
aqueles que lhe fizeram mal. Eu, amor, vencerei o mal.

Meus filhos, o amor veio para mostrar a vocês a luz. A luz está em você. Eu 
sou o enviado do pai. Renda-se a mim. Venho ajudá-lo para que possa perdoar 
aqueles que o ofenderam.

Vocês que são as vítimas sentem dor por dentro. Você sofreu violência física 
ou moral. Você sofre por causa daqueles que o prejudicaram. Meus filhos, o que 
vocês não podem ver por dentro são as graças que estão prontas para ajudá-los. 
Estas são as graças que derramo sobre você para ajudá-lo a perdoar aqueles que 
o injustiçaram. Se você não perdoa, você rejeita o amor.
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Eu conheço meus filhos, que se sentem mal por perdoar aqueles que os 
magoaram. Se você não conceder o seu perdão, é você quem mais sofre. Mesmo se, 
por causa de suas falhas, você estiver na prisão, você não deve alimentar um ódio 
contra eles. Você deve se manter em paz pedindo agradecimentos. Essas graças o 
ajudarão a não cair na tristeza. Não cabe a você julgá-los, cabe a eles suportar o peso 
de seus pecados e assumir as consequências até o dia em que serão tocados pelas 
minhas graças de amor. Você é responsável por si mesmo. A vida é só deles, não sua. 
Se você pensar e repensar sobre a vingança contra eles, você viverá seus dias sem 
alegria e tornará miseráveis   aqueles que vivem com você. Quem vive com esse 
sentimento fica amargo.

Crianças que praticam atos contra o próximo vivem com o interior que sofre. 
Somente quem perdoa conhece a paz. Você entende, quem mais sofre, são os 
filhos que alimentam o ódio, a vingança e a rejeição do perdão. Eles morrem aos 
poucos para manter todo esse ódio neles. Eles sentem o mal em sua pele.

Eu, que estou naqueles que te fizeram sofrer e também em ti que não os 
podes perdoar, te amo. Eu me ofereci para salvar todos eles. Eu vim para o pior 
neste mundo. Satanás é quem deseja sua perda. Ele o odeia tanto que desperta 
ódio contra o seu vizinho. Ele incita meus filhos a praticar o mal, a matar, a 
estuprar, a ferir, a bater, a mentir, a enganar, a ter ciúmes, a caluniar, a roubar, a 
odiar. Meus filhos, o perdão é uma arma contra ele. É ele que deve ser 
combatido, não seus irmãos e irmãs.

Se você me pedir graças, eu derramarei em você as graças do amor para 
seus irmãos e irmãs. Mesmo se eles errarem, você verá que o seu amor vencerá 
o mal. Você vai perdoá-los pelos erros cometidos contra você e os outros. Você 
vai entregá-los para mim e ficar em paz. Mesmo que isso pareça irreal para você, 
verá meu desempenho. Eu sou aquele que te transformarei pelas minhas graças 
de amor. A alegria os invadirá. Você verá seus irmãos e irmãs com o meu amor 
de acordo com o seu abandono. Meus filhos, venho para mostrar que vocês são 
amor e que somente o amor reinará na terra em breve.

A criança que ofendeu seu vizinho receberá graças por meio do seu perdão. Ele vai 
me pedir perdão de seus pecados e vai receber minha misericórdia, porque ele será 
amor. Será o meu agradecimento que o ajudará a ver-se como é. Ele vai se arrepender 
de suas falhas com meus agradecimentos. Meus filhos, orem por meus filhos que fazem 
o mal. Eles precisam das minhas graças de amor para se verem como são. Essas crianças 
não foram criadas para fazer o mal, mas para viver como filhos do amor.

Eu sou Amor, me entreguei a cada um de vocês. Vocês que dizem que me 
amam, amam aqueles que os perseguem, sejam filhos da misericórdia. Eu os amo. 
Amo o Amor. Amo-te, minha amada. Um homem.
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192 - 29 de julho de 2001 Jesus amor

Deus que salva.

O teu Jesus pede-te, minha amada, que escrevas o que te dito para a minha Nova 
Igreja. Renovarei minha Igreja com almas cheias de meu amor. Oferecerei a meu Pai 
Celestial todos os filhos de amor que viverão em mim.

Cada um de vocês é membro de minha Igreja. Todos vocês estarão em minha 
Nova Terra. O céu se alegrará com essas dádivas de amor que oferecerei a Deus. A 
Trindade terá realizado suas obras em todas as coisas. Todo ser humano saberá que 
tudo está em nós, somente por nossa causa, a Trindade. Tudo foi feito. Tudo será 
realizado. Nenhuma dúvida permanecerá.

Tudo o que foi, é e será está em mim. Fique em mim, porque só eu sou o 
Todo. Para mim, tudo foi feito. Não permaneçam, meus filhos, na dúvida. Você 
não sabe que aquele homem foi perturbado pelo mestre da dúvida? Satanás o 
reduziu a um estado de inferioridade por falta de obediência ao Amor.

O amor foi ridicularizado por amor por muito tempo! Meus filhos, vocês nem 
mesmo percebem que seus comportamentos são a causa do seu infortúnio. Você não 
pode mais pensar sem emitir um único julgamento contra o seu vizinho. Mesmo aqueles 
que estão à frente de minha santa Igreja fazem esses julgamentos. Meu santo Vigário 
João Paulo II sofre por causa dessas faltas contra ele. Na verdade, ele está morrendo 
dentro de seu interior humano. É tão vil torturar meu santo Vigário!

Minha Igreja, são vocês, meus padres, os membros ativos. Você deve ser um 
exemplo para meus filhos. Você é eu por causa do seu sacerdócio. Seu 
sacramento lhe dá o direito de me representar. Só você pode. Olhar! Você perdeu 
a confiança nas graças que este sacramento lhe confere. Quantos de vocês usam 
seu sacerdócio para curar, para expulsar Satanás e seus demônios que vão ao 
redor do mundo para prejudicar meus filhos? Eu disse aos meus apóstolos para 
perdoar pecados, curar os enfermos e expulsar demônios em meu nome. Minha 
palavra perdeu seu poder? Ou é você que perdeu a confiança em seu poder 
sacerdotal?

Meus sacerdotes, eu imploro em nome de meu Pai, salvem meus filhos das 
garras de Satanás. Do contrário, será você quem estará em suas garras. Ele os 
tem, você que não tem a luz dentro de você. Tu és eu. Você tem meu poder em 
você. Seu poder vem de mim, não de você. Você não é mais você, você é Jesus 
crucificado. Seu sacerdócio é meu sacerdócio real. Meu Pai os deu para mim. 
Você deve estar em mim.

Quem não vê meu desempenho é cego. Eu mostro minha luz para os menores e 
cega para os orgulhosos. Não ofusque meu poder, defendendo-se para não ver suas 
fraquezas. Suas apresentações os tornam crianças que não ouvem minha palavra. Eu 
tenho uma palavra Ela está inscrita no meu Evangelho. Faça o que está escrito. Isto vos 
foi dado pelos meus apóstolos, fiéis à minha palavra. Vocês serão os juízes de
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seus próprios comportamentos. Eu disse aos fariseus que eles gostavam de ser 
notados por sua aparência, quando por dentro eram como templos vazios. Tudo 
sobre eles não era nada além de vaidade. Eles conheciam as leis de Moisés e dos 
patriarcas, mas não se serviam, mas para se mostrarem superiores, prejudicando 
assim meus filhos.

Meus filhos do amor, eu amo vocês. Vocês são os membros ativos de minha Igreja. 
São vocês que levam a seiva aos meus membros, para que sejam alimentados pelo meu 
amor. Sim, meus filhos, escolhi todos vocês. Quando tudo é amor, há muita rendição! 
Ofereça-me seu amor. Dê-me tudo, você é tão precioso para mim! O amor estará 
esperando por você. Ofereci-me para que todos vocês estejam em mim, meus filhos, sem 
exceção.

Seja digno dele sim. Vocês são meus membros motores, vocês são tão 
valiosos para mim. Por meio do seu sacerdócio, só você tem o poder de realizar o 
maior ato neste mundo, o de mudar o pão no meu Corpo e o vinho no meu 
Sangue. Recordo-vos que o maior neste mundo, que se diz capaz de liderar 
fazendo o bem, não é maior do que o mais pequeno entre os meus sacerdotes. 
Vocês, meus filhos, valem muito mais do que eles, porque vocês são eu.

Por meio de seu sacerdócio, você perpetua incessantemente meu sacrifício 
que salvou todas as crianças. Você deve ser o que eu sou: o Sacerdote. Eu sou 
aquele que oferece a meu Pai minha Vida. Quão grande é esse gesto que só pode 
ser feito por mim! Eu sou o sacerdote divino. Você é eu pelo poder do Espírito 
Santo: você eu, eu você. Só o padre pode me representar. Eu sou o filho de Deus. 
Somente o Filho de Deus foi o representante de Deus Pai na terra. Quem vê o 
Filho vê o pai. O sacerdote, por seu sacerdócio, é o representante de Jesus.

Vocês, que são meus servos, sirvam meus filhos famintos à minha mesa. 
Não se ofenda quando eu chamar sua atenção. Deves respeitar-te, estar 
continuamente em estado de graça, ser testemunha da Presença de Jesus, 
partilhar com os mais pobres, guardar para ti as confidências que os meus filhos 
te fazem, olhar para o teu próximo sem julgá-lo mas ajudando-o, tomar minha 
defesa contra toda falsa doutrina, manter distância de tudo que possa diminuir 
sua fé, abster-se de beber, proteger seus olhos de cenas que possam levá-los ao 
mal, ter cuidado com leituras profanas, não lê-las se não houver necessidade 
apontar erros para meus filhos para ajudá-los a voltar a ter atitudes melhores.

Mantenha distância deste mundo. Quem é deste mundo está longe de mim, 
porque eu não sou deste mundo. Defenda minhas leis de amor, mesmo 
arriscando suas vidas. Meus filhos de amor, Deus está em vocês. Você está em 
mim. O Espírito Santo está em você; ele os cobre com seu poder. Deus, o Pai, os 
mantém em seu amor para protegê-los de tudo que poderia desviá-los de seu 
sacerdócio. Tudo está na vontade divina. Você que dissesim à Divina Vontade de 
meu Pai, que Deus os guarde.
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Minha Mãe, que é a Senhora maior, não teve e não tem o poder de fazer 
descer o meu Corpo e o meu Sangue ao altar. Ela, a Mãe do Salvador, não foi 
sacerdote. Para ser padre é preciso ser eu. Eu sou o padre. Pelo meu poder, eu fiz 
o ato da redenção. Eu sou o Salvador do mundo. O padre é o ministro da minha 
pessoa. Ele representa meu Ser. Quando, por seu poder, o Espírito Santo cobre o 
sacerdote, ele se torna eu, Jesus Cristo.

Minha mãe estava ao meu lado. Como minha mãe, a mulher ajuda o padre. 
A mulher é a representante de minha mãe ao lado do padre. Ela está 
encarregada de ajudá-lo em sua tarefa. Ela está ao lado do padre como minha 
mãe estava ao meu lado, Jesus Cristo. A mulher não pode me representar. É 
preciso morrer em Cristo sacerdote para ser sacerdote, você entende a 
importância dos eleitos de meu Pai? O homem é para meu Pai o que sou ao lado 
de meu pai. A mulher é para o meu Pai o que Maria é para o meu Pai.

A mulher foi concebida para oferecer a sua pessoa ao serviço do ministério 
sacerdotal: esta é a sua vocação. A mulher é amor quando presta homenagem a 
tudo o que Deus espera dela. Seu serviço é agradável a Deus, assim como Maria, 
minha Mãe, fez. A mulher ajuda o sacerdote em seu ministério a pagar a Deus o 
que lhe é devido. A mulher tem o seu papel na Igreja, assim como Maria que 
esteve ao meu lado para fazer a Vontade do meu Pai. Meu pai agradeceu minha 
mãe por fazer tudo com humildade. Minha mãe não pode ser o que sou para 
meu pai. Somente o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. O papel do padre é 
importante. Ele é o membro ativo de minha Igreja. Eu sou o chefe, ele, o motor.

Vocês, meus filhos, são meus membros. Você também faz parte da minha 
Igreja. Todos os filhos que pertencem ao meu Pai estão em mim. Eu sou a Igreja. 
Você é minha Igreja. Eu não me separo daqueles que meu Pai me deu. Seja digno de 
ser chamado de eleito de Deus.

Tenha bom comportamento amando um ao outro. Não se machuque. Não 
calunie o seu vizinho. Dê o excedente de seus ativos aos mais pobres. Não 
busque ser honrado, pois quem tem tudo já tem sua recompensa. Quem não 
gostaria de ter o que meu Pai me deu? Vou recompensar os humildes e afastar 
os orgulhosos.

Não faça o mal enganando. Meus filhos do amor, vocês não sabem que tudo 
o que pertence ao seu próximo não é destinado a vocês? Se por astúcia desviares 
o que te é destinado, só tu sofrerás as consequências. Quando você faz o mal ao 
menor dos meus, é a mim que você o faz. Se um filho tira o pão da boca de um 
de meus filhos, tira o direito de se ver como um filho digno de ser chamado de 
filho da justiça. Eu sou a justiça.

Filhos meus, perguntem-se se tudo o que fizerem ao seu vizinho prejudicará 
quando comparecerem perante a Justiça. Pegar o que é devido às crianças mais pobres 
do que você em sua sociedade é uma desonra para você. Eu, o Amor, aponto para você 
não prejudicar, pelos seus desvios, nos serviços de socorro, pois isso poderia prejudicar
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as outras crianças que você não conhece. Se o seu sistema teve a sorte de beneficiar 
certas crianças, por que tirar o pouco que este mundo quer dar a elas? Não sabes 
que neste mundo os meus filhos gritam comigo, porque têm fome, têm frio, que 
estão num beco sem saída que os leva à morte. Vocês, filhos de uma sociedade rica, 
estejam cientes do que estão fazendo. Um bom gesto é um gesto de amor para 
consigo e para com o próximo.

Não faças a tua própria justiça, porque aquele que faz o mal ao próximo, 
mesmo que tenha sido injusto com ele, um dia verá a sua ação contra o seu próximo, 
e será ele mesmo quem será julgado. E quem te disse que a pessoa não precisava de 
ajuda? Seu perdão o levará a fazer justiça a si mesmo. Você será recompensado cem 
vezes mais por seu gesto de compaixão para com aquele que provavelmente fez a 
você o que outra pessoa fez a você. Tudo está na justiça de Deus. Não tire dos outros 
o que é deles para que você mesmo não passe necessidade. Não seja rude, isso o 
torna feio. Tudo o que sai de você o identifica.

Não deixe para amanhã o que você deve fazer no presente, porque quando 
precisar de tempo, você não conseguirá encontrar o tempo perdido. E quem te diz 
que o que deveria ter sido feito não atrasará uma dívida que foi destinada a você por 
meu Pai? Faça o bem perto de você; isso dá frutos, isso será devolvido a você cem 
vezes mais. Cuidado com as tentações de não saber o seu tributo, porque tudo o que 
você fizer e dizer no mal será devolvido a você.

Seja puro em sua aparência, porque uma aparência impura é uma aparência 
de perigo; eles podem ser perdidos. Você entende, você é feito de amor. A 
impureza vem de fora; Se você deixar entrar no seu interior olhando, fará com 
que você pratique o mal, porque o Amor não pode coexistir com o que é mau. Eu 
sou Pureza. Eu sou Amor. Gosto do que te torna puro. Não abra a porta para o 
mal; ele se instalará em você e fará fugir o amor que te faz feliz.

Dê ao seu vizinho. Quem dá recebe, porque quem dá, o Amor preenche. Eu 
sou quem os ama, meus filhos. Eu dei a vocês minha Vida para serem amantes 
do Amor. Se alguém te faz mal, perdoe-o por não conhecer o ódio. O mal gera o 
mal. Eu sou a luz. Eu mostro a quem ama o que é. Se você odeia seu vizinho, não 
se verá mais como é por dentro, porque o ódio o entristecerá.

O amor infinito do Pai veio em cada um de vocês para perguntar se você quer 
reunir em vocês. Com este gesto de amor, você vai cumprir a Vontade de meu pai. 
Eu, teu Filho de amor, te amo, não tenho nada além de amor para te dar. Por que 
querer fazer de vocês seres de vingança cheios de ressentimento?

Seja caridoso. Todos os que amam o próximo não podem guardar para si o 
que é amor. Eles gostam de compartilhar, porque tudo neles é doação. Sou eu, 
Amor, que te alimento com minhas graças de amor. Eu te dou para que você 
possa dar. A caridade é a virtude que os faz se doar. Tenha fé. Quando oras, eu, o 
teu Deus, ouço o teu pedido e derramo em ti as graças que te farão ver as 
minhas ações. Tudo o que vem de mim é amor. Eu dou a eles
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amor para você ser bom consigo mesmo e amor para com o próximo. O que parece 
justo para você provavelmente não é justo para sua alma ou a de seu vizinho; é por 
isso que você deve ser amor. O amor é uma homenagem a Deus.

Deus sabe o que é bom para você. Ele os torna amáveis, caridosos, bons, 
simpáticos, atenciosos, honrados, prestativos, pacientes, respeitosos e amorosos 
com seus semelhantes, como ele é. Eu sou o Amor que foi dado a você para dar-lhe a 
vida eterna. Tudo vem de mim, tudo vai voltar para mim. Tenha fé em mim. Fé é 
acreditar no Amor. O amor lhe deu vida ao soprar seu amor em você. Tudo está em 
mim. A vida sou eu. Eu sou felicidade eterna. O que é meu, eu dou a você. Quem 
acredita em Deus verá sua felicidade na terra e no céu

Permaneça na esperança. Toda criança que deseja a própria felicidade sabe 
que, se tiver esperança, não se desesperará, pois sabe que tudo é possível quando 
acredita em Deus. Acreditem em mim, meus filhos e eu prometo a vocês uma 
felicidade sem fim. Eu sou vida. A eternidade é para você. Mas recusar-se a viver em 
mim é rejeitar a vida. Eu sou vida. Minha Igreja está viva. Você não está vivo se não 
viver em mim, porque eu sou o chefe da Igreja. Quem não acredita em mim, o Filho 
de Deus, não tem vida. Por que não acreditar que você tem Vida em você. Eu estou 
em você! Todos vocês estão unidos aos outros por minha causa.

Se você prejudica um membro, você me prejudica. Não se machuquem. Dê-
me aquele que o prejudica; Eu, Jesus Salvador do mundo, que morri para salvá-lo. 
Vocês se esqueceram de minhas palavras, meus filhos:"Tudo que você faz
para o menor dos meus, sou eu para quem eles fazem isso. " Eu sou a verdade. Não duvide
minhas palavras. Quando chegar a hora do julgamento, é você, meus filhos, que 
deve responder por suas palavras.

Eu morri por cada um de vocês. Nenhum dos meus filhos ficará para trás. 
Cada filho que aparecer diante de mim com o que fez, seja bom ou mau, eu o 
mostrarei e ele se julgará com meu amor para que saberá nele, porque eu sou o 
Salvador do mundo. Eu vim para o menor de vocês. O menor, às vezes não é o 
mais vilão? Quando ouço o grito de angústia de uma de minhas ovelhinhas 
rebeldes que escapou do rebanho, corro em sua direção para tomá-la nos 
braços, para trazê-la de volta ao meu rebanho dizendo-
ferir: “Agora que te encontrei, vá para a grama verde. Minha ovelhinha, eu te amo como você é; mesmo 
se você for negro, você faz parte da minha ovelha branca. "

Estou em você, vivo em você, sou o único dono do mundo. Meus queridos 
filhos, vocês que querem viver, acham que têm vida em vocês, minha Vida? Você 
percebe que está se privando de sua única felicidade na terra, seu único meio de 
ter amor? O amor está em você. Você vagueia como fantasmas que não têm mais 
vida.

Meus filhos, tenham cuidado. A hora da colheita chegou. Eu, Jesus, venho para 
lhe mostrar que sua colheita está pronta. Você deve fazer sua própria escolha. Esteja 
ciente de que se você se apresentar ao seu Deus de amor no estado de fraqueza em 
que se encontra, você sofrerá. Você está em um grande estado de fraqueza!
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Em breve, você sentirá momentos de sofrimento. Como eles vão sair dessa? Você 
não para de lamentar e não me liga. O que eles vão fazer com o seunão ao Amor 
que te causará sofrimentos?

Filhos meus, eu, Jesus de Amor, peço-lhes que cuidem da sua alma: ela sofre, 
está morrendo. É para cada um de vocês que falo. Você precisa ser cuidadoso. É 
muito urgente se ver como você é. Só você vai se julgar.

Meus filhos, deixem-se amar. Ame o amor Aprenda a conhecer seus defeitos 
para consigo mesmo. Eu os amo. Eu sou o Deus que deu a sua Vida por cada um de 
vocês. Você só pode ser amor de agora em diante. Eu sou Jesus Amor que te ama. 
Um homem.
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amar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Prefácio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 128 - Tudo em 
você é amor pelo meu amor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 129 - Caminhos para 
chegar ao coração dos meus filhos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 130 - Tudo está em 
você. Você está em mim na vontade divina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 131 - Eu os quero em 
mim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 132 - Meus filhos, a vida está 
em vocês. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 133 - Permanece unido com meu 
Filho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 134 - Mamãe ama suas orações de 
coração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 135 - Dê em 
troca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 136 - Ore dentro de você 
com a minha ajuda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 137 - Maria, sua 
bênção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 138 - Eu sou a sua 
alegria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 139 - A felicidade está em 
mim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 140 - Diga seu sim todas as 
manhãs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 141 - Eu sou seu papai do 
céu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 142 - Feliz 
aniversário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 143 - Curve-se diante do seu 
rei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 144 - Diga-me que você me 
pertence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 145 - O contágio do 
amor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 146 - Que a alegria da entrega 
seja para eles! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 147 - Eu estou em você, Eu o 
Amor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 148 - Venha até mim com 
confiança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 149 - O amor espera o seu 
sim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
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150 - Demen sua vida, eu sou Deus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 151 - Meus 
amores, eu sou o rei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 152 - Ofereça seus 
sofrimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 153 - Você vai me ver em todos 
os lugares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 154 - Medo do que não 
conhece. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 155 - Uma voz no 
deserto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 156 - Fico repetindo que te amo, 
para vocês, duvidosos. . . . . . . . . . . . . . . . . 58 157 - Tudo para glória de Deus 
Pai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 158 - Rejeitem esses erros longe de 
vocês. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 159 - Pelo poder do meu santo 
Nome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 160 - Minha glória santificou sua 
glória. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 161 - Fonte de esperança de vida 
eterna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 162 - Eu sou a Fonte de água 
viva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 163 - Eu sou a 
Providência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 164 - Meus filhos, façam de 
seus dias uma oração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 165 - Suas rivalidades só podem 
prejudicá-los. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 166 - Venho colher os seus 
frutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 167 - Quem me conhece, conhece a si 
mesmo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 168 - Meus filhos, eu sou o 
Purificador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 169 - O lixo em seus armários não lhes 
dará a vida eterna. . . . . . . . . . . . . . . . 91 170 - Saboreie a felicidade dentro de você de agora em 
diante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 171 - Aqueles que os atacaram, me dê 
isto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 172 - Quem espera perde 
agradecimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 173 - O hábito do meu Santo 
Corpo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 174 - Aceitar o sofrimento é dar o seu 
sim a Deus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 . . . . . . . 107 . . . . . . . 107
175 - Meus filhos da Luz, aqui é o momento em que vocês devem

Testemunhe minha Presença em você. 109
176 - Só a minha Vontade estará nos corações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 177 - Sem 
mim, amor, suas atuações não têm graça. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 178 - Meu Coração é 
pobre sem meus filhos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 179 - Querer ser feliz é se 
entregar aos outros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 180 - Eu sou o seu 
caminho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 181 - Esquecer-se de si 
mesmo é amar o próximo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 182 - Paguei com minha Vida por 
suas vidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 183 - A blasfêmia não é digna de 
você. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 184 - Quem vive em mim só tem que buscar a 
sua felicidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 185 - Seus bens não podem dar 
frutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 186 - A raiva veio a você por causa da astúcia de 
Satanás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 187 - Minha missão como 
vovó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 188 - Seu corpo conhecerá um 
descanso e a alma continuará sua vida. . . . . . . . . . . . . . . . . 137 189 - A morte do 
Ressuscitado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 190 - A liberdade vem de sua 
vontade humana? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 191 - Sejam filhos da 
misericórdia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 192 - Deus que 
salva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152


