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IMPRIMATUR:
Lemos os livros de Catalina e estamos certos de que
seu único objetivo é nos conduzir a todos pelo caminho de
uma espiritualidade autêntica, cuja fonte é o Evangelho
de Cristo. Eles destacam também o lugar especial que
compete à Santíssima Virgem Maria, modelo de amor e de
seguimento a Jesus Cristo, em quem devemos depositar,
como filhos seus, nossa plena confiança e amor.

se teu interior estivesse deformado ou desarrumado, então
sim, terias motivos mais que suficientes para sentir-te aborrecida e envergonhada...
Se soubésseis que admiração existe nas almas bemaventuradas do Céu, quando a Catalina de ontem que passava com sapatos altos, maquiada e vestida como uma princesa terrena, deixando uma nuvem de custosos perfumes;
passa hoje vestida de humildade, adornada com Meus três
cravos: pureza, obediência e pobreza. Levanta a cabeça que
estás vestida de AMOR! (Escreve-o com maiúsculas.)

Cochabamba, 25 de Novembro de 1997.

Ao renovar o amor e entrega à Santa Igreja Católica,
esses livros nos iluminam nas ações que devem distinguir
o cristão verdadeiramente comprometido.
Por tudo isso, autorizo sua impressão e difusão, recomendando-os como textos de meditação e orientação espiritual, com o fim de alcançar muitos frutos para o Senhor
que nos chama para salvar almas, mostrando-lhes que
Ele é um Deus vivo, cheio de amor e misericórdia.
+ Mons. René Fernández Apaza
Arcebispo de Cochabamba
2 de abril de l998
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Minhas coisas, Eu resolvo seus problemas e angústias.
Se Meus filhos se dão no Natal, quanto mais Me darei Eu
com imensas graças a eles. Vamos trabalhar, vá ao oratório.
26-dez-96

O Senhor

Filha Minha, doçura Minha. Ser Santa é estender generosamente tua mão até quem tem necessidades e se envergonha de dizer-te. Agradeço por estendê-la.
28-dez-96

O Senhor

Minha filha, gostas do ruído da chuva, não é mesmo?
Sabes qual é a melhor melodia da água?
Quando se converte no instrumento Sacramental de uma
nova vida... No batismo, a água é instrumento de Minha
imensa ternura.
30-dez-96

O Senhor

Tens que te ordenar em tudo para ser um autêntico reflexo de Mim. Imagina se Deus não fosse ordenado, como seria
a criação?
Eu sei que não podes corrigir teus defeitos em um dia,
porém, luta para vencê-los, para não fazer-te amiga dos defeitos.
31-dez-96

O Senhor

Teus sapatos estão velhos e deformados e tens vergonha
de sair assim? Pequena Minha, se teu interior está todo arrumado, não tens motivos para te sentires aborrecida e envergonhada. O ser humano é mais interioridade que aparência,
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DECRETO DO ARCEBISPO 1999/118
MONS. RENÉ FERNÁNDEZ APAZA
ARCEBISPO DE COCHABAMBA
CONSIDERANDO QUE OS PROMOTORES DO “APOSTOLADO DA
NOVA EVANGELIZAÇÃO” (A.N.E.) APRESENTARAM UMA SOLICITAÇÃO
COM O PRESENTE DOCUMENTO, PARA SUA CONSTITUIÇÃO COMO
ASSOCIAÇÃO CATÓLICA PRIVADA,
CONSIDERANDO QUE AS FINALIDADES E OBJETIVOS DO
“APOSTOLADO DA NOVA EVANGELIZAÇÃO” CONCORDAM COM OS
APONTADOS PARA O APOSTOLADO LEIGO, SEGUNDO O CONCÍLIO
VATICANO II E O MAGISTÉRIO DA IGREJA CATÓLICA,
CONSIDERANDO QUE, SEGUNDO O CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO,
A AUTORIDADE ECLESIÁSTICA LEGÍTIMA PARA CONSITUIR UMA ASSOCIAÇÃO DE FIÉIS COM CARÁTER PRIVADO E OUTORGAR-LHE
PERSONALIDADE JURÍDICA É O BISPO DIOCESANO DENTRO DE SEU
PRÓPRIO TERRITÓRIO (C. 312),
DECRETAMOS
ART. 1. APROVAR A CONSTITUIÇÃO DO “APOSTOLADO DA NOVA
EVANGELIZAÇÃO” (A.N.E.) COM A CATEGORIA DE ASSOCIAÇÃO
CATÓLICA PRIVADA, COM PERSONALIDADE JURÍDICA ECLESIÁSTICA NO TEOR DO CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO (CC. 113-123,
298-329) E DEMAIS NORMAS PERTINENTES.
ART. 2. DAR POR REVISADO O ESTATUTO DO “APOSTOLADO DA
NOVA EVANGELIZAÇÃO”, ANEXO A ESTE DECRETO.
EXORTAMOS OS PROMOTORES, DIRETORES E MEMBROS DA
A.N.E. A CUMPRIR FIELMENTE AS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO E
A PROMOVER A NOVA EVANGELIZAÇÃO SOB A ORIENTAÇÃO DO
MAGISTÉRIO DA IGREJA E DE SEUS LEGÍTIMOS PASTORES.
DADO NO ARCEBISPADO DE COCHABAMBA, NO DIA PRIMEIRO DE
MAIO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE.
+ MONS. RENÉ FERNÁNDEZ A.
ARCEBISPO DE COCHABAMBA

POR ORDEM DO ARCEBISPO
ENRIQUE JIMENEZ
CHANCELER

que proclamem em todos os lugares Minha Palavra, que tenham um só coração e que sejam um.
Quantas coisas belas tenho preparadas para ti neste ano!
Porém, quantas coisas também tenho que corrigir amorosamente nessa natureza tão imperfeita. Aumenta teu amor por
Mim, ama-Me sempre, cada instante mais, docemente, ternamente... Como Eu amo a cada uma de Minhas almas.
Eu te dou duas orações que quero que repitas constantemente:
+ “Meu Deus, pelas santas dores de Tua Mãe, pelas lágrimas que verteu naqueles momentos, concede-me e concede
a todos os pecadores, um verdadeiro arrependimento de
nossas culpas e dá-nos muito zelo para trabalhar a Teu serviço.”
+ “Sagrado Coração de Jesus, realmente presente na
Santa Eucaristia, eu Te consagro minha alma e meu corpo,
para ser totalmente uma com Teu Coração, que é sacrificado
em todo momento nos Altares da terra e que louva ao Pai,
pedindo pela vinda de Seu Reino. Por favor, recebe-me como humilde oferenda. Utiliza-me como Tu desejas para a
Glória do Pai e a salvação das almas.
Bem-aventurada Mãe de Deus e Mãe nossa, não permitas nunca que me separe de Teu Divino Filho. Por favor,
defende-me e protege-me de forma especial como tua filha.
Amém.”

Mensagens Breves
22-dez-96

O Senhor

Pequena amada, que alegria que venham teus amigos,
não é verdade? Eu vou arrumando tudo conforme a um bendito plano de Minha Mãe.
Quando Meus filhos se decidem trabalhar por Mim, em
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Vais ler esta Mensagem em 21 de janeiro, quando já todos tiverem ou não planejado suas atividades anuais, porque
para esse dia, os verdadeiramente Meus, já terão incorporado o lema de “hoje muito mais que ontem, porém menos
que amanhã” e aceitarão que não se pode ser santo sem esforço.
Acontece, filhinha, que cada homem leva em si algo de
santo, porém faz falta que minuto a minuto e golpe a golpe
vá cinzelando essa santidade, porque o santo não se improvisa. Tendes perdido tantas coisas belas que vos havíamos
reservado... Satanás pôde mais com sua astúcia e soube aproveitar vossas fraquezas que, geralmente, se devem a que
não quereis reconhecer a trave no próprio olho... Como é
fácil criticar o amigo quando não está presente!
Amada filha, quero que tua primeira oração de amanhã
seja: por todos os que povoam o universo inteiro, por aqueles de quem ninguém se lembra, pelas almas do Purgatório,
por quem duvida em sua fé, por quem se consagra de corpo
e alma à causa do Evangelho, por quem voluntariamente se
priva de Meu Amor Misericordioso e da ternura de Minha
Mãe, por quem pede ao Meu Coração Eucarístico ter um
maior amor. E de forma muito especial, quero que ores por
cada um dos membros deste grupo, especialmente por aqueles que se afastaram.
Depois encomendarás as congregações religiosas, para
que os consagrados se recordem do ideal que se propuseram
no início, para que tenham a força necessária para perseverar com valentia, recordando que a paz da que gozam vem
de Mim. Pede para que tenham fé, esperança, uma vida decente e caritativa na qual não se preocupem com os bens e
as comodidades da terra, mas saibam buscar os do Céu...
Reza para que os leigos comprometidos tirem de seus corações o ódio, os ciúmes, a inveja e todo outro espírito mundano, que se abstenham de fazer o mal e em troca, que procurem sempre fazer o bem. Que todos se tornem apóstolos
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Dedicatória:
A meus filhos, luzes da minha vida,
alegre dádiva de Deus.
À memória de Bernardo,
amigo e apóstolo inesquecível.

escritos em A Porta do Céu.
Se fizermos um balanço, com relação às atividades pessoais do grupo, individualmente, algumas pessoas têm trabalhado conscientemente e esforçadamente. Se falarmos do
grupo em geral, diminuiu o amor e a caridade entre vós, aumentaram os ciúmes e as invejas e entrou um torpor, uma
apatia que não é nada recomendável para o crescimento
espiritual de um grupo que se formou com tanto amor. Porém, Eu já não vou insistir... e não quero que tu tampouco o
faças. Tudo terá que cair sob seu próprio peso e haverá de
formar-se o verdadeiro grupo que realmente comece o ano
que amanhã inicia e que é tão especial, com humildade de
coração, com sinceridade, com desejo de trabalhar por Minha Glória, não por ocupações e bens terrenos que já não
podereis aproveitar.
Muitos do grupo ignoram que a verdadeira entrega mútua
é o amor, que quem ama tem de estar disposto a dar e a receber. Mas para dar é necessário ser generoso e para receber
é preciso ser humilde. Somente os generosos e os humildes
estarão capacitados para amar verdadeiramente. Quero que
leiais 1 João 3,2 e saibais quantas coisas tinha reservadas a
este grupo. Isso, se tiverdes o desprendimento suficiente para
reconhecer o que quero vos dizer.
Com relação a ti, tu Me ajudaste tanto neste ano, com
tuas dores, com teus sacrifícios, com tua pobreza, que vou te
recompensar com algo que te faz muito feliz... No entanto,
teus momentos de impaciência não foram poucos, nem te
esmeraste por ordenar teu tempo para aumentar tua oração.
Não fizeste jejum suficiente e em muitas oportunidades perdeste a coragem para dizer Minhas Mensagens quando te
pareciam fortes. Isso se chama desobediência e não gosto
que te interessem mais as opiniões dos homens que as Minhas... Tiveste algo muito grande a teu favor, teu amor por
Mim, por ele Me esqueço de tuas faltas porque o amor supera tudo.
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A Verdadeira Liberdade
PC-100

28-dez-96

O Senhor

Minha pequena filha, falemos um pouco do que é a verdadeira liberdade.
É o dom que Eu outorguei a Minha criatura para escolher
e se definir pelo bom caminho no qual irá se aperfeiçoando,
santificando-se. Então, se a liberdade é a conquista do bem,
essa liberdade não pode correr por rios de vãos e tolos caprichos e menos ainda por paixões egoístas, humilhantes.
É muito lindo ver pessoas que fazem planos, otimistas,
planos que desejam realizar. Que triste e digno de compaixão
deve ser para ti aquele que se aborrece, que não tem planos
para fazer algo, que não faz nada!
Pequena, compreende que a vida terrena, é somente o
prólogo daquele livro que é a eternidade... Procura escrever
um belo parágrafo deste prólogo a cada dia.
E agora sim, vou te dizer o que é o pó que foi caindo ao
longo dos últimos dias em tua casa: um presente especial de
Minha Mãe e de Seus Anjos. Não interessa a composição,
não é nada de outro mundo. Todavia, o aroma não te é conhecido? Sim, com efeito, Toño!
(Meu Anjo da guarda se chama Toño e algumas vezes sinto fortemente sua presença com este aroma.)
Compartilha com teus entes queridos, algum tempo atrás
tiveste outro presente parecido. O objetivo? O mesmo, uma
antecipação do que existe em fartura no Paraíso: mel e leite.
Teu tema de reflexão para amanhã: a liberdade.

Quem ama está disposto a dar e a receber
PC-101

31-dez-96

O Senhor

É a última noite deste ano, quero que incluas todos estes
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veis com quem se sente frustrado, amargurado.
Somente Eu sei a profundidade do incentivo de vossos
corações, de modo que posso alcançar o bem em qualquer
situação.
Minha menina, permanece íntegra em tua relação Comigo
primeiro, antes de tudo, e depois teu amor, tua delicadeza,
falarão por ti. Eu te amo, Minha filha, vá rezar.

A Contrição rejuvenesce a alma
PC-98

26-dez-96

O Senhor

Filha amada, já vês o presente da amorosa presença desta
bela imagem.
Agora escuta, quero que escapes de todo compromisso
este fim de semana, temos que trabalhar. Eu quero que te
desculpes com todas as pessoas para dar-Me teu tempo.
Não esqueças, prepara tudo, promove o espírito de luta
pois ele te levará a vigiar cada dia teu exame de consciência
e dali tirarás um ponto no qual melhores para o dia seguinte.
Lembra que a contrição rejuvenesce a alma.
Começa os Mistérios Dolorosos...
(Já havíamos rezado os gozosos no Grupo de Oração.)

Tema de reflexão: a Caridade
PC-99

27-dez-96

O Senhor

Amada, o tema de reflexão para amanhã é a caridade,
quero que sejas profunda em tua valorização do que é a caridade.
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Orai pela Verdade
PC-97

25-dez-96

O Senhor

Filha amada, encara cada momento em paz, em Minha
Paz, porque assim adquirirás cada conhecimento que Eu deseje te ensinar. Toda pessoa comprometida recebe doutrinas
pessoais do Santo Espírito e somente abandonando-te à Minha Vontade farás o correto.
Eu guio os Meus filhos, porém respeito seu livre arbítrio;
nunca os forçarei com a Graça de Minha Verdade. Não imponho Minha Vontade, a não ser quando é absolutamente
necessário para o bem de suas almas.
Quero que saibas que Eu chego a todos de maneira simples, singela e com paz. Mesmo àqueles que estão envoltos
em caminhos de maldade Eu liberto quando Me pedem ajuda. Converto então a maldade em amor, porque Eu sou
Deus de Amor.
Ponde de lado todas vossas tristes ansiedades, impaciência, vossas frustrações. Apenas luteis para seguir-Me. Eu vou
unindo o Meu rebanho. Só Eu sei o que tenho reservado
para Meus grupos eleitos.
Dize a Meus filhos que falem com o Monsenhor, as autoridades, e logo trabalharão aqui nesta tarefa tão importante
para a vida da Igreja Latino-Americana... Eles agora têm uns
meses, depois será por mais tempo, porém fazei as coisas
com ordem e responsabilidade.
Filha Minha, rezai pela verdade, a Igreja passa por um
mau momento neste país e muito mais nesta cidade. Muitos
de Meus Sacerdotes amam a comodidade, enamoraram-se
pelo luxo. A humildade destes filhos, algo terá que sacudir
em seus soberbos corações.
Orai por proteção e por um despertar santo; orai por vós
mesmos para permanecerdes centrados em Mim. Sede amá174 - A Porta do Céu
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pouco, quase nada; é quando te permites a ti mesma deixar
que Eu infiltre Meu Amor em tua oração, que tu cresces, viajando como a velocidade da luz no espaço, até a fusão com
teu Deus.
Deseja tão somente estar perto de Mim e Eu Me encarregarei de te ascender para outra dimensão de vida, para Minha Vida, na qual Minha imensa bondade conhece somente
o que é bom, o que é perfeito; o que deixarás para trás de ti
é o nível de compreensão humana e nele não deves deter-te
nem analisar. Deverá bastar-te ser o que és, sem saber quem
és, porém tendo a certeza de que tudo deves a Mim.
Escuta, Minha menina, deixa-te ficar quieta e descansa
escutando o silêncio do vazio do mundo, para ouvir as melodias harmoniosas de Minhas Harpas, do Céu... É necessário
que comeces a te esforçar para ter uma harmonia interior de
paz e tranqüilidade, permitindo o caminho para que a Santíssima Trindade entre em ti e encontre Seu desejado descanso. Começa, pequena Catalina, com os atos de sensibilidade e abertura; pelos desprendimentos necessários em tua
normal conduta humana.

Quem Me perde, perde muito mais
que todo mundo
PC-96

21-dez-96

O Senhor

Minha pequena, o tema de meditação para hoje será este:
Fazer um ato de fé profunda e agradecida, porque
“...habitou entre nós...”
Assim foi, Eu Me fiz homem no seio de Minha Mãe; tomei
vossa natureza humana nas entranhas puríssimas de Minha
Santa Mamãe. Por isso, quem Me encontra, encontra um
grande tesouro e quem Me perde, perde muito mais que todo mundo...
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Oração: para um Matrimônio Espiritual
PC-95

20-dez-96

O Senhor

Minha pequena filha, hoje falaremos de tudo o que significa a união na oração. Quero que medites sobre isto. Quando
a alma ascende na oração, chega a um lugar no qual a abençôo com Meu Amor e se realiza um matrimônio espiritual.
Naquele momento, chegas às Minhas Mãos através de um
espaço de vazio que te permite simplesmente estar em silêncio, para que Eu preencha esse vazio com sentimentos celestiais. Este amor não é um amor de emoções humanas e sim,
o Mistério profundo do Divino...
Eu te peço, pequena, quando alcançares este estágio, não
lutes para sair dele, pelo contrário abandona-te ainda muito
mais, até conseguir que a maré te deixe exausta, perto de teu
Deus. Esta é a mais pura forma de oração, é o êxtase da união Comigo. Sem palavras, nem sensações de tato, e sim, em
um ambiente de infinita paz. Isto não requer nenhum esforço
de tua parte, porque a oração da graça vem toda de Mim.
Simplesmente, como em outras oportunidades, deixa-te levar, sem resistires.
Tu não sabes quão benditos são aqueles que se mantêm
livres de sua vaidade para permitir que Minha Glória seja sua
fonte de alimentação; porque somente Eu alimento às almas
além de toda compreensão humana.
Ali, o começo de tua transformação ascende velozmente
através de Minha Graça, quase sem que possas percebê-lo
porque não é por um esforço teu...Vês como tens que louvar
Minha Bondade por ascender-te em Meu Amor, aquele Amor que, sem merecê-lo a criatura, emana em direção a tudo
que Eu desejo?
Se tu acreditas que tens alcançado algo por teu próprio
merecimento, te darás conta de que tens aprendido muito
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INTRODUÇÃO
Como os livros anteriores ditados a Catalina, este nos chega
junto com uma suave brisa que transmite uma doce Mensagem de
amor puro, vivo e fecundo. Desde o primeiro tema, a proposta é
clara e concreta: “Não te afastes jamais da Porta do Meu Coração” (PC1). E a revelação é eloqüente: “A Porta do Céu é o Coração de Jesus”. Daí a insistência das mensagens recebidas no mundo, convidando a consagrar-nos aos Sagrados Corações de Jesus e
de Maria que em sua expressão mais sublime formam um só Coração.
Esta Escola espiritual nos instrui que para passar pela Porta e
entrar no Reino dos Céus é necessário viver em Graça, pois é assim que Deus opera em cada homem e o ajuda a plasmar sua
identidade. Enfatiza o significativo recurso do Espírito Santo como
fonte de inspiração e sabedoria santa.
Precisamente, para iluminar nosso caminho, observa de maneira crítica a conduta do homem moderno: sente-Se triste pela indiferença do mundo com relação a seu Deus e com expressão amarga,
afirma: “As almas que salvei com Meu Sangue se afastaram de
Mim...” Ele é o Bom Pastor, Ele vai atrás de suas ovelhas, porém
muitas não querem escutá-Lo...
Não obstante, Sua paciência é infinita e desde o mais profundo
de Seu Espírito volta a apresentar-se a este homem ingrato, enunciando aquele nome que brota do abismo de Seu Coração: “Meu
Nome é Amor”. E com ele nos abraça, rodeando-nos com bondades do Céu, Pátria de todas as almas que amam o Senhor. Ele nos
quer todos juntos, por isso nos recorda o diálogo com o Santo por
meio da oração, a importância das boas obras para Deus e os homens, explica-nos o sentido do sofrimento e, em última instância,
recorda-nos o dever indubitável de todo filho de Deus: “ocuparmonos de Sua Glória” .
É um convite a seguir Seus passos, a ser seus instrumentos de
amor e misericórdia, embora perceba - com tristeza e amargura que nossa entrega é feita pela metade. Por isso critica a tibieza de
nossos corações e atitudes.
Não desiste, continua aconselhando o homem. Quer a
“unidade” nos grupos de oração, nas comunidades, no mundo

inteiro, todos nascemos do mesmo Pai, Criador nosso, mas esquecemos seus amorosos ensinamentos. Muitos “defeitos” separam os
homens: não trabalhamos para o próximo, descuidamos da humildade, a pureza é para muitos um conceito inconcebível e arcaico,
quando para Deus é uma das virtudes mais preciosas. Recorda-nos
sempre como a ira e a irritação desfiguram o rosto mais belo. Finalmente, diz: “É no silêncio que Me encontrais...Não Me agrada o
grande ruído e o profano do mundo.”
Fala-nos do Céu, do Purgatório e do Inferno, realidades que o
racionalismo e a soberba do homem querem ignorar ou entender a
seu modo, mas insiste em seu papel fundamental.
Ao dirigir-Se a nós, Jesus jamais esquece de Sua Mãe: convidanos a nos aproximarmos dEla, que é a Rainha dos Céus, a Sem
Mancha, a Mãe Amorosa, a Auxiliadora. É a hora de Maria!
Ela faz um só coração com o de Seu Filho... e para quem não
quiser reconhecê-la, há uma sentença: “Quem acusa a Minha Mãe,
acusa a Mim!”
Este ardente e sábio diálogo busca uma resposta no homem;
uma que comprometa sua livre vontade e a entregue ao Divino
Querer; uma resposta que brote do mais íntimo de seu coração
dizendo um “sim” autêntico, leal, coerente e generoso.
Neste jardim de delícias onde cada Mensagem se converte em
um fruto fresco e suculento, há mais ainda: a pedido de Jesus, os
“Grupos de Oração” de Cochabamba e La Paz, deveriam unir seus
esforços para canalizar trabalhos em conjunto. Para facilitar tal encontro e deliberação, programou-se um “Retiro espiritual” na cidade do planalto. Os responsáveis pelos grupos fizeram uma seleção
dos temas a tratar, porém grande e grata foi a surpresa quando
Jesus anuncia a Catalina que Ele ditaria os temas e o conteúdo do
Retiro...
As Mensagens PC 38 correspondem a essa experiência. Ninguém esperaria semelhante Graça. Os argumentos são atuais,
tocam as dúvidas e verdades do homem de hoje, e em seu momento, para nós constituíram os vetores que marcaram a nova
identidade que íamos adquirindo, incentivando o desejo de converter-nos em leigos mais comprometidos com Sua Palavra. Era o
mínimo que se podia oferecer a Cristo “vivo” que ontem, assim
como hoje e amanhã, está sempre presente amorosamente em
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pois Nós somos o mesmo através da unidade da Santíssima
Trindade...
Quem acredita em Mim, crê nEla, aqueles que confiam
em Mim, devem confiar nEla; devem amá-La porque em
Sua Simplicidade está coberta com Minha Luz. Está abençoada com virtudes dadas pela Trindade Santa e derrama Sua
Doce Misericórdia sobre vós em Mim e através de Seu Radiante Olhar, passa Suas Virtudes em Meu Nome a todos os
Nossos filhos.
Quero que neste Advento considereis que não há ninguém como Ela, no entanto, muitos A refletem porque Ela
oferece Suas Virtudes por amor a Mim... Como não escutáLa? Como não escutar a quem A escuta? Ela é o silêncio da
beleza e Aquela que sussurra a Meus Ouvidos Suas amorosas orações por vós, de modo que faz que Eu sussurre em
Seus Ouvidos a alegria de Meu Amor.
Hoje, pequena, celebro o plano mestre de salvação de
Deus Pai, através da Imaculada Conceição de Maria, a sempre pura, a sempre humilde, Aquela a quem o mal não se
aproxima por Suas virtudes e beleza.
Aproxima-te dEla, confia-te a Ela porque é tanto Seu Amor por ti que cada momento Me pede um novo presente
para oferecer-te. Desfruta de Seu último presente, com teu
ingresso na Armada Azul de Seu Coração Imaculado. Eu
quero que o mundo saiba que Minhas Verdades através de
ti, Eu te farei justa em Mim e todos saberão que tua delicada
alma foi criada por Mim e para Mim, para levar adiante, neste tempo, a dádiva da Misericórdia Divina aos homens de
hoje: Este último grito desesperado de seu Deus, para salvar
a humanidade.
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é crueldade ver um cego que caminha até um precipício e
não advertir-lhe do perigo que lhe espera? Já comentamos
isto, faz uma revisão.
Também há quem diga que ama todos os homens, mas
não se importa ao mínimo para ajudá-lo em seus apuros; a
estes, digo que a esmola livra o homem da morte e é o que
alcança a Misericórdia e a Vida Eterna. De modo que com a
mesma medida que medirdes, sereis medidos, porque Eu
recebo todos os atos de caridade feitos para com vossos irmãos, como se fizésseis por Mim. Então, quem tem bens neste mundo e vê seu irmão necessitado, fecha as entranhas do
Céu porque nele não reside o amor de Deus.
Quando não puderes fazer o bem ao inimigo que te persegue e calunia, não somente te mando que perdoes, mas
também que ores por ele, porque Eu te dei o exemplo na
Cruz.

Minha Mãe: a Mulher vestida de Sol
PC-94

19-dez-96

O Senhor

Minha doce filha, o tema de meditação que tomaremos
hoje será sobre Minha Mãe, que, através de Seu Coração
Imaculado, conduz meus Meus filhos em pureza absoluta,
uma vez que é a Mulher vestida de Sol. Quero te dizer que
tenho deixado a Seu cuidado muito de tua formação pois é a
Senhora dos Sinais Maravilhosos.
Maria, Minha filha, é a Mulher que nasceu para dar cumprimento às Escrituras, para ser Mãe do Salvador da humanidade; é a Virgem concebida em pureza e representa a esperança da humanidade. Portanto, aqueles que imploram Sua
Misericórdia abandonando-se a Ela e A reverenciam, alcançam Seus Favores como poderosa Rainha do Céu e da Terra
que é. Os Anjos se prostram diante dEla porque é Minha
Mãe, a Mãe de Deus, Ela é Meu Coração e é toda como Eu,
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todo ato humano. Não deixávamos de pensar na Beata Faustina
Kowalska, a quem Jesus, nos anos 30, também dirigiu durante um
retiro espiritual.
Estes são os Mananciais de Amor e Misericórdia que brotam do
mais profundo do sentir divino. Como não beber deste manancial
que nos oferece água fresca, viva... ainda mais se a fonte está tão
perto? Por que discutir ou duvidar tanto deste Bem, quando os
frutos são extensos, duradouros, bons e deliciosos? Recordemos:
“Minhas ovelhas Me conhecem e Eu conheço as minhas ovelhas”.
Agradeçamos ao Bom Deus que difunde Sua Palavra mesmo
que o homem se faça surdo. Uns poucos escutarão; sucessivamente serão mais; então, a semente morrerá, mas o fruto viverá.
Agradeçamos à generosa irmã, Catalina, que com espírito de
oblação pôs sua vida ao serviço desta extraordinária causa. Nosso
Senhor já a abençoou com sua Palavra diária, fraterna e íntima.
Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. Que doce caminho,
que passa através dos corações, de Jesus e de Maria e nos conduz
à Porta do Céu!...
Entremos então!
Apostolado da Nova Aliança
Grupo Internacional para a Paz
Centro Maria Rainha da Paz

Cochabamba, 27 de novembro de 1997
Festa de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa.
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PC-93.1

O pecado da murmuração

O pecado da murmuração, não é somente quando se tira
a honra do próximo, caluniando-o ou exagerando uma falta,
mas também quando se publica alguma falta cometida ocultamente. Isto é, revelando um segredo grave. No entanto,
não é pecado manifestar os delitos do próximo quando se o
faz pelo seu bem ou o bem de outro.
Com que motivo repetis o que tendes ouvido, para fazer
inimizades e fazer nascer ódios que serão fonte de pecados?
Toda murmuração deve morrer em teu peito, fechada em
um lugar do qual não possa sair.
Outra falta terrível é o espírito de contradição, pois sem
necessidade e somente movido por seu mau espírito, uma
pessoa pode contradizer o que outros dizem, faltando assim
com a caridade. É preferível não teimar sobre coisas que não
interessam. Não vos obstineis em defendê-las. Neste tipo de
discussões, é melhor ceder para conservar a paz; é muito melhor ter paz que ter razão.
Cuidai sempre de que vossas palavras sejam ditadas pela
caridade, para que respeitem assim no que for possível os
defeitos de vosso irmão.
PC-93.2

Mansidão

Também a caridade exige que sejais mansos com vossos
próximos, especialmente com vossos inimigos. Quando alguém está irritado e te importuna com palavras, respondelhe com doçura e o verás aplacado no mesmo instante. Ao
contrário, se te ofenderes e responderes com dureza, aumentarás sua fúria e, crescendo tua raiva, colocar-te-ás em perigo
de perder a alma. Quando explodires, a caridade exige que
te humilhes para essa pessoa a quem ofendeste e lhe peças
perdão.
E finalmente, a caridade também te chama a corrigir aquele que peca e se desvia de Meu Caminho. Por acaso não
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Vontade chegar a ti neste dia.
(Ao ler a Mensagem para ele, disse-me que haviam operado essa manhã sua mãe e estava muito preocupado, mas
com muita confiança no Senhor.)

Caridade
PC-93

18-dez-96

O Senhor

Minha filha, quero que falemos agora da caridade. Quem
julga sem fundamento preciso, comete uma terrível falta. No
entanto, no tema de reflexão de hoje, quero que te aprofundes no seguinte.
É um mal alegrar-se com o mal do próximo quando esse
mal não vai trazer um bem espiritual a outros. Por exemplo,
uma enfermidade ou um problema econômico que não vão
fazer bem para sua alma; mas também é um mal sofrer com
o bem do próximo, simplesmente quando o vê feliz, porque
este pecado é de inveja e os invejosos são sequazes do demônio que, para não ver o homem no Céu onde ele vivia,
induziu Adão a rebelar-se contra seu Deus. Imitam o demônio os que são de seu bando, os que sentem inveja, como
ele.
Outro ponto importante é o falar bem do próximo. Assim
o dizem as Escrituras também, porque deveis saber que, assim como são queridos por todos aqueles que falam bem dos
outros, são repudiados por todos aqueles que falam mal do
próximo. E não somente pelos homens, e sim, também por
Mim. A língua do murmurador é uma espada de três gumes,
porque com um fere o próximo, com outro fere a quem ouve
e com o terceiro a sua alma, privando-a de Minha graça.
Muito pior aquele que diz: “é em segredo”, porque se compara à serpente que pica sem fazer ruído.
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Não te afastes da Porta do Meu Coração
PC-1 (CA-134)

22-jan-96

O Senhor

Quero que estejas em paz, que tenhas confiança plena.
Acaso não estou aqui contigo? Sou Eu quem te guia, quem
te conduz. Crês que tu, por ti só, resolverias os problemas
que se te apresentam? Quero Me servir sempre de ti, até naqueles momentos obscuros em que crês ser inútil para tudo.
Amor das Minhas Dores, Minha filha tão amada, por que
te preocupas tanto com aquilo que não está em tuas mãos
resolver? Confia em teu Deus... Ama-Me e reza, repara...
É tanta a ofensa ao Céu que não existe um segundo no
dia em que não se ofenda a Santíssima Trindade... Por que
Me agravais? Acaso não vos entreguei até o Meu último alento? Qual de vós faria por seu irmão a milésima parte do que
Meu amor fez por vós? O que faz hoje?
Não te afastes jamais da porta do Meu Coração; não
pares na luta para a Minha maior glória. Teu nada unido à
Minha grandeza deve encher-te de forças!
Sabes por que combatem as Minhas obras? Por mesquinhez, por desconfiança susceptível, por comodidade... Responderei com a humildade de um Deus escarnecido e incompreendido, porém o arco não pode estar sempre tensionado!
Gosto de reconhecer em ti o que o mundo chama de loucura. Desde quando te preocupas pelo que irão dizer? Por
que vais começar a fazê-lo agora?
Não percas a paz por causa das insídias do demônio.
Conheço pelo nome aqueles que ignoram o Meu nome verdadeiro: Amor. Vivem sua vida, sua pobre vida, e nenhum
assume suas responsabilidades com relação a Mim. Cada dia
se perdem mais e, com eles, aqueles que lhes confiei. Nem
sequer podem salvar-se a si mesmos.
Não desvies teus pés nem um centímetro do caminho que
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fiz para ti: o retorno do amor ao Meu Coração Eucarístico.
Sei que és demasiado fraca, que tenho que sustentar-te a
cada instante, mas... Me agrada tanto fazê-lo!
Atenção, pequena. Não é teu momento, sede reservados
a respeito de tuas insígnias. Não quero que ninguém toque
Meu selo, não agora que é o início de Minha união contigo.
Não dês explicações, que pensam o que quiserem, se ao
final será como Eu disponho... Desaparece nos dias marcados, reza muito; Eu desejo que mais do que por curiosidade
te visitem para rezarem juntos.
Quanto consolas o Meu Coração! Como amo a quem
assim Me consola! Queres consolar-Me ainda mais? Reza,
repara a dor que vão causar-Me. Pobres filhos Meus, Meus
pequenos, os que tiverem que se imolar... A corrupção dos
grandes já completou a medida dos desamparados...

Recorre sempre ao Meu Espírito
PC-2

20-fev-96

O Senhor

Minha filha, em Meu Coração sempre haverá para ti
Minha Misericórdia e Meu Perdão porque és fiel e tu Me
arrebatas esses sentimentos, frutos do amor.
Quero serenidade em ti. Não desejo que mudes teu temperamento, não poderias fazê-lo. Falo da serenidade com
base na esperança, na confiança em Mim, no abandono sem
medida em teu Senhor.
Permanece em teu lugar, recorre sempre ao Meu Espírito
que te anima e te conduz porque, se tu permites que intervenha tua humanidade no que empreendes, sufocas Sua voz.
Assume tuas responsabilidades e deixa-te guiar ao mesmo
tempo pela Sabedoria de quem te conduz...
Muitas vezes terás que esmagar teu coração para chegar a
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Eu quero te pedir uma ajuda valiosa. Quero que ores por
uma intenção pela que Eu também rezo. Implora ao Pai Celestial para que toda a maldade dos homens cesse logo. Filhinho, reza fervorosamente para que os corações dos homens
possam logo ser cheios de uma santa e celestial paz, a paz
que Eu trouxe à terra, que quis estendê-la por toda parte.
Com Minha oração, consegui que o tempo de sofrimento
fosse reduzido, mas para que esse tempo chegue, devereis
passar por muito duras provas. No entanto, pode-se mitigar
o peso dessas provas duras, com a oração e a constante reparação... É por isso que te peço ores fervorosamente e com
grande confiança para que os Anjos e os Santos também supliquem Misericórdia de Meu Pai, unindo-se a Mim e a Minha Mãe Imaculada.
Oferecei vossos sofrimentos; somente com reparação,
com jejum, com sacrifícios, poderá a graça do grande milagre fazer efetiva em vós a paz prometida. A eficácia de vossa
oração depende de vossa confiança...
Eu te bendigo, pequeno filho, e, contigo, a todos os que
tu amas. Eu quero derramar muitas graças sobre vós, através
da intercessão de Minha bendita e formosa Mãe. Trabalha
em Minha causa, luta, esforça-te com a delicada missão que
te designei no Congresso, vós não sabeis o quão importante
é este Evento para os planos do Céu; e, do êxito do mesmo,
cairão muitas graças para esta Pátria, para todo o Continente
e para o mundo inteiro. A humanidade deve renovar seu
fervor à Minha Forma Eucarística, Eu preciso do trabalho de
todos os Meus eleitos.
Filho Meu, sente-Me junto ao teu peito, teus batimentos se
confundem com os Meus na essência do amor compartilhado, da generosidade. Como não vou apreciar a dádiva de
teu tempo atrás dos famintos de pão celestial?
Não te envio esta Mensagem porque Minha filha Me tenha pedido, e sim, porque Eu o quis fazer, porque é Minha
A Porta do Céu - 167

Eu não te deixo só nem um momento
PC-91

15-dez-96

O Senhor

Por que estás tão inquieta, Minha pequena?
(Digo-Lhe que enfim voltou a me falar depois de uma semana de silêncio... Estou tão feliz!)
Eu não te deixei só nem um momento. Tens demasiadas
ocupações e Eu as respeito; se queres conversar Comigo, faz
uma pausa, organiza teus deveres, teu tempo. Não estou te
censurando de nada, sei que as ocupações que tiveste, terias
que levá-las até o fim... Tem a certeza de que mesmo que
deixe de falar-te, permanecerei ativo em ti porque não são
necessárias as palavras para trabalhar como Mestre de Minhas almas eleitas, porque as quero belas e santas.
Sei o quanto estás sofrendo, tu pensas que são coisas demais, não é verdade? Mas não, não são coisas demais, estás
enganada. Satanás está furioso e Eu simplesmente deixo que
tente roubar o que é Meu, porque sei que não poderá tirarMe o que Eu concebi com tanto amor, com tanta dor.
Prepara-te, arruma todas as tuas coisas de modo que amanhã, a partir das 20h30 estejas Comigo, a sós, voltaremos
aos nossos diálogos. Tu serás como sempre, Minha amada
Secretária e juntos deixaremos ensinamentos para nossos
irmãos, os homens. Lê João 10, 11-16 e depois continuaremos.

Trabalhai por Minha Causa
PC-92

16-dez-96

O Senhor

(Para uma pessoa que esperava uma Mensagem especial
de Jesus.)
Filho Meu, Eu estou muito contente com teu trabalho
apostólico. Como não vai Me agradar a entrega, a devoção
com a qual Me levas aos mais necessitados?
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alcançar o Meu.
Vê como Meu Misericordioso amor tem solucionado teus
pequenos problemas. Todo aquele que dê um copo de água
a um dos Meus, receberá a cem por um... Ainda não suspeitas como anularei tuas preocupações! Não as quero em tua
cabecinha, apenas aquelas que são por um só motivo: o
Meu.
Esta noite, acompanha-Me junto aos moribundos...

Vosso Deus está presente
em cada um de vós
PC-3

23-mar-96

O Senhor

Minha pequenina, a paz esteja contigo; sente-Me, arranca
de ti essa tristeza. Não deixes que o inimigo te maltrate. Eu te
sustento e animo teu espírito quando Satanás quer te tirar a
paz. Minha Mãe te preveniu tanto contra os ataques inesperados dos inimigos da alma...
Se no âmbito da eternidade não se tivesse desenvolvido a
Redenção, esta não teria sido tão perfeita e tão completa.
Todos os Meus atos teriam sido circunscritos e finitos, se não
fosse pela Eterna Vontade unida Minha. Somente assim Eu
pude abraçar a todos os homens, do primeiro ao último, e
absorver toda forma de dor.
Minha Cruz foi comprida como os séculos e tão vasta
quanto a humanidade inteira. Quanto Me amarão tantas
almas quando souberem dos padecimentos que Minha Vontade e Humanidade sofreram por seu amor! Eu vos agradeço
tanto o esforço que estais fazendo para dar a conhecer
Minha Paixão.
Infelizmente, a natureza humana, hoje, neste século de
corrupção, o século do demônio, tem que ver para crer, por
isso são tantas as imagens que choram, para vos fazer voltar
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de alguma maneira para Mim. Filha Minha, por isso é que
vos peço reparação... São tantos os pecados do mundo que
Me angustiam cada dia mais.
Minha filha tão querida, tens feito Minha Vontade, permitiste que Eu tomasse tuas mãos e teus pés para Me consolar,
para neles descansar um pouco. Obrigado pelo tempo que
tens Me dado, obrigado por tua entrega e silencioso sacrifício. Este já terminará, por enquanto, porque preciso que estejas ativa para o trabalho que começamos. Montei um escritório para ti, tens tranqüilidade e paz, ajuda a teu Senhor
nesta etapa... Não te entristeças, entendeste bem, terminou
esta parte de sofrimento, mas disse por enquanto.
Reúne os teus queridos irmãos, rezai juntos nos dias que
te restam de sofrimento visível. Sempre recorrerei a ti, sempre que estiveres disposta a ajudar-Me a levar a Minha Cruz.
Acredita-Me: é muito o que Me ajudam as almas que se entregam e se consagram à Minha Divina Vontade, e hoje não
são tantas. Eu estou presente, não misticamente, mas presente com Minha Mãe e Meus Anjos, quando rezais nesses
dias. Quantas orações escuto com amor, das pessoas que
sofrem Minhas Dores!
Não desanimeis no fervor e no entusiasmo de vossas pequenas e grandes obras. Adiante com tudo o que tendes...
Solenemente vos digo que sois muito privilegiados! Muitos
consagrados quiseram ter os ensinamentos que tendes tido...
Não os deixeis cair no esquecimento. Não os guardeis para
vós, ensinai a vossos irmãos. Fazei como Meus primeiros discípulos, ide pregar o que aprendeis, mas antes, assimilai
tudo...
Filhos Meus, vosso Deus está presente em cada um de
vós, fazei de vosso Deus o centro e o primeiro em vossas
famílias.
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Não sejais ingratos diante de tanta Graça
PC-90

14-dez-96

O Senhor

Minha amada, vamos trabalhar mais um pouco em tua
preparação para a próxima Noite de Natal. Obrigado por teu
pranto... As lágrimas de compaixão derramadas ao contemplar Meus sofrimentos indizíveis na obra da Redenção, dissolverão vosso orgulho e vos curarão de vossa infecunda autocomiseração. É que o amor agradecido por Minha Paixão
e pelos sofrimentos que suportei por vós, converte-se em capacidade de compartilhar Meu amor e Minha dor por todos
os homens.
De modo que, quando um coração se une ao Meu Coração nas passagens de Minha vida terrena, convertem-se em
Meus discípulos compassivos e ativos, desde seu íntimo mais
profundo. Recorda que somente do assombro, pode nascer o
zelo pelas almas. Recorda a passagem de Mateus quando
fala de Levi, o publicano: quando Eu o convidei para seguirMe, preparou um grande banquete, cheio de pecadores e
publicanos. Raciocina: Levi pensou em que ele não era melhor que os demais pecadores e já que ele era convidado por
Mim, certamente Eu não recusaria nenhum dos outros. Queria que os demais compartilhassem sua alegria de conhecerMe.
Agora, medita. Minha bondade fez que Eu te esperasse e
te conservasse a vida quando estavas caída em desgraça;
Minha compaixão te iluminou e te convidou ao perdão; deute o arrependimento, o desejo de amar-Me e agora estás já
na Minha graça... Pede sabedoria e forças para não ser ingrata diante de tanta graça. Reflete profundamente no Meu
Amor por ti...
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Sê agradecida por tanto benefício e tanto amor que sobre ti
se verte nesta torrente de Amor... Que toda ocasião de participar em Minha Vida e em Minha Paixão te recordem quão
imerecida foi esta eleição, mas quão esplendidamente mostrou sua origem: Minha Misericórdia. Agradece por tua conversão e pela amizade íntima que Eu compartilho contigo.
Uma alegria se converte em genuína maravilha quando a
alma se reconhece pecadora e sabe que assim como é, Eu
busco seu amor para glorificar-Me nela, para fazer desse barro uma magnífica escultura, a melhor porcelana.
Ainda terás muitos sofrimentos que chegarão a ti por meio
das pessoas a quem fizemos participantes de tanto bem...
Não te preocupes: os fariseus costumavam maravilhar-se
com o amor e bondade que Eu costumava demonstrar para
com os publicanos e pecadores. Escandalizavam-se porque
pensavam que eles não o mereciam. É que quem crê que
por seus próprios méritos pode obter mais amor de Deus que
os outros, peca gravemente... Eu aceitei o amor da pecadora, porque brotou de um coração humilde e agradecido. A
essa alma Eu concedo muito mais do que pede, confiando
que, consciente e agradecida por este amor totalmente imerecido, saberá corresponder-Me cada vez mais. Lê Lucas
7,47 e compreenderás melhor o que te digo. Isto significa
que uma pessoa que considera que o que Eu tenho que lhe
perdoar no fim é pouco, certamente se encontra incomodado no reino de Meu Amor redimido.
Uma alma perfeita dirá: “Eu me assombro e me maravilho porque Deus me ama assim, a mim, pecador; criando
vínculos de solidariedade salvífica com todos os pecadores. E
se Jesus me ama assim, então devo dar-Lhe graças porque
nos ama assim aos pecadores, e devo unir-me aos coros de
louvores a Sua Misericórdia”.
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Acompanha Minhas Dores
PC-4

30-mar-96

O Senhor

Minha filha, filhinha... Repara com teu amor as dores causadas ao Meu Divino Coração. As trevas não são feitas para
a luz e todo homem tem zonas de trevas e de luz, porém
essas trevas vos impedem de saborear a luz.
Eu te havia prevenido. Não serão visíveis as Minhas insígnias nos teus membros... Já houve um reconhecimento
médico no hospital. As mais pequenas faltas se tornam graves para a alma que duvida, pois provoca outras mais importantes. Disse-te anteriormente que não permitirei que
toquem mais as Minhas chagas. Não é culpa tua, nada tens a
temer. Deixa assim e simplesmente manifestar-Me-ei nesta
forma quando julgue ser conveniente.
Fui maltratado, continuo sendo; fizeram de Mim um ser
abjeto à força de sofrimentos, baixei a cabeça diante de seus
sarcasmos, continuo baixando a cabeça. Hoje é algo entre tu
e Eu. Acompanharás Minhas dores, como antes, e isto Me
ajudará a continuar salvando almas. Mas que isto seja um
espetáculo público para a ciência, não. Já permiti que a
outros eleitos Meus fizessem escárnio de suas mentes racionalistas, mas contigo, não.
Isto não é uma despedida, não fiques assim, sempre estarei contigo, agora poderás sentir-Me muito melhor, pois
todos os teus atos serão guiados por Mim. Tu, abandona-te
simplesmente, entrega-te em Minhas Mãos, sem dúvidas,
sem hesitações, com a mesma confiança que tiveste até agora. E deixa-Me agir. Preciso de ti para outro trabalho ativo.
Deixa teu Deus agir! Não te perturbes com Meu silêncio,
repito: estou em ti!
Minha filha, tu te enamoraste de teu Jesus, desejo encontrar-te atenta e confiante na certeza de Minha Vinda. Adora a
teu Deus com toda a tua alma, já sabes quanto agrada Meu
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Coração o teu amor. A experiência será decisiva, abandonate e confia que todas as pessoas que rezam junto a Nós
naqueles dias, foram ouvidas em suas súplicas.
Sê verdadeira em tudo, como Eu sou verdadeiro, já que
agora possuis em ti o verdadeiro. Abandona tudo em Mim
para que Eu faça em ti. Teu Deus é imutável, quando aprendereis isto?
Trabalha com essas mensagens, Eu te direi o que fazer.
(Durante todo o mês de abril as Mensagens foram particulares. Não estou autorizada a mostrá-las.)

Agora, Minha filha, doçura de teu Deus, quero que saibas
que o homem, em unidade de alma e corpo, é uma síntese
do universo; é mais que o universo porque em sua espiritualidade e imortalidade de alma, o homem é superior a todo o
universo e quando se concentra, quando baixa ao fundo de
si mesmo, retorna a essa profunda interioridade para encontrar-se Comigo. Vês quão importante é a contemplação em
uma alma que quer encontrar-se com seu Deus?
Vamos lá fora, contemplemos as nuvens, silenciosamente
e dialoga com teu Senhor...

Ainda terás muitos sofrimentos
PC-89

O Amor Verdadeiro é fecundo
nas boas obras
PC-5

05-maio-96

O Senhor

Filha amada, lê Isaías 12, 2-6. Bem, agora vamos falar do
Evangelho do Meu Coração, cheio de amor. Se o homem
verdadeiramente crê neste amor divino e humano; se o homem crê em Meu convite ao banquete do amor, ao Reino
Eterno, perto de Mim, então as dificuldades, os problemas
cotidianos não poderão ofuscar sua alegria. Porque as penas
deste mundo, as dores mais atrozes, não se podem comparar, de modo algum, ao amor que Eu vos demonstrei, nem
com as alegrias que vos prometi e tenho preparadas para
vós.
Pensai: os corações amantes se alegram ao pensar na pessoa amada e o quanto se rejubilam com o amor correspondido. Como deveria ser vossa alegria ao saber que Eu vos amo
e que a Mim Me interessa muitíssimo vosso amor? Assim é,
filha Minha, vosso amor é para Mim muito mais importante
que vossas obras, embora um amor verdadeiro naturalmente
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12-dez-96

O Senhor

Filha amada, de quê te maravilhas? Nenhum filho deveria
maravilhar-se de saber que Eu o amo. É tão imenso este amor, que Eu os amo até persegui-los com Meu Amor... Tu o
reconheces, desfrutas dele, porque estás em permanente diálogo Comigo, porque sentes Minha proximidade quando
tens que falar bem e mal das pessoas, mas, quantos fazem o
mesmo que tu?
É Meu desejo que permaneças retirada, agora; observa de
longe, analisa, recorda das coisas, os momentos de intimidade Comigo; os momentos nos quais Minha Graça permitiu
que descubras as sutilezas do maligno. No entanto, não quero que tu julgues, não quero que tires tuas próprias conclusões e muito menos que elas te afastem das pessoas... Eu te
digo e te repito, tu és a eleita de Meu Amantíssimo Coração
para levar Meu piedoso Amor às pessoas deste lugar do
mundo e através de ti vou derramando Misericórdia sobre as
almas que quiserem Me abrir as portas de seu pequeno coração.
Afasta-te da inveja, pequena, foge da cizânia que foi ganhando lugar nos corações de alguns de Meus filhos eleitos.
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Eu quero que digas aos Meus filhos que, com efeito, já
quase não há tempo. No entanto, muito mais importante do
que viverdes fechados em uma Comunidade, neste momento, é que trateis de ganhar o maior número possível de almas. Eu não sou contra vossos planos de viver em Comunidade, ide preparando isso na medida de vossas possibilidades, sem que resultem disso grandes sacrifícios econômicos
para vós.
Antes de um ano, não podereis ir. O mais urgente neste
momento é evangelizar. Ir preparando-se e preparando as
pessoas para o êxito espiritual do Congresso Eucarístico Mariano. Todavia, Eu preciso de todos os Meus filhos aqui, pois
do êxito do Congresso depende o triunfo do Meu Coração
Eucarístico com a conversão de muitos filhos. Obrigado, pequena, pela renovação de teu oferecimento de vida. Eu valorizo tanto teu desprendimento!...
Logo devereis deixar vossas atividades atuais para dedicar-vos somente à Minha causa, mas não disperseis esforços,
por favor... Te amo...

Dialoga com teu Senhor
PC-88

12-dez-96

O Senhor

(Jesus me ditou um método de evangelização, por isso
menciona...)
Toma o caderno, Minha pequena, quero que escrevas a
lista das pessoas que receberão uma cópia da “Renovação
Evangélica”, além de teus filhos. Isto não quer dizer, no entanto, que todas estas pessoas sairão a evangelizar, e sim,
que todas elas deverão conhecer este texto para, do lugar
que Eu lhes indicar, apoiar umas vezes com oração, outras
materialmente e outras, moralmente.
(Seguem os nomes...)
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seja fecundo em boas obras e infatigável em dar provas de si
mesmo.
Tudo aquilo que se faz com amor e o que se sabe que
pode ser agradável à pessoa amada, é feito com valentia e
entusiasmo, sem ter em conta nenhuma dificuldade. Mesmo
entre amigos, quando estão juntos, conversam intimamente.
Quem começa a ser conquistado por Meu amor, dirige com
gosto seu olhar para Mim e se alegra de poder dar-Me graças
e louvores. Tantos Santos compreenderam que a Eucaristia
significa ação de graças e louvor, que devem encher o coração e a vida de Meu filhos e que a razão mais direta que
impulsiona o louvor jubiloso da Trindade, é o amor que Meu
Pai e o Espírito demonstraram em Mim.
Filhinha, se os israelitas cantavam com muita alegria durante as peregrinações e ao longo do caminho que os levava
ao Templo de Jerusalém, com quanta alegria mais deveis vir
ao Meu encontro, sabendo que Eu ardo de amor por vós.
Este amor eucarístico fará de vossa vida uma serena peregrinação rumo à Pátria Eterna. Durante este caminho, sabereis
com gratidão que Eu já estou perto de vós como o Caminho,
a Verdade e a Vida, porque em Mim tendes a verdadeira
vida.
Falai com os Sacerdotes, filha Minha, dizei-lhes que não
permitam que as pessoas os vejam com o rosto triste; que se
deixem ver somente quando tiverem encontrado a alegria.
Fazei-os compreender quão ridículo e injusto é amargurar-se
por tolices. Ajudai-os a encontrar a alegria. Dizei-lhes que
toda a criação e a história da salvação vos fala do Meu Amor
por vós, os homens. De um modo especial, é eloqüente o
rosto do homem que Me ama. Como pode ensinar o Meu
Amor quem tem o rosto triste ou amargurado? Que se façam
sábios, com alegria tirando água de Mim, que Sou Fonte da
Alegria!... Que peçam ao Meu Espírito para fazer deles mensageiros e testemunhas serenas do Meu Amor!
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Eu bendigo a quem escuta Minha Palavra
PC-6

10-maio-96

O Senhor

Eu gosto assim, filhinha, que busques o caminho da Verdade Eterna, do serviço aos teus irmãos; o caminho da
pobreza de espírito, o caminho que leva à sabedoria e deixa
de lado os vãos caminhos do mundo.
Sabes quanto Me compraz um espírito de sacrifício e de
obediência? Minha amarga Paixão tem, sem dúvida, a
dimensão da expiação e da satisfação pelos pecados dos
homens.
O fato de que Eu Me tenha submergido no mais profundo
sofrimento do mundo pecador até o ponto de expor-Me ao
tormento, ao martírio e às humilhações por parte dos homens, faz parte do Meu Mistério insondável, o mistério deste
amor. Mas ninguém pode compreender Meu Mistério se não
penetra nas profundidades místicas do Meu Coração. Dito de
modo contrário mas também correto, ninguém pode ser introduzido por Mim nas profundidades do Meu Coração, se
não está disposto a expressar-Me seu amor e sua gratidão
ainda que com o sofrimento e o sacrifício.
Muitos filhos Meus desejam inicialmente as graças divinas
e muitos abandonam esse desejo pelas seduções do mundo.
Eu sou a Palavra feita carne e para permanecer na senda da
virtude, continuamente deveis rejeitar as falsidades da riqueza mundana, criada pelo homem, pois ela nunca garantirá
liberdade eterna.
Quero falar-te dos filhos que crêem estar corretos e que
estão errados. Alguns são aqueles que começam o caminho
sem encontrar jamais a trilha; falam de caminhos de bondade, de amor, porém nunca praticam nem a bondade, nem o
amor. Outros são os que fazem funcionar metade do seu
coração, isto é, que cumprem Minhas Palavras somente com
aqueles a quem selecionaram para entregar-se; esses são os
12 - A Porta do Céu

alguns momentos em que pedirei que escrevas algo.
Prepara tua adoração ao Pai, para compartilhá-la Comigo.

Reparti o Pão
PC-85

04-dez-96

O Senhor

(Na Santa Missa havia sido lida a passagem da multiplicação dos peixes e pães. O Sacerdote explicava o Evangelho
quando o Senhor me disse:)
É isto que quero que vós façais, repartir tudo o que vos
tenho dado entre os homens famintos do pão de Meu Reino,
de Minha Palavra. Correi com tudo o que tendes para que o
mundo não morra de fome...

Eu vou unindo Minha gente
PC-86

06-dez-96

O Senhor

Filha Minha, chegará nos próximos dias um Sacerdote de
longe, por favor, entrega-lhe uma cópia da Evangelização, é
necessário que vás também a esse país. Eu vou unido Minha
gente, preciso que conheças este filho, fará muito por Minha
Causa. Reconhecerás quem é porque ele te falará da Nova
forma de Evangelização.
Vamos rezar, são três da tarde...

Tratai de ganhar o maior número de almas
PC-87

06-dez-96
(logo que saía da Santa Missa)

O Senhor

Minha pequena, Eu Me sinto muito triste com as ofensas
do mundo, mas, ao mesmo tempo, vós reparais com vosso
fervor tantas feridas que ferem Meu Coração Eucarístico.
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Quando o Evangelho chegar aos confins do
mundo, será possível Minha Segunda Vinda
PC-84

03-dez-96

O Senhor

Minha filha, abençoada por teu Deus, trabalhamos todo
este tempo para deixar mais outro livro que servirá de alimento nos terríveis dias que se avizinham. Da mesma maneira que com o livro anterior, simplesmente fareis cópias para
distribuir entre as pessoas que tiverem o desejo de Me conhecer; mas aos grupos que estão para viver em uma comunidade, ser-lhes-á instruído o seguinte.
Guardarão um conjunto de livros que possam lhes servir,
pois dificilmente terão acesso a outro tipo de leitura ou formação. É por isso que vos pedia incessantemente que trabalheis com muita urgência nos livros, pois que os aprenderdes
bem, dificilmente vos esquecereis de Minha Palavra. No entanto, para aqueles que não chegaram a ler nem assimilar
nada, será necessário tê-los, protegê-los bem, se for preciso
enterrá-los em lugares pré-estabelecidos, logicamente junto a
uma Bíblia, para no momento certo recuperá-los. Dias tão
terríveis esperam a humanidade, que a primeira coisa que
farão desaparecer serão as Sagradas Escrituras.
Agora, com tudo isto que tendes em vossas mãos, correi a
evangelizar, fazei-o já, porque não resta muito tempo e somente quando o Evangelho chegar aos confins do mundo,
será possível a Minha Segunda Vinda.
Não sabes quanto te amo, Minha pequena, quanto aprecio tua docilidade, espírito de pobreza e sacrifícios, nestas
horas em que o mundo se afunda no poço do materialismo.
Não sofras pelo que passou hoje, és muito querida por Mim
e isso provoca a fúria do inimigo que não sabe como te prejudicar. Não és tu quem perde, Eu te asseguro. Agora, vá
descansar, vou deixar-te uns dias em liberdade, salvo por
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que terão que se conformar com menos, porque nunca foram capazes de ganhar o tesouro inteiro do Reino dos Céus.
Porém há outros filhos, poucos, que não olham para os
caminhos do mundo, mas põem toda a sua atenção no caminho verdadeiro da salvação. Estes são os sábios, os que
dão o melhor de sua capacidade, sem mostrar nenhum tipo
de favoritismo em sua entrega. Escutam Minha Palavra, distinguem a Vontade de Meu Pai em sua vida e, ainda que
algumas vezes cometam erros humanos, sempre se encaminham para o que é definitivo.
Eu vivi por vós uma vida humana, sofri uma morte humana, experimentei tentações humanas. O que vós viveis, Eu
vivi. A maneira pela qual Meus Anjos esperaram por Mim, é
a mesma forma pela qual Meus Anjos esperam por cada um
de vós. Por isso, bendigo a quem escuta Minhas Palavras e
se abandona à Verdade, porque são sábios.
Não sabeis quão conveniente é que deis ao sofrimento
que vos atormenta, o mesmo sentido que Eu dei: que o convertais em uma prova de amor por Mim e de solidariedade
salvífica com vossos irmãos. Desta maneira, ides recebendo e
doando com gratidão; entrando em Minha corrente de solidariedade salvífica...
Eu fui a Obediência personificada diante do amor e da
sabedoria de Meu Pai desde o começo da Minha existência
terrena; todavia, para fazer-Me em tudo semelhante a vós,
quis também aprender por experiência própria a obedecer
em meio aos maiores sofrimentos, das dores mais atrozes. Tu
não sabes com quanto amor dei à dor um sentido novo,
libertador.
Pensa: ninguém merecia tanto amor; não obstante, ninguém encontrou tão pouco amor e tanto ódio. Acaso com
isso não vos indiquei também o caminho para desafogar esse
sofrimento até o ponto de santificá-lo por meio do amor pelos inimigos e a oração pelos que Me crucificavam?
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Pequena Catalina, a fé é obra do Espírito Santo, é um
dom de Meu Coração traspassado; ela exige que confieis no
plano salvífico do Pai, mesmo nos sofrimentos e nas provas... Crê que até as dores mais atrozes perdem sua carga
venenosa quando a alma se convence de que está contribuindo para o bem dos seres humanos. E tudo isto é coroado
com o conhecimento de que as penas suportadas por Meu
Amor têm sua conclusão em uma fonte enorme de graças
para outros. Nesse significado transformado, também elas
nascem da fonte de graças que é o Meu Coração.
Se Meus filhos agem segundo Meu Espírito, no amor por
Meu Pai e por todos os redimidos, então Eu opero neles e
por meio deles, para que o mundo reconheça que Eu e os
Meus amamos o Pai e, assim, a todos os homens...
Quanto Me agrada instruir-te, filha Minha! Quanto amor
derramo neste coração tão doce para teu Deus!

Colocai vossos corações perto do Meu
PC-7

12-maio-96

O Senhor

Filhos Meus, se estudásseis e examinásseis todas as obras
divinas, sem considerar o amor do Pai, não captaríeis seu
sentido autêntico... Assim Deus também quer vossas boas
obras, mas não como retribuição da qual poderíeis vos vangloriar, realizada sem amor.
A única coisa que importa é amar com todo o coração,
com toda a alma e com todas as forças. O amor total que
brota do Meu Amor e nasce do íntimo de vossos corações.
Somente assim estais na Verdade porque esse Amor é fecundo por Minha Graça, fecundo com essa fecundidade que tem
a raiz e o fundamento em Meu amor, que quero vos participar. (Lê Jo 15,5-8).
Esse Amor, que é a única coisa importante, que torna vá14 - A Porta do Céu

zar pelo mundo; que busquem e gerem os recursos, que planejem Minha batalha final, que recuperem Meus filhos. Que
vejam força e unidade entre vós. Sede o exemplo para outros leigos, sede um em Meu Amor.
É tempo de que todos se dêem conta desta desastrosa
devastação que está a ponto de eliminar a humanidade da
terra. Há muitos que Me amam mas há poucos que estão
dispostos a carregar Minha Cruz e ajudar as necessidades
dos outros, especialmente àqueles que são pobres entre os
pobres, no que se refere a pobreza de amor e Misericórdia.
Peço-vos que não escolhais a quem preferiríeis amar, ajudar,
mas que, sem preconceitos, ajudeis e ameis a todos, pois,
conheçam ou não Meu Amor, habito entre eles. Somente
quem consente em condenar Meu amor em seu último suspiro, condena sua própria alma.
Então, para que possais viver logo em uma comunidade
particular, primeiro deveis ser livres e crescer na humildade.
Experimentar o gozo de estar em Meu amor, olhar vosso estado interior, orando para que Minha graça dirija vossas necessidades física, espiritual e emocionalmente. Para viver em
comunidade tendes que vos preparar, e em verdade vos digo, não estais nem a meio caminho.
Para poderdes trabalhar por Mim, deveis abandonar todo
egoísmo e procurar aquele que satisfaz a vontade do Pai. É
assim que sois testemunhas dos frutos do Espírito. Eu fico
feliz quando vós, em vossa simplicidade, compartilhais tudo
Comigo, até vosso medo. Dominar o medo em Meu Amor,
permite que respireis liberdade por ter o controle de vossos
inúteis temores.
Compreendei, filhos, que Meu Amor é duradouro e salva
até no último alento. Então, começai a amar nos lares, no
grupo e será mais fácil amar aos de fora. Quanto mais amardes aqueles que encontrais em vossa vida, mais profundo
será vosso amor. Não podeis afirmar que Me amais sem
mostrar esse mesmo amor a Minha gente.
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porém falo somente daqueles que são fortes na unidade e
comunhão de amor um com o outro.
Podem se estabelecer muitas normas e sois livres para
escolhê-las, mas o espírito de amor, de entendimento, a oração, são os pontos que darão força à comunidade. O perdão
a um princípio e não ter necessidade de pedir perdão depois,
viver vidas simples focadas unicamente na Minha bondade
pelos louvores, canções de paz, trabalho e companheirismo,
vivendo Minhas Palavras para que outros regressem a Mim;
para viver em harmonia e amor.
Compreendei, filhos: há muitos que não foram chamados
às Minhas bênçãos do Sacerdócio, mas desejo que assim
como Francisco de Assis viveu a Palavra em uma constante
pobreza mas em riqueza de espírito, quero comunidades de
leigos santificados por meio do amor e da harmonia, através
do perdão, da oração, da reparação, Misericórdia e amor.
Todos poderão seguir suas regras e normas, mas vivendo
livremente no crescimento do espírito e não através de uma
ditadura e sim através do amor, seguindo a castidade, pobreza e obediência, como fizeram Meus Santos.
As pessoas de hoje não querem seguir Meu caminho, esquecem-se de Mim e tão somente se recordam de Mim como
um Deus distante, não tangível ou vivo em seus corações. Eu
quero que Meus filhos regressem a Mim, mas não é só através das palavras que isto será possível. Atualmente, as palavras somente têm significado quando vão acompanhadas de
obras e de um espírito de vida em comunidade.
Para iniciar uma comunidade, deveis vivê-la no mundo,
entre os homens, falando de Meu Amor, de Minha Misericórdia, de Meu Perdão. Que quero dizer com começar a viver
em comunidade agora? Lutar por Mim com um mesmo espírito, sem desvios egoístas, sem vaidade, sem orgulho, sem
egoísmo, sem invejas, sem mesquinhez... Preciso que Minha
gente se entregue a Mim por completo para poder ajudá-los
mais. Preciso que formem um grupo que saia para evangeli158 - A Porta do Céu

lida uma vida, consegue-se mediante a íntima união Comigo. Se o coração descansa no Coração, se o colocais sem
reservas perto do Meu e se confiais totalmente em Mim, vereis acontecer em vós um prodígio: a partir desse instante
sereis capazes de amar com o espírito e com o coração, com
todas as energias do sentimento e da vontade; conseguireis
aceitar com confiança vossa missão.
O amor que brota do Meu Coração torna vosso espírito
vigilante, desperto e sensível, porque assim que vosso coração se inflame com Meu Amor, vossa vontade tenderá para
o bem. Não Me limito a vos indicar o que é possível por meio da graça, mas vos tomo pela mão e vos inicio no mistério
do Meu amor, em uma vida de amor.
Filhinhos, os passos decisivos devem ser: aprender a
amar-Me e, Comigo, a Meu Pai; aprender a amar, Comigo,
ao próximo; rezar incessantemente pelo dom do Espírito que
vos infunde este amor e vos mostra o caminho do verdadeiro
amor.

Rezai por Meus Sacerdotes
PC-8

15-maio-96

O Senhor

Muitos dos Meus Sacerdotes estão mais preocupados consigo mesmos do que em salvar almas. Deveriam trabalhar
incansavelmente na salvação das almas, deveriam negar-se a
si mesmos, mas a maioria não o faz, embora Eu tenha rezado por eles na Cruz: “Pai, em Tuas mãos ponho suas almas,
para que nenhuma se perca.”
Ora e faz sacrifícios por eles, para que no Juízo Final não
estejam com as mãos vazias, como agora os encontrei. Há
poucas almas sacerdotais que amam a Cruz. Muitos não querem ouvir falar de sofrimento e abnegação. Isto é porque
nem sequer Me pedem para ter amor ao sofrimento.
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Eles devem pedir freqüentemente o amor à Cruz, tanto
para eles como para as almas a eles recomendadas. Se assim
o fizessem, dar-lhes-ia a graça do amor ao sofrimento, chegaria a ser-lhes agradável e poderiam fazer atos heróicos e
verdadeiros milagres. Dar-lhes-ia o Dom do Amor pobre e
humilde. Receberiam a graça mística de poder entrar nos
segredos do Meu Coração.

Acompanho-te em teu apostolado
PC-9

18-maio-96

O Senhor

Eu sei, filhinha, que teu apostolado precisa ser encorajado
e apoiado. Eu te acompanho e te apoio, pequena, é tão
imenso o Amor que sinto pelo homem, que Me valho de pessoas como tu para abrir-Me as portas de seus corações.
O demônio quer romper a harmonia de que necessitais
para trabalhar por Mim... Ele se vale de coisas tão baixas...
Fala-lhes, filha Minha, vós não podeis desapontar-Me...

Castidade e Virgindade
PC-10

18-maio-96

O Senhor

Minha filha, vamos falar da castidade. Deves saber que a
virgindade e o celibato por amor ao Reino dos Céus têm suas raízes no amor do Pai que se manifestou em Mim. Eu
quero ser amado castamente; para os celibatários, isto significa por amor ao Reino dos Céus; para os esposos cristãos,
isto significa que Eu seja realmente amado e não procurado
apenas por interesse pessoal. É dizer que o Amor é casto no
sentido pleno do termo, se brota de Meu Coração. O carisma
do celibato pode brilhar somente onde os cristãos têm a força de amar sadiamente aos que não são amados, aos marginalizados, aos mais fracos.
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samentos estão com Meus desejos, então devereis suportar
paciente e humildemente a purificação e remodelação de
vosso espírito até a perfeição e união estática Comigo.
Quando alcançardes as inumeráveis montanhas de beleza
e verdes bosques ao longo do caminho, não vos adianteis,
mas cuidai que vossa vontade se volte humilde, oferecendoa a Mim porque estas ascensões são adiantamentos de provas posteriores. Ali estou Eu modelando, purificando, até
que a Criatura alcance o maior nível de oração profunda na
contemplação perfeita da união Comigo.
Muitas coisas acontecem que vos incomodam quando
vossa atenção está longe de Mim, quando estais embriagados de desejos materiais de valor próprio. Colocai vossos
olhos em vosso Mestre e tomareis um dia por vez, a uma
pessoa que encontrardes e a quem mostrareis vosso amor.
Por que se o amor não pode mostrar-se ou expressar-se através da sinceridade e simplicidade, como pode vosso amor
irradiar a muitos de uma vez? Começai primeiro com vós
mesmos. Fazei um esforço para transformar vosso comportamento interior e continuamente trabalhai para serdes gentis,
abertos a cada pessoa e assim, a seu tempo, vosso carisma
refletirá vossa verdadeira paz.
Buscai vossos momentos a sós para buscar-Me, refleti sobre uma passagem do Evangelho, sobre uma frase de uma
oração, algo que se repita todo dia em vosso interior. Um
Santo, Francisco Xavier, abandonou o mundo pela impressão que lhe fez a passagem evangélica de Mateus 16,26.

Comunidade de leigos
PC-83

03-dez-96

O Senhor

Vós falais muito de comunidade e Eu quero vos dar agora
as pautas do que desejo para uma comunidade de leigos que
sejam, com sua força, a coluna vertebral de Minha Igreja,
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mais, até que não haja mais o que dar e ainda então Eu extrairei de vós.
Neste dom de oração, descobrireis o que realmente alimenta vossas almas. A busca vem a ser a meta e o anseio
por Meu Amor é suficiente por si mesmo para sustentar-vos.
Os frutos virão a ser evidentes por si mesmos. As flores do
deserto florescerão quando não voltardes a gastar energia
para controlar-vos ou distrair-vos da atenção à Minha Vontade.
A batalha da mente não é mais um interesse vosso, portanto, o deserto floresce porque a fonte de alimento vem dos
Céus, banha e enriquece a terra para produzir uma estação
fecunda e o melhor rendimento será colhido com amor.
A luta pelo êxito não vos preocupará mais porque estareis
prontos para vos abrir como uma flor para receber Meu Amor Misericordioso, a maravilhosa compaixão das graças de
cura. O compromisso de vosso coração em oração a Mim
reunirá forças e sairá toda decepção que lá estivesse, escondida.
Uma vez que Me tiverdes encontrado diariamente no pequeno retiro de vosso coração, devereis esforçar-vos para
buscar sempre a humildade. Devem ser transformados em
uma pessoa nova; precisais ser moldados, formados, consumidos, derretidos, provados e tratados muitas vezes, de maneira que se tomarão vosso tempo, porque o tempo será o
Meu Tempo.
Vós não compreendeis, não sabeis quão sábio é ir contra
vossos desejos de interesse próprio. Se verdadeiramente caminhásseis no caminho da liberdade para serdes coroados
gloriosamente, preferiríeis as coisas que seguem Meus caminhos e desejos, não os vossos... Às vezes, é necessário que
obedeçais aos outros, seguindo e ajudando em coisas que
vos são incômodas. Recordai, Eu estou em tudo, trabalho
através de cada coisa e de cada um. Se vossos desejos e pen156 - A Porta do Céu

Assim, a pobreza evangélica não somente exige que liberem o coração para dar espaço ao Meu Amor, para colocá-lo
completamente à Minha disposição; como carisma, significa
antes de tudo que vos sintais tão embebidos por Meu Amor,
que sejais capazes de renunciar a muito ou a tudo de sua
natureza humana para descobrir a maior riqueza da gratidão.
Deste mesmo carisma, fluem também a inteligência e a
arte de saber oferecer a seu próximo não somente coisas ou
serviços, mas, em primeiro lugar, o mais precioso: um amor
ardente, sincero, que valorize os serviços e as dádivas, porque o Fogo do Meu Amor arde dentro das almas que Me
buscam. O amor indefinível que ensina e inspira interiormente, vem a ser tão somente o amor que fala exteriormente.
Quando rezas silenciosamente e fazes oração contemplativa de Minhas Palavras de Amor, tua alma é suspensa dentro
do abismo do Amor, aí te submerges em Minha Misericórdia,
em Meu Coração, em Minhas Feridas...
Eu vos ensino interiormente, Eu busco um lugar puro no
qual descansar Minha Cabeça e ali Me recosto, esperando
que Me busqueis com o fogo de vossos corações, que busqueis a verdade de Meu Amor. Meus ensinamentos não cessam, sou um Deus que ensina e Meu Amor é imperecível.

Sede pacientes; não procureis ser
venerados
PC-11

21-maio-96

O Senhor

Amor de Minhas Dores, quero falar-te da paciência. Filhos
Meus, quero que trabalheis muito para suportar vossas aflições com paciência. Tolerai as ofensas contra vós por amor a
Mim, pelo amor a vossos irmãos e por amor a vós mesmos,
porque todo o bem ou mal que fazeis, vós o fazeis para vós
ou contra vós próprios.
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Tende pena por aqueles que vos prejudicam, tende compaixão por seus pecados; se agem bem, oferecei-Me, se fazem mal, rezai por eles e tratai de ajudá-los. Quando alguém
entrar em contradição convosco, perdei se quereis ganhar.
O caminho da salvação é o caminho que vos leva a perder
nesta vida. Se sabeis que alguém falou mal de vós, suportai-o
com paciência e ajudai-o falando bem dele. Se alguém vos
ofende, tolerai-o com paciência por Meu Amor e pelo perdão
de vossos pecados. Não ofendais a ninguém mais, suportai
pacientemente sem vos queixar!
Vós sois benditos, não espereis recompensa na terra.
Bem-aventurados aqueles que não buscam consolo do homem! Recordai que os santos fazem o bem e suportam o
mal. É muito melhor sofrer e suportar com paciência uma
ofensa, que jejuar e mortificar-se. Que mérito teria jejuar e
logo pedir justiça por uma ofensa, ainda que seja falsa ou
verdadeira?
Quem suporta suas aflições com paciência, sempre mantém seus pecados diante de seus próprios olhos e, portanto,
não fraqueja. Sabei que é uma grande virtude dominar a si
mesmo. Olhai para vós mesmos e trabalhai continuamente
dentro de vós, sobre vós e para vós, buscando consolos espirituais. Se dominardes tudo isto, podereis dominar vossos
inimigos. Assim como o bem pode converter-se em mal, o
mal pode converter-se em algo bom. Tudo está em vós, tendes dentro de vós mesmos tanto o bem como o mal e tendes
livre arbítrio.
Então, não busqueis justiça ou recompensa quando
alguém comete uma injustiça ou ofensa contra vós. Pecais e
tendes direito a ser purificados. Quanto antes aceitardes a
paciência, sofrereis menos e sereis salvos. Não busqueis
recompensa ou consolo de ninguém debaixo do Céu.
Os inimigos da alma tratam fortemente de vos aborrecer
quando suportais com paciência ou agis lutando contra os
insultos com bondade. Estais sendo salvos e eles desejam
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Cuidai da Porta do Céu
PC-81

01-dez-96

O Senhor

Sabei que o Filho do homem logo virá verificar as verdades passadas e juntar Seus escolhidos porque chegará a hora
em que todos experimentarão o estado de sua alma... Cada
um terá que buscar interiormente, não pode ser evitado. Ali
onde existe a paz da Salvação, reside a livre vontade e a proteção.
Ao pedir-vos que vos prepareis para viver este Natal de
modo diferente, que comeceis esta época do Advento, na
qual choro e sangro pela rejeição do homem, em profundo
recolhimento, ponho os Anjos de proteção ao vosso redor.
Cuidai da Porta do Céu.

O Dom da Oração
PC-82

02-dez-96

O Senhor

Voltemos ao tema da oração. Eu, pedra angular de vossa
alma, faço avançar as graças de vossa oração quando é silenciosa e profunda; e, um dia, notareis que progredistes nesta
imensa graça da sabedoria ao amar.
A oração de Meu Amor se move da mente ao coração.
Vossa imaginação se reduzirá até que tenhais unicamente
traços para recordar. Neste momento, entregai-vos a Mim,
louvai ao Pai e reconhecei que fostes abençoados com o progresso em vosso caminho mediante vosso compromisso e
devoção em contemplar-Me.
Eu sei que é duro abandonar vosso controle em Mim, mas
não é uma perda para vós, pois não sereis enganados por
Meu Amor e, ao contrário, esse abandono será recompensado; o fervor de Meu Amor vos inspirará a dar-Me tudo o
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sencial para a liberdade da alma.
Não busqueis descanso e paz nas fontes interiores, submergi-vos dentro de Meu Sacratíssimo Coração, quando quiserdes rejuvenescer vossa alma; quem verdadeiramente quiser receber amor e paz, Me encontrará. Somente aqui reside
vossa proteção e intimidade Comigo; aqui descansa o conhecimento absoluto, tudo Eu vos concedo através do coração
porque, mesmo que tenhais conhecimento através da inteligência, não tendes o conhecimento a menos que seja processado e absorvido em amor profundo, através do coração.
Queridos Meus, pensai em Minha Vida terrena. Eu trabalhei duro, passei por terrenos escabrosos e Me cansava, mas
jamais deixei de ensinar a Palavra de Meu Pai e de ser Misericordioso com aqueles que estavam em necessidade. Fui
crucificado e humilhado no meio de um mercado de ladrões
e gente selvagem; a ninguém importava ouvir sobre a Misericórdia de Deus. Era um lugar no qual ninguém dava atenção
à presença do Filho de Deus vivo.
Não podia encontrar paz exteriormente, porque no mundo não existia paz exterior. Vim salvar o mundo para que
todos tivessem vida e paz, mas Eu cheguei a submergir dentro do Coração de Meu Pai na solidão, na contemplação e na
paz de Seu Amor... Hoje vos chamo a essa mesma quietude
magnética de solidão que existe dentro de vós mesmos, interiormente, não exteriormente e menos ainda com gritos e
brincadeiras, com palavras incongruentes. Eu vivo no interior; é aí que encontrareis descanso em vosso mundo ativo e
guia para Meus ensinamentos das verdades eternas. Somente
então podereis ver-Me vivendo exteriormente entre todos,
mas não antes que Me tenhais visto interiormente, porque aí
vos vereis primeiro a vós mesmos e então, dentro de vós, a
Mim.
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que vós vivais em seu próprio desgosto. Qualquer coisa que
o homem vos faça, fá-lo a si mesmo, então sede compassivos
com essas pessoas.
Se olhais vossos próprios pecados, observareis vossa própria miséria em lugar de buscar justiça ou recompensa. Eu
amo vos ensinar, vós não amais incondicionalmente e não
entendeis o mistério do Meu Amor. Desejais ser abençoados
e salvos sem passar por uma purificação e auto-mortificação.
Vós não quereis trabalhar, quereis ser venerados. Meu Pai
não concede Suas Graças ao orgulhoso, mas ao humilde!
Para serdes venerados, vós sereis culpados e devereis chegar
primeiro à humildade, que é a que destrói a maldade e é inimiga do pecado.
A paciência, Meus filhos, é a virtude que restringe os golpes do mal por pecar contra vós mesmos e aplaca as ofensas
dos outros. Rezai, suportai, lutai contra os vícios; fazei um
esforço consciente para não buscar respostas em vosso favor.
Olhai para o Céu para que Eu vos defenda por Minha Humildade. A oração é o princípio e o cumprimento da bondade.
Minha filha, sê agradecida. Eu Me humilho permanentemente diante de Meu Pai para ensinar-te a Verdade! Às vezes, Minhas Palavras podem te parecer ásperas, porém lembra-te de que Minha Vida é teu caminho. Eu sou tua coroa e
é somente por meio da paciência que caminhas para Mim...

Defende Minha Causa
PC-12

08-Jun-96

O Senhor

Minha menina, Minha amorosa chaga sofredora, quanto
mais leal és, mesmo em meio a tuas faltas humanas, tanto
mais desejo teu progresso... Não temas, haverá luta por Mim,
defende Minha causa.
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Esta passividade, esta indolência com respeito à execução
do pedido por Mim nas Mensagens, enche-Me de tristeza.
Como terei que falar ao homem para que se entregue aos
homens?...
(Sinto profunda dor de Jesus em mim, choro com a impotência de que não me dão atenção.)

As almas que salvei com Meu Sangue,
afastaram-se de Mim
PC-13

08-Jun-96
(dia de Corpus Christi)

O Senhor

Filha amada, renovai vossa consagração aos Nossos Corações. É necessário que permaneçais em unidade, para que o
maligno não vos destrua. Por que pensas que te abandonei?
Por que não aprendes a encontrar-Me de outra maneira? Estou em ti, tu és Minha!... Escreve...
Meu Reino não é deste mundo. Se Meu Reino fosse deste
mundo, ordenaria a todos os homens e a todos os elementos
submeter-se a ele, e os homens e as coisas se submeteriam.
Mas Meu Reino é o Reino de todos aqueles que estão Comigo, não é deste mundo. Porque Minha súplica ao Pai é incessante: “Pai, que eles também estejam Comigo onde Eu estou, para que vejam Tua Glória e a Glória que Tu Me deste”.
Há lugar para todos em Meu Reino e, onde Eu estou, quero
que estejam todos os que o Pai ama, como Eu mesmo amo o
Pai.
Em Meu Reino o sol jamais se põe. Ali é a Eterna Primavera e o completo descanso em Deus.
Não é breve a pena se o gozo é eterno? Não existe relógio
que possa medir este tempo, porque a feliz eternidade não se
mede em extensão, nem em altura, nem em duração, nem
em profundidade.
Minha Pequena, o que viste no domingo, o que teus olhos
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multo mundano, consente em ser levado por Minha Mão a
um exercício assim como este, no qual participam das delícias celestiais.
Isso sim, colocai toda vossa atenção para meditar em tudo
o que escutardes, para tirar bons frutos, porque quanto mais
se reflita, mais nascem as resoluções santas; e, para isto, é
preciso o recolhimento. Observai que a concha que recebe o
orvalho do Céu, fecha suas valvas e desce ao fundo do mar
para formar a pérola... É isso que tendes que fazer neste encontro.
Começai este retiro com o Santo Terço, recitado
com calma, meditando seus Mistérios.

Paz, solidão, contemplação
PC-80

01-dez-96

O Senhor

Agora vamos à segunda parte.
A maioria de Meus filhos está sujeita a viver em um mundo ativo. Eu também fiz isso, ainda que não nesta época de
loucura. Deveis aprender a fugir para dentro de vós mesmos
para encontrar a solidão em Mim. Para isso, não importa onde estejais. A paz, a solidão, o amor à contemplação chegará
a ser a pedra angular de vossa vida, de vossa alma, pois Eu
sou a pedra angular de vossa alma.
Compreendei, pequenos: Eu Me submergia dentro de
Meu Coração para encontrar ali a paz de Meu Pai e morar na
solidão. Para encontrar cuidados de amor, descansava Minha
Cabeça no regaço de Minha Santa Mãe. Também vós precisais buscar amor e preocupar-vos um com o outro.
O homem necessita do amor da comunidade e do carinho
de cada um de seus membros. Quero que compreendais que
o homem foi criado para dar glória a Deus por Sua Honra e,
por isso, louvar o Criador por Suas bênçãos sempre será esA Porta do Céu - 153

pessoas do mundo apreciam as conversas com os amigos, as
brincadeiras e diversões. Porém, o desejo dos Santos é o de
retrair-se à solidão, para conversar Comigo na familiaridade
de dois amigos. O esposo do Cântico dos Cânticos ressalta a
beleza de uma alma solitária e a compara à formosura da
pomba silvestre, porque ela evita a companhia das demais
aves e vive sempre em lugares solitários.
Vós não sabeis, mas é aí que os Anjos ficam cheios de admiração e júbilo quando contemplam a beleza, o resplendor
que adorna a alma que passou na terra uma vida retraída e
solitária, como em um deserto. Fazem uma festa de coros
quando chega ao Paraíso.
Filhos, praticai este tipo de retiros ao menos 3 ou
4 vezes ao ano porque são de grande auxílio à alma
em qualquer estado de vida que tenha escolhido.
Por que vos digo que estes retiros são uma graça? Porque
o homem mundano e pecador, a quem interessa o mundo e
não sua alma, carrega sobre si os remorsos de sua consciência e, longe de encontrar na solidão do retiro calma e paz,
encontram tédio, aborrecimento, desassossego. Mas a alma
que vai em busca de Deus encontra satisfação, paz, felicidade, força. Renova seu espírito. Eu bem sei dar consolos à alma separada do mundo, compensando os prazeres que deixa, suas comodidades, para lhe dar um formoso jardim no
qual reina a paz que sacia seus desejos. Essa alma sempre
Me louvará pelo carinho com o qual a trato.
Mesmo que esta solidão não proporcionasse outro prazer
que o de mostrar-lhes as verdades eternas, este momento
basta por si só para fazer com que a aprecieis. Jamais as verdades divinas deixaram de saciar uma alma, quando as conhece. O contrário acontece com as vaidades do mundo, que
são apenas demência e corrupção.
Todo homem que sai de um retiro é diferente do que entrou. Eu vos asseguro que é feliz quem, desprendido do tu152 - A Porta do Céu

contemplaram, foi parte do exército de Minha Mãe, baixando
à terra para ajudar os homens a encontrar o caminho para o
Reino de Meu Pai...
PC-13.1

O Mundo já não é Meu

(Pergunto a Ele: o que quer que eu faça ou diga por Ele
ao mundo?)
Que sofro! O mundo já não é Meu porque se afastou de
Mim... Estou só... sozinho. Não chores, permanece perto de
Mim, oh, permanece perto, consola-Me! O mundo das almas
já não é Meu. Aquelas almas que salvei com Meu Sangue,
afastaram-se de Mim. Tenho o Meu Pai Celestial, a Minha
Mãe, a corte celeste, mas os homens? Poderia fazer-Me outra
vez menino para morrer de novo no Calvário. Tanto é Meu
Amor pelo homem!
As congregações religiosas hoje em dia se empenham para lançar-se ao apostolado e, com isto, no espírito do mundo.
Empreendem obras, desenvolvem-nas, aumentam, ampliamnas, correm. Mas o Amor, o Amor Verdadeiro, onde está?
Oh, quão apartadas estão de Mim e do Meu Espírito! Quisera
que se entendesse isto que te digo. Toda esta - assim chamada - caridade, não satisfaz, não pode satisfazer. Não quero
obras de caridade que mantenham o coração do homem
longe de Mim. Quero amor, amor verdadeiro, sincero, desinteressado. Quero o coração do homem, o coração de Minhas
Esposas, todo para Mim. O coração dos Meus Sacerdotes,
somente e unicamente para Mim. Não quero dissipação e
divisões no amor. Deixarás escrito em letras maiúsculas que
JESUS QUER PRIMEIRO SOMENTE O CORAÇÃO DOS
HOMENS E DEPOIS TODO O RESTO. Que não se construam arranha-céus que as forças adversas da natureza, os terremotos ou a bomba atômica podem destruir em um momento, mas que toda a humanidade se mantenha preparada para
não cair em um abismo.
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Que as almas, como espigas maduras, possam ser recebidas nos celeiros eternos. Quero descobrir em todo homem
Minha verdadeira imagem de Deus-Amor. Sabes qual é o
verdadeiro sinal de veracidade de Minhas mensagens e de
Minha obra em ti? Tuas próprias provas, teus sofrimentos
morais e físicos, porque não obstante os temporais que se
desencadeiam em teu interior, teu olhar, teu coração e especialmente teu amor por Mim, não experimentam mudanças.
Eis o que verdadeiramente conta e o que merece teu título de
Minha Secretária particular. Estou te cobrindo com Minhas
asas para esconder Meu trabalho em ti.
PC-13.2

Meu nome é Amor

Eis por que Eu definho de amor, por receber uma pulsação de Amor de Minha Criatura. Oh, se queres fazer-Me feliz,
ama Meu amor repudiado, desconhecido, desprezado. Meu
nome é “AMOR”, Amor que se dá todo. Deus-Amor, por que
não reconhecer-Me como tal?
Vês, pequena, como Me abandono em ti, como desabafo
contigo? Sei perfeitamente com quanta exatidão transmitirás
aos humanos Minhas Mensagens de Amor. Cuidai delas.
Tens comprovado, começam a se difundir, ainda que não na
forma correta, não dizendo a origem correta, não o meio exato... Ai, homens, até quando terei que suportar-vos? Por
que esse afã de monopolizar o alheio, mesmo quando se trata das Minhas mensagens?...
Tudo o que escreveste ontem, dará muita alegria ao Meu
Coração no dia de amanhã. Contempla a criação e sobretudo as flores dos campos. Duas flores não são iguais entre si e
a cada uma delas dei beleza e perfume próprio. O mesmo no
firmamento, duas estrelas não se parecem e na planície, dois
grãos de areia ou dois caracóis se diferenciam entre si.
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Comigo e descansarás calmo no retiro. Retira-te para descansar em teu Deus!” E foi a primeira experiência que o levou à
santidade.
É que antes que a Paz possa estender-se aos outros, deve
abarcar vosso ser por completo. Esta é a liberdade que vos
dei com a criação da humanidade. Cada um de Meus filhos
deve ter a fé de uma semente de mostarda para que Eu a
consuma em Meu Amor.
Vós precisais de retiros, certo, mas também precisais buscar-Me em uma contemplação interior, num mundo que vive
ativamente. Se vos chamo a viver em uma ermida, é uma
Graça para aqueles escolhidos. É uma Graça muito grande
também que agora vos chame a fazer este tipo de retiros temporais. Trabalhemos sobre os dois tipos de encontro.
Quando vos chamo à solidão longe do tumulto do mundo, Meu chamado é como um suave sussurro, que pouco se
percebe. Não é para os ouvidos corporais, mas espirituais, e
sopra sem estrépito, com sossegada quietude. Quando quero
atrair uma alma, geralmente a levo a um lugar solitário e ali
lhe falo com palavras de fogo que derretam sua alma, preparando-a para dobrar-se aos Meus mandatos e a receber a
forma de vida que Eu quero para cada um. Palavras de ação
tão eficaz que assim que a recebem na alma, conseguem o
que Eu exijo dela.
Quando lerdes a vida de Teresa vereis algo do que lhe
disse um dia a respeito dos desejos que tenho de falar a certas almas e, no entanto, não o faço porque o estrépito do
mundo em seu coração cala Minha Voz.
Filhos Meus, Eu quero falar convosco a sós e em um retiro, não em casa, onde parentes, amigos, tarefas domésticas,
trazem a agitação ao seu coração ou impedem que chegue a
vós o eco de Minha Divina Voz.
Por que pensais que muitos Santos abandonaram tudo
para retirar-se buscando-Me, atrás de Minhas Palavras? As
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ou das pessoas e suas atividades, e sim o contrário. Todos
têm seu lugar e cada um deve ocupar o seu. O resto é falsa
humildade, e já sabes que Eu não a tolero.
É preciso que experimentes a morada de Meu amor para
que a criação ao redor de ti seja engrandecida em Minha
bondade, com teu estado emocional.
Trabalha para manter a igualdade. Muda teus hábitos e
adota verdadeiros hábitos que se mantenham fiéis às Minhas
Palavras...

Passou sobre o mundo um grande incêndio de ódio e destruição mas Eu recuperarei Meu lugar, porque venci o pecado e a morte. Oh, esposa amada, oh, Igreja Minha!... A solidão e o abandono sobre a Cruz foram como uma morte redobrada. Um coração sensível sofre tanto pelo abandono
daqueles que amou! Não vi onde buscar um coração amigo
e fiel. Céu e terra se conjuraram contra o Homem vítima do
pecado.
Para vós a Ciência é luz... e Minha Fé,
Escuridão
PC-13.3

Fazei retiros e exercícios que
vos aproximem de Mim
PC-79

01-dez-96

O Senhor

Vamos trabalhar, pequena, que há fome no mundo; vamos preparar o alimento adequado.
Assim como não se pode ver o sol a não ser com sua própria luz, tampouco o homem pode ver Minha Luz, a não ser
com o auxílio de Minha própria Luz. Essa Luz se alcança nos
retiros, nos exercícios que vos aproximam de Mim. E ali Eu
vos ilumino com Minha Luz, pois o objetivo é desvincular-se
por certo tempo dos afãs do mundo e afastar-se da confusão
para entrardes sozinhos em conversação Comigo. Ali Eu vos
falo por meio de inspirações e corresponde às Minhas Palavras quem se entrega à meditação, ao Amor Divino, doandose; reparando suas culpas que Me tem ocasionado desgostos
e oferecendo-se ao Meu Serviço com toda a intensidade de
seu amor, pedindo que lhe mostre Minha Vontade e lhe dê
forças para cumpri-la.
Os Reis que se recolhem ao retiro, são os que menosprezam o mundo para se fazerem dignos de conversar Comigo.
A um Santo, Eu disse: “Foge do mundo, fecha teus lábios,
deixa a conversa dos homens; determina-te a falar somente
150 - A Porta do Céu

Sim, Minha Igreja tem se escondido como em todos os
tempos, por falta de fé em Mim, em Minhas Palavras. Tantos
desertores em Minhas fileiras, por falta de fé. Quantas rupturas hoje e ontem, tudo por falta de fé. Mas deixei escrito e
agora escreve-o tu de novo, se por acaso os homens tiverem
perdido o Evangelho: Bem-Aventurados os que creram sem
ter visto. O que salva é a fé. Se houvesse mais fé em Minha
Igreja, o dragão infernal não obteria tantas vitórias. Mas a
ciência é o engano do homem moderno e sua perdição.
A ciência matemática que mostra a evidência dos fatos, é ao
mesmo tempo a destruição das almas e dos povos.
Tudo está matematicamente demonstrado e até um cego
tem que se render a certas demonstrações, pois a fé faz andar
na escuridão. É duro, pelo mesmo motivo, crer em Mim. Pretende-se indagar, descobrir e, se fosse possível, até ler o pensamento de Deus. Tudo toma o nome de “progresso”, de
“atualização” e é mister que Deus se ponha em guarda, repetindo para Si Mesmo: Estejamos atentos! O homem colocou
as mãos sobre o fruto proibido e quer chegar a ser “Deus”
também ele, criando outras vidas, e tirando a vida.
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PC-13.4

Renovarei o mundo e a Minha Igreja

Oh, amadíssima filha, saturado de opróbrios e triturado
está Meu Coração. Que mais devia fazer e não fiz para vos
salvar? Se faltei em algo, com relação a vós, gostaria de saber. Dei-Me a Mim mesmo e continuo dando-Me em perpétuo sacrifício, porém parece que não basta. Poderia chamar a
atenção do homem com o castigo... Mas, não. Sou DeusAmor. Deus que salva o que se perdeu. A vitória será Minha.
Confundirei o mal com o bem, a perfídia com a bondade e o
perdão. Esquecerei tudo para começar tudo de novo. Renovarei o mundo. Mas, antes do mundo, renovarei a Igreja,
Meus Ministros... Minhas almas consagradas... Minhas Esposas...
Darei à Igreja um rosto novo, fresco e juvenil. Porá vestes
nupciais, adorná-la-ei com pedras preciosas, e apresentar-seá bela e rejuvenescida no caminho dos séculos. Segui-la-ão
Meus Ministros, ornamento indiscutível de Verdade da Fé; e
Minhas verdadeiras Esposas, castas e modestas. A nova Jerusalém cantará o hino da libertação, como nos tempos do Antigo Testamento. Cantará o Exsultet. No entanto, filha Minha,
tudo isto é tão desejável como comprometedor, porque criei
o homem livre e tenho necessidade da cooperação dos bons
para renovar o mundo. Um pouco mais de fé bastará para
voltar a acender no coração do homem o amor que tudo pode. Não esperarei o Céu para recompensá-los por este trabalho, mas, ainda que por breve tempo, dar-vos-ei também
aqui embaixo a recompensa.
É o tempo em que a caridade esfriou no mundo. É também o tempo da renovação. Assim como de um rigoroso inverno surge a doce e suave primavera para despertar as coisas adormecidas, a criação inteira despertará ao novo sopro
de vida que lhe fará sair do torpor de um mundo velho. Novas as gerações, nova a Igreja em seu mais viçoso renascer
de uma eterna juventude na perene Caridade de seu Funda24 - A Porta do Céu

o que Eu quero de ti. Que acontece hoje? Estás muito irritada. Vamos, toma teu terço e medita os Mistérios Gozosos. Sei
que hoje não é dia dos Gozosos, mas isso te fará meditar na
paz de Minha Mãe.
Faz dois dias que te disse para não deixar que influenciem
tuas decisões. Não sabes que ao viver junto de ti, em ti, sou
Eu quem toma decisões?
Querem ver-te? Tu pões as condições, quem quiser visitarte que se acomode a teu horário, o que não os agrada? É
uma pena, mas tu no teu lugar, trabalhando Comigo; são
demasiadas as interrupções em nosso trabalho.
Quero que assimiles isto: Em uma vida de dedicação, um
engenheiro começa selecionando o campo, tomando sol com
os trabalhadores, mas vai passando o tempo e chega a um
trabalho de escritório e campo. Posteriormente chegará a
uma gerência e, finalmente, ocupará um cargo muito especial... Se se trata de uma dona de casa, começará queimando
a comida e terminará preparando ricos e elaborados manjares para o paladar dos seus.
PC-78.1

Responsabilidade em teu país

Bem, agora aplicamos isso a tua vida. Tens que ir mudando porque é parte do preço que pagarás pelas graças que
sobre ti e através de ti derramo nesta Pátria. Ninguém mais
tem neste país a responsabilidade que tu tens. De modo que
precisas de muitas horas para trabalhar Comigo, horas para
dirigir-te a Mim e horas para organizar Meus interesses como
boa secretária. Então, somente uma Secretária organizada
pode manter ordem nas coisas de seu Chefe...
PC-78.2

Falsa Humildade

Parecer-te-á contraditório o que vou dizer-te: por um lado
te peço humildade e mansidão, por outro te digo solenemente que não és tu quem tem que dar voltas ao redor do grupo
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fala-Me ou fica calada, assim sem pensamento algum, com
um vazio total. Vês? Isto é ir crescendo em humildade. Tu
não sabes mas Eu te direi. É melhor ter pobre entendimento
a ter muita ansiedade por conhecimento e refestelar-se na
vaidade.
Sou Eu quem dá luz e posso tirá-la. Se Eu a tiro, vós retrocedeis... Isto é, a luz é bela, mas a escuridão é um crescimento na humildade, na confiança em Mim; é a escuridão que
fecha as portas à própria vaidade. É prestar atenção ao sussurro de Meu Espírito que fala de seus desejos pessoais, muito baixinho, para que aguceis vossos ouvidos... Eu abro caminho pelo amor de qualquer pessoa; para que consiga chegar a Mim com sinceridade.
Peço a Meus filhos que estejam sempre em Minha Presença mesmo quando assumem suas tarefas e responsabilidades
diárias. Que não esperem estar em confusão e turbulência,
com necessidade de ajuda, para se aproximarem...
Filhos Meus, vinde a Mim agora, porque depois será mais
difícil, quando a falta de humildade e a inveja vos deixar doentes.
Ninguém é digno de Meu Amor, nenhum homem; mas
por esse mesmo amor que é sublime e eterno, Eu vos faço
justos em Mim diante do Pai.
Recordai que um coração é humilde quando não permite
à consciência dar testemunhos de sua inocência, já que confia mais em Mim do que em si mesmo...

Adota hábitos que se mantenham fiéis
às Minhas Palavras
PC-78

29-nov-96

O Senhor

Minha Amada, o que foi? Não gostei nada da resposta
que deste a tua Mãe. Chama-a e pede-lhe perdão. Não é isso
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dor. Todo um mundo novo de paz, de concórdia e de amor,
como louvor eterno a Deus. Tal será o mundo renovado no
sacrifício das dores do parto.
Eu que sou teu Deus, teu Criador, necessito de ti, Minha
criatura, para levar esta mensagem. Assim o fazia em outros
tempos com Meus Profetas.
Não Me oculto se escolhes Minha
Companhia
PC-13.5

(Pergunto a Ele por que é tão belo... talvez uma pergunta
tola.)
Sou beleza incriada, bondade infinita, Misericórdia sem
número, perdão nunca conhecido e amor incompreensível a
qualquer mente humana. Escolho-te porque tu Me buscas
constantemente e a quem Me busca constantemente Eu Me
faço encontrar. Não Me oculto a quem escolhe a Minha companhia...
(Tenho medo que Me deixe. Pergunto-Lhe que devo fazer
para corresponder a estes dons tão imensos, a tanta bondade
para comigo.)
Amar-Me sempre mais e sempre melhor. Não olhar senão
para Mim. Não escutar senão a Mim. Não amar senão a
Mim. Não servir senão a Mim. Consolar-me nas penas, compartilhá-las Comigo. Entregar-te a Mim.
Um coração dividido não está maduro
para Mim
PC-13.6

(Digo-Lhe que quero compartilhar com Ele todas as Suas
penas)
Filha Minha, a pena das penas são os Sacerdotes indignos; há tantos e se multiplica seu número. Escreve isto para
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que se saiba, para que se leia. Um coração dividido não está
maduro para Mim. Sou um esposo ciumento, reclamo inteiramente para Mim o coração da alma esposa. A santidade
perfeita consiste em não querer recusar nada ao Amor. Quero que ofereças tuas dores, teus trabalhos, tuas orações, as
comunhões desta semana; em reparação pelas almas religiosas, homens e mulheres; pelos Sacerdotes, para que não se
aumente mais no mundo o número destas almas que Me
honram somente com os lábios, enquanto seu coração está
longe de Mim... Sim, as almas religiosas que vão divagando... Os Sacerdotes que tomam a taça dos prazeres e não
deixam de bebê-la até a última gota... Não era esta a reforma que propunha a Igreja!
Devem despertar o homem a fim de que tome consciência
de que está por perecer este mundo tão imerso de imoralidade e no pecado e que, contudo, se encontra feliz tal como
está. É preciso sacudi-lo, despertá-lo de seu torpor, de tal
forma que peça ajuda, que se volte para Mim. Acendei no
mundo um imenso fogo, acendei as velas uma a uma como
se faz na Vigília Pascal, tomando a chama de Mim, a verdadeira Luz do Mundo.
PC-13.7

Somente o Amor pode salvar o mundo

Criei o mundo e criei também a árvore que haveria de Me
proporcionar a madeira de Minha Cruz; criei e cultivei a sarça que haveria de Me dar os espinhos de Minha coroa real.
Sepultei nas entranhas da terra o ferro com o qual haveriam
de forjar Meus cravos. Oh, mistério de incompreensível amor! Criei um ninho para o pássaro, uma toca para a fera,
para o rico um palácio, para o trabalhador uma casa, um
berço para o bebê, um asilo para o ancião; quando vim em
pessoa visitar Minha Terra, não houve lugar para Mim nas
pousadas do mundo. Era uma noite fria, gelada, aquela noite da Minha vinda aos homens. Vim aos homens, porém os
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é buscar consolo alheio.
Quando buscais que outro homem avalie vosso desempenho espiritual, somente demorais vosso crescimento porque
só Eu posso ver vosso interior. Então, que necessidade tendes de escutar palavras que vos louvam para ter um prazer
momentâneo? Isto é egoísmo e deve ser evitado, porque é
prejudicial ao vosso crescimento.
Procurai servir aos outros, escutai, orai e esforçai-vos para
conseguir servir aos outros, que somente isso dá gozo à alma.
Ao pedir que vos esqueçais de vós mesmos, falo-vos de
amar-Me negando vossa humanidade, de modo que Eu possa viver unido à vossa boa vontade.
Aceitai os elogios dos outros, gratuitamente, quando estes
vierem, mas não os busqueis. Não é tão importante o “ser
entendido” como o “entender”, por isso o pedia Francisco de
Assis, porque se vós viveis em Mim e Eu em vós, vós sois
entendidos pela Trindade. Compreendeis a grandeza do que
vos digo?
Não fecheis vossos ouvidos a tudo que vos venho dizendo. Em verdade vos digo que se tivésseis seguido Minhas
Palavras com a solicitude que o fizeram em outros grupos,
vossas famílias já estariam convertidas e praticando Minhas
Mensagens.
Não choreis sobre vossos próprios cadáveres, filhos Meus,
tirai ensinamentos do fracasso vivido e empreendei de novo
o passo nos caminhos que vós mesmos marcastes.

Ouvi o sussurro de Meu Espírito
PC-77

28-nov-96

O Senhor

Amada de Meu Coração, estive velando teu sono e estou
sempre a teu lado, até quando perdes a paciência. Aqui estou observando teus passos. Vem, apóia-te em Meu ombro;
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do, prevenindo, alertando contra os ataques do maligno. Este grupo não soube responder a Mim. Eu não vou dizer em
quê e nem a quem. Cada um sabe como é, e Eu, antes de
mais nada, sou amor. Mas não vou cortar a comunicação
que tenho convosco através desta filha, sem antes dizer-vos
que é o primeiro caso em que a pessoa que Eu escolho para
dirigir a vida espiritual de um grupo através de Minhas Mensagens, é ultrajada, ridicularizada, abandonada à sua própria
sorte por aqueles que através dela tanto receberam.
Neste caso, é uma pessoa que luta, não contra os de fora,
e sim, contra seus irmãos, seus companheiros de escola
(sublinha-o) porque Eu quis lhes dar uma escola de amor, de
crescimento na fé, de evangelização, de unidade. É uma pessoa sozinha que deve lutar contra vossas insídias, vossos egoísmos, vossas comodidades, vossa preguiça, vossa avareza,
vossas ambições, vossas irresponsabilidades, vossa soberba...
E essa pessoa sozinha, por ter tentado ser fiel a Minhas ordens, assim como Eu, hoje defende com chicotes o que é
sagrado para seu Senhor, mesmo que amanhã a levem ao
Pretório e depois à Cruz.
Vós percebeis, filhos Meus, o que tendes feito? Sois tão
duros de coração e de mente que mesmo trazendo diante de
vossos olhos a vida de outros confidentes para que observeis
como devíeis ajudar-vos entre vós... como deveriam ajudar a
Minha filha, mas sempre ao redor de Minha Pessoa, ao redor
das súplicas e exortações de Minha Mãe. Não ao redor de
vós mesmos; ninguém vale uma só linha de Minhas Mensagens, sendo que o homem é Minha criação perfeita e, por
isso, objeto de Meu maior amor... Ainda tendes uma oportunidade de recuperar Minha confiança mas, para isso, consolai em vez de serdes consolados, não busqueis ouvir palavras
que vos agradem a vós mesmos e procurai estar a serviço
dos outros.
Quero que vos esqueçais de vós mesmos e olheis para
Mim. Silenciai vossas mentes e reconhecei quão improdutivo
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homens não Me conheceram. Não havia lugar para Mim... E
agora?...
Nestes tempos deveis ser farol ou não ser nada: fora a mediocridade. O mundo tem necessidade de calor, de heroísmo.
Somente o amor pode salvar o mundo. Oh, homem, quem
és? A viva imagem Daquele que vem visitar-te e tu Lhe fechas a porta no rosto. Tu te vendeste ao estrangeiro, fizeste
uma triste aliança. Teu povo eleito hoje está enfastiado do
maná do Céu, tem saudades das cebolas do Egito e sempre
faz aliança com o estrangeiro, fabrica bezerros de ouro, prostra-se e os adora...
Nem mesmo Minha Igreja tem já consciência de Minha
Presença porque, se tivesse, as coisas não iriam assim. Não
se dão conta nem sequer aqueles que com o poder de seu
eterno sacerdócio Me fazem descer do Céu. Não sou em verdade o eterno repudiado, o eterno incompreendido?
Ama-Me, Ama-Me muito. Tudo o mais é Meu, “os Céus e
a terra e quantos nela habitam”... Somente o amor de Minha
criatura não é Meu e é o que Eu busco.

As consagrações são uma conquista
para a Terra e uma festa para o Céu
PC-14

14-jun-96
(Dia do Sagrado Coração de Jesus)

O Senhor

Filha Minha, quero que escrevas isto: O que vos digo na
intimidade, repeti-o à luz do sol, o que vos digo ao ouvido,
anunciai sobre os telhados. Quero que seja feita uma forte
campanha estas duas semanas para que a Consagração seja
uma conquista para a terra e uma festa para o Céu. Não
quero que adieis nada, diariamente fareis uma pequena publicação, convidando o povo ao evento citado. Distribuí o
trabalho entre os grupos de oração da cidade, levai um pequeno aviso à maior parte das Paróquias para que se leia
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durante as missas. Por favor, filhos, isto é muito importante
para o vosso Continente.
Quando os homens compreenderão a Misericórdia Divina? É como uma mãe que diz, acariciando seu filhinho:
Pobre pequeno, não fizeste de propósito, está tudo esquecido
desde o momento em que me pediste que perdoe tua proeza.
PC-14.1

Falai com os moribundos

Falai com os moribundos. O que encontrarão será uma
infinita Misericórdia, dois Braços amorosos e um Coração
palpitante de Amor. Não tenhais medo da morte, das dores
físicas, da agonia. Para quem morre de amor não há pena na
morte, senão alegria antecipada.
Oh, que lugar de delícias preparei para aqueles que Me
amam. Passaram pelas dores e penas na terra e suas lágrimas
se transformaram em pedras preciosas sobre suas vestes. Ah,
dizei a todos que não desperdicem os dons de Deus. Sabeis
o que é este Reino dos Céus e o que se perde ao perdê-lo.
Não diz o Evangelho que se deveria vender tudo para comprar aquele campo? Buscai-o, trabalhai por Ele. Fazei cópias
do último livro, distribuí-as; para vós são umas moedas, para
as almas sua salvação... (Refere-se à Grande Cruzada do
Amor). Por favor, a Arca da Nova Aliança é muito importante, talvez mais que o último livro, já que esse é somente para
os grupos confiáveis e com crescimento, enquanto o outro
livro será o despertar do mundo ao Meu Amor Eucarístico.
Pelo momento se diria que é a hora de Satanás. Os bons
se acham perplexos, angustiados, perguntam-se com razão:
Como acabaremos? Porém, Eu venci o mundo, homens de
pouca fé, por que temeis? Não foi necessário que Eu primeiro sofresse para depois entrar na Glória? Da mesma maneira,
é necessário que sobrevenha agora esta grande purificação
para separar a má cizânia antes que brilhe sobre a Igreja e
sobre o mundo novo, uma luz deslumbrante que fará res28 - A Porta do Céu

Com respeito àquele espinho dentro de ti, arranca-o. Fala
com essa pessoa, não peques por cumplicidade e muito menos por omissão. Trabalhemos agora.
Filhos amados, ninguém é superior ao outro. Todos so
Meus filhos foram feitos com o mesmo amor. Criados e salvos com Minha Vida. Todavia, a alguns filhos, devido à própria natureza da responsabilidade que lhes dou, dou outro
tipo de vida. Quero vos falar disso. Meu amor permitiu que
conheçais Nancy Fowler, Pe. Stefano Gobbi, que cheguem
muitos vídeos e livros de outras pessoas que foram eleitas
neste tempo para a salvação de um planeta que se desmorona no abismo do pecado, da recusa a Deus.
(O Senhor aceita que eu esclareça, que escrevo isto sob
estrita obediência a Sua instrução de assim fazer.)
A responsabilidade que Eu deixo nas mãos de Meus eleitos acarreta sua enorme cota de perseguições, sofrimentos e
amarguras. Por isso é que vou pondo, formando um grupo
de pessoas não menos importantes, que será a ajuda, proteção e auxílio de Meu filho ou filha. Daquele Profeta que levará ao mundo Minhas Palavras.
Na maioria dos casos, o centro tem sido Eu e Minha Palavra. A voz tem sido “tal” pessoa e as mãos, a força, o sustento, têm sido aqueles que rodeiam essa pessoa. Aconteceu de
alguns grupos irem crescendo e assim, fortalecendo seu trabalho, ampliando seu raio de ação. Ganhando mais almas
para Mim, até unir-se a outro grupo de eleitos e assim se cria
uma grande frente de amor e solidariedade.
Aconteceram alguns outros casos em que 2 ou 3 pessoas
apoiaram e, com Minha Graça, fizeram muitas obras. Também houve mais de um grupo que não quis comprometer-se
e Meus eleitos tiveram que lutar apenas com Minha ajuda,
para levar Minhas Mensagens e, como era Minha a ajuda, foi
forte a ação.
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considerais “habilidade” ou simpatia... Entre vós, podeis enganar-vos; lembrai-vos filhos, que a Mim, não...

Vós não Me conheceis
PC-75

28-nov-96

O Senhor

Filhos Meus, quero ajudar-vos, mas também quero que
coopereis em vossa cura.
Se uma pessoa percebe que está se afogando em um lago,
a primeira coisa que fará será tentar agarrar-se a alguma coisa. Assim é: quem deseja socorro, deve começar ajudando-se
a si mesmo. Não podeis pretender que Eu faça tudo sem colaboração de vossa parte.
Quem roga com firme intenção de emendar-se, consegue
Minha Misericórdia.
É que não Me conheceis e por isso viveis cheios de temores da vida humana. Quero vos dar uma oração de um Santo Meu. Ele orava assim: Senhor Jesus, eu Te adoro. Em Ti
eu espero, em Ti confio, em Ti coloco minha fé; porque é por
Ti que todas as coisas são possíveis e és Tu nosso Deus vivo.
Filhinhos, Eu sou o Bom Pastor, sei o número de Minhas
ovelhas e encontrarei todas elas. Eu escolhi Minhas ovelhas,
não foram elas que Me escolheram.

Ninguém é superior ao outro
PC-76

28-nov-96

O Senhor

Pronto, tranqüliza-te, Meu pequeno insetinho. A única
culpada és tu, por aceitar situações ou pessoas que te intranqüilizam. Agora perde-te, tens uma semana para escapar de
tudo. Para pensar com mais calma e analisar as coisas com
maior clareza. Sobretudo, tenhas paz.
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plandecer a nova Jerusalém em todo seu fulgor. Este novo
Reino será o Reino da paz, do amor, da concórdia sobre a
terra, prelúdio da vida bem-aventurada do Céu. A vinda do
Meu Reino estará baseada na caridade. Logo, depois os homens já não poderão se extraviar, mas primeiro a guerra e
depois a vitória... Vede todo acontecimento pessoal, social,
mundial, com os olhos da Fé, porque tudo é Amor.
Meditaste sobre Minha Palavra... Minha Palavra! Luz da
luz. Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância do Pai. Por vós os homens e por vossa salvação Me encarnei. Um verme, já não um homem... Somente porque o
desejei... E os homens, obra de Minhas Mãos, prestaram-se à
maravilha para fazer tudo o que Eu desejava. Pisaram fortemente o vinho no lagar até extrair a última gota... Obedeceram ao incompreensível Amor... Pisoteado, oprimido... Até
não ter mais forma humana...
PC-14.2

Olhai-Me na Cruz

Olhai-Me na Cruz... Não te causo aversão neste estado?
Opróbrio dos homens, distante do Pai, sozinho, com o fardo
dos pecados, pregado sobre uma Cruz... Podes ainda fixar
em Mim um olhar confiante, cheio de esperança, e crer que
sou teu Deus e teu Esposo? Todos Me abandonaram em sua
perturbação por Meu fracasso. Duas ou três almas fiéis que
Me olham com os olhos cobertos de lágrimas... Minha Mãe...
Minha Amadíssima Mãe!... O discípulo a quem tanto amei, a
Madalena, e tu estás com eles... Reconheço-te e sou feliz,
mas os demais, onde estão? Onde está Pedro, a Rocha contra a qual se estilhaçarão as tempestades?... Onde está Minha
Igreja nascente, que depois de uns momentos sairá da Chaga
púrpura de Meu Coração que o soldado se prepara para abrir? Sairá dela como a mais formosa flor do Paraíso, concebida pelo Amor e alimentada com Meu Corpo e Meu Sangue, que até o fim dos tempos seguirei derramando para ela,
como o faço neste momento.
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Pequena, teu amor é sincero e forte. Tu Me consolas tanto!... És Minha companhia na dor e no sofrimento. Cada dia
se reúne por Mim o Sinédrio para julgar-Me e condenar-Me;
assim, Minha Paixão se prolonga através dos séculos.
Desejo que o grupo se prepare bem para fazer uma Consagração especial. Isto é, quero que organizem tudo, falem
com as Autoridades, Colégios e Congregações Religiosas.
Oh, que pobre idéia têm os homens de seu Deus, inclusive aqueles que gastam sua vida inclinados sobre os livros.
Porém, Eu sou Dono de Mim Mesmo...
Com um amor ardente de almas vos busco, filhos Meus,
unido a Minha amada Mãe, suspirando com vivo desejo por
aquelas almas que são portadoras genuínas da Vontade do
Pai, que descobrem a Grande Vontade, que sabe fazer mesmo das coisas que externamente parecem más, o eternamente valioso.
PC-14.3

Rezai por vossa Pátria

Filhos amados de Meu Sacrossanto Coração, vinde a
Meus Braços que Eu vos acariciarei e vos darei Nova Vida.
Hoje é um dia especial no qual permito que Minha Divina
Misericórdia vos preencha. Rezai, rezai por vossos irmãos,
rezai por vosso país, fazei penitência por toda a humanidade,
especialmente por vossa Pátria(*); dias muito difíceis vos
esperam, cuidai do que têm porque chegareis a necessitar.
Voltareis a passar por tudo, a queda da Babilônia, as epidemias do Egito e, sabeis o que isso acarretará entre os incrédulos e malvados? Sabeis a esperança que trará aos Meus
verdadeiros amados? Aproveitai desta Misericórdia, porque
já não voltará, avançai sempre unidos no amor sincero, sem
invejas, sem egoísmo.
(*)

Refere-se à Bolívia, mas podemos, sem erro, entender também
como o Brasil e todos os países do mundo.
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vos rendêsseis a Mim e fizésseis tender vossa vida à Minha
amorosa paz, nunca necessitaríeis discernir ou escolher determinado curso de ação para ajudar-vos a vós mesmos, pois
Eu Me ocuparia de cimentar vossa segurança e paz. Mas vós
temeis as mudanças que Eu vos faria enfrentar.
Se pusésseis, como a pobre viúva do Evangelho, toda vossa segurança, vossas posses e vossa sorte a Meu Serviço, jamais vos faltaria coisa alguma. Mas não, vós viveis regateando vossa esmola; calculando onde vos dará mais lucro; e onde há cálculos matemáticos e interesses econômicos, não sou
Eu vosso Deus, vosso Deus é o dinheiro, vosso Deus é a comodidade, vosso Deus é a posição social, vosso Deus é o
senhor do mundo...
Mais tarde, ao amanhecer do dia 27.
Voltemos ao tema da oração. Sabes a história de Zorobabel? Era um ímpio que lançou maldições sobre um Profeta
valente que lhe disse suas maldades; quis pegar o Profeta e
sua mão secou. Então rogava que o Rei pedisse a Deus que
lhe restituísse o uso da mão seca. Assim são muitos cristãos,
rogam que os libere de problemas, enfermidades, tribulações
e não pedem para conseguir a graça de não pecar e de converter-se... O pecado é uma escritura de dívida que firmais
contra vós mesmos!
Que devo fazer? Atender as súplicas de quem implora o
perdão da pena e não o dos pecados? O que Nos podem
importar vossas orações, jejuns, esmolas, se não quereis mudar de vida? Lede 2º. Macabeus 9,13.
Quando o inimigo está dentro dos muros, a cidade corre
risco de cair em seu poder. Lançai primeiro de suas almas o
inimigo que vos atormenta. Então, pedi Minha Misericórdia
para vos livrar do pecado. E quero esclarecer-vos que, no
suposto crescimento de muitos de vós, pecado pode ser toda
aquela “coisinha” que vos incomoda. Pecado pode ser o que
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Minha filha, Estou te abraçando agora, vou te ensinando –
através de Meu Espírito – a amar-Me incondicionalmente e a
dar-Me teu ser integralmente para que tu mesma possas fazer
a colheita e estar Comigo sempre, em Meu amor infinito.
A oração é necessária para conseguir a vida eterna. Ensina a todos o valor da oração, pois Eu mesmo Me fiz devedor
vosso por Minhas promessas. Em João 16,24, em Mateus
26,41 e Lucas 18,1 aponho nelas o Meu selo. Em Eclesiástico 2, 10 um Profeta vos diz que não houve nem haverá
quem peça e não seja escutado por Deus. Algum de Meus
Profetas mentiu?
Eu vos prometi proteger a todos os que pusessem em Mim
sua esperança... Se Eu vos convido a fazê-lo, como irei desapontar-vos?
Amanhã continuaremos com este tema. Agora vá para
cama, Minha doce filha, e recosta-te neste Coração ardente,
deixando que suas chamas te consumam no amor que semeei há pouco menos de 53 anos no ventre de tua mãe...

Homens de pouca fé
PC-74

26-nov-96

O Senhor

Amada filha, doçura de teu Deus, aqui estou; comecemos
agora com uma reflexão: Não sejais impacientes, filhos, é
melhor que andeis a Meu Passo minuto a minuto. Não penseis nem no amanhã nem no ontem, nem nas coisas que vão
acontecer ou deixar de acontecer. Não gasteis energia analisando ou tratando de buscar o rumo de vossa vida. Confiai
em Mim e Eu cuidarei de vós.
Vós dizeis: “Confio, mas o Senhor ajuda quem se ajuda”.
Hoje vos digo que vos entregueis e confieis em Mim. Vós temeis permitir-Me cuidar de vós porque a forma em que Eu
quero cuidar de vós pode não estar de acordo com a maneira em que vós quereis ser cuidados. Homens de pouca fé! Se
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Sede prudentes, não permitais que seja vossa boca e língua que fale, fazei que fale vosso coração, porque Eu falarei
por vós. Não deixeis dominar vosso espírito com a vontade
de vosso corpo, fazei que o espírito domine a carne.
Sede humildes e caridosos
Ide renunciando ao mundo, porque vós não deveis pertencer à carne nem à matéria, vós Me pertenceis e pertenceis
já a Meu Reino, mas que isto não se perca, não vos encha de
soberba nem orgulho, ao contrário, sede humildes e caridosos, generosos e agradecidos com vosso Salvador.
Que as raízes de vossos frutos circundem toda a Terra.
Meu Coração Santíssimo se alegra pelo amor para com vosso Senhor e Minha Santíssima Mãe. Sede fiéis às Sagradas
Escrituras, a todas as mensagens que vos venho dando, não
abandoneis o caminho traçado com Minha Santa Paixão;
não duvideis, confiai na Minha Promessa... Amados, não
julgueis vossos irmãos, recordai que todos vós levais uma
carga dupla, a vossa está nas costas e a outra, a dos vossos
irmãos, está diante de vosso peito. Não olheis somente as
culpas alheias, a carga de vossos irmãos, vede a vossa.
Fazei uma corrente, um só muro forte e firme para que
bloqueeis a maldade e o que vomita aquele maldito da traição e do engano. Sereis atacados com o engano, vós lhes
respondereis com a Fé em Minha Palavra. Filhos Meus, bebei o cálice da amargura que sempre estará diante de vós,
vivei na Divina Vontade do Pai Eterno. Se cumprirdes Meu
Ensinamentos, vereis o Triunfo da Minha Divina Misericórdia
e o Coração Imaculado e Virginal de Minha Mãe; vereis também a derrota daquele orgulhoso e soberbo: Satanás, o eterno inimigo.
Amada Minha, agradeço por compartilhar Comigo este
sofrimento, é Meu presente para ti neste dia...
PC-14.4
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Vós sois um grupo de reparação
PC-15

15-jun-96

São Miguel Arcanjo

Salve, pequena criatura, saúdo-vos em nome de Deus Todo-Poderoso e Eterno, de Jesus, Deus Redentor e de Misericórdia Infinita, de Deus Espírito Santo que derrama Sua Paz
e Seu Amor; recebei a saudação Maternal de Maria Santíssima, a sempre Virgem e Imaculada, de Seu Castíssimo Esposo São José e de toda a Corte Celeste que forma o Eterno
Reino Celestial.
Amada, Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Rainha, Maria
Santíssima, estão com um novo sofrimento que vós tendes
causado ao não obedecer as instruções que vos dão. Por que
não acelerais a publicação da Arca da Nova Aliança? Realmente, que conta dareis a Deus de um encargo pessoal que
vos foi dado?... Umas vezes porque se gasta o dinheiro, outras porque se perde tempo em ninharias, outras porque
quando há as pessoas indicadas e aptas para o trabalho, são
ocupadas com outros trabalhos. É que não vos dais conta da
urgência.
(Pergunto o que posso fazer, se não está em minhas
mãos.)
Tenta novamente e, se não, recolhe o livro, ocupa-te com
a sua publicação.
Vós não sois um grupo de satisfações e glórias humanas,
sois um grupo Reparação às dores e ultrajes dos Santíssimos
Corações de Jesus Glorioso e de Maria Triunfante. Portanto,
afastai de vós toda inveja, todo ressentimento; recebei a humilhação e a ofensa, baixai dos pedestais de orgulho e dor
contra vossos irmãos e falai das coisas que vos incomodam,
justificai-vos no amor de Jesus e Maria. Fostes escolhidos
mas não para os triunfos terrenos, e sim para a Glória de
Deus Todo-Poderoso, para a Excelsa Trindade Sacrossanta.
Ajudai o Pastor nos ataques do Ladrão Maldito; advirto32 - A Porta do Céu

coração e permiti-Me ser vosso Mestre. Lede João 16.
Eu vos amo tanto que, por muitos que sejam os pecadores
que mereçam o inferno, não quero que nenhum se perca.
Quero salvar Minha Criatura porque o momento de abrir-vos
a porta do Céu, foi concebido com muita dor. Quero que,
por meio da confissão, recobreis todos vossa graça e obtenhais a eterna salvação. Sem oração, não se suspende o castigo porque, como ireis pedir isso?
Em Jeremias 23,3 vos digo que Me peçais. Em João 15,7
vos convido a pedir-Me.
Vós, os homens, quando recebeis um pedido de alguém
que vos ofendeu, costumais lançar-lhe em rosto sua falta. Eu
não vos jogo ao rosto as ofensas que contra Minha Santidade
tendes cometido, mas ao ver vossa fidelidade, ouço vossas
súplicas e vos dou consolo. Atendo vossos pedidos, sempre
que não se oponham à vossa santificação ou à salvação de
vossas almas.
Por que vos queixais de Mim? Queixai-vos de vós mesmos, que não recebeis graças por não saberdes pedi-las a
Mim. Umas vezes por falta de fé e outras porque, ao sabervos carentes de méritos, não pedis a Meu Pai em Meu Nome
ou por Meus Méritos.
Os que governam no mundo concedem audiência a um
limitado número de pessoas e poucas vezes ao ano, mas Eu
concedo audiências sempre, a quem quer que as solicite. Eu
escuto a todos os Meus filhos.
Amada, diz ao homem que não permita que a glória do
mundo o atraia de tal modo que o afaste de Mim. E tu, ora
pedindo sabedoria para que os erros e falsidades alheias não
consigam consternar-te nem sejam um malefício... Deixa-Me
prevenir todo descuido que afete teu progresso. Permanece
alerta contra esses doces enganos. Reza e sê forte através da
perseverança. Que teu espírito não se veja quebrantado com
argumentos inválidos.
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compaixão, honestidade, pureza de intenção, pobreza
de espírito, caridade e sobretudo, humildade (destaca).
Quero lembrar-vos esta noite de Meu amor, convido-vos a
aceitar esse amor outra vez, preenchendo vossos corações. O
amor com o qual Eu vos amo é desinteressado, um amor
que se sacrifica a si mesmo...
Não vai ser fácil para vós ter esperança e amar, a menos
que aceiteis Meu amor e Minha esperança como vossas...
Eu convido cada um de Meus filhos a ser Meu Apóstolo
agora, Eu vos envio a evangelizar com vossa própria vida.
Preciso que toqueis vosso mundo, que faleis a ele sobre Meu
amor, Minha paz e Meu perdão.
Abençôo-vos, filhos, começai a viver na fé, nutri-vos de
Minha Palavra, enchei-vos de Minhas Mensagens que são
para vós, para os homens de hoje... para os verdadeiros filhos de Meu Sacratíssimo Coração...

A oração
PC-73

25-nov-96

O Senhor

Minha pequena, como iria faltar a este encontro no dia de
teu aniversário? Vamos falar um pouco sobre a oração. Quero que escrevas para todos os homens o que vou te dizer
sobre este tema, embora deva guardar estas Mensagens até o
momento em que Eu te autorize. Vós precisais receber a
água corrente e límpida para cuidar do jardim em que mora
permanentemente vosso Deus.
Quero que Me vejais sempre como vossa ajuda e fonte de
vida. Isso quer dizer que deixeis de lado vossas tentações de
falsidade, de mentiras; as doces atrações do mundo; e que
venhais deleitar-vos em Meu Amor. Se estais em paz permitireis que Meu Amor seja o catalisador de vosso entusiasmo,
de vosso impulso... Amai-Me com todo o afeto de vosso
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vos que a luta é tenaz, não sejais covardes, não vos unais ao
inimigo, vencei-o neste novo ataque com a poderosa humildade, rezai com mais amor o Santo Rosário, não sabeis a
potente arma que ele é.
Nosso Senhor Jesus vos ama, sois privilegiados em Seu
Coração Santíssimo; louvai-O, glorificai-O, exaltai-O em todas as provas, mesmo nas maiores e mais penosas. Guardai
essas lágrimas para o último instante, quando vierem os tempos finais.
Ai de vós, humanidade, se não fazeis caso das Sagradas
Palavras de Deus; das sábias e doces advertências da Mãe
Santíssima. Fazei jejuar vossos sentidos, que têm gula
de ofender a vossos semelhantes. Cumpri todo o que
vos ensinam; não sois bastante responsáveis, pois muitos de
vós nem sequer se dão tempo para ler as Mensagens. Como
podeis ser tão ingratos?... Não provoqueis o Senhor... Eu
estou sempre convosco, não há um minuto em que Eu não
vos defenda dos espíritos malignos.
Serás instruída de uma maneira especial nos próximos
dias. Mantém-te em oração para esperar os ensinamentos do
Senhor. Deves falar com o grupo, é hora de começar a organizar vosso crescimento e vosso trabalho.
Ave Maria Puríssima!, querida criatura do Senhor, permanece na companhia de teu Anjo Custódio. Quem como
Deus?... Aleluia, Aleluia...

Começai a Evangelizar
PC-16

06-jul-96

A Virgem Maria

Minha pequena filha, esta mensagem é completamente
distinta das anteriores. A esta altura, o vosso crescimento deveria estar muito desenvolvido. Contudo, em muitos de vós
este crescimento não evoluiu, não estudaram o que tinham,
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como deveriam fazer.
É tempo de deixar-vos andar sozinhos. Tudo o que tendes
será vosso alimento e, como todo alimento, deverá ser consumido freqüentemente para não vos debilitardes. Vossa bebida será a fé que se nutrirá de tudo o que recebestes até
hoje.
Vós vos preocupais demasiado pelo futuro. Hoje quero
vos dar umas leituras que devereis estudar com atenção, porque dali depende que saibais enfrentar o futuro e o que vier.
Tudo está no Livro Sagrado...Vós não sabeis lê-Lo.
É hora de começardes a Evangelizar. Não temais fazê-lo.
A Santíssima Trindade estará em vossas bocas, em vossos
atos, quando for com relação a Deus que agirdes. Em vosso
trabalho e estudos, Deus porá Sua Mão para iluminar vossos
caminhos.
E quanto ao castigo tão temido, o mundo depende que
este seja tão forte como a dor que sente Meu Filho ou se
aplaque... Com a oração, penitência e jejum, fazei que não
aconteça a 3ª Guerra Mundial. Lede 2ª Coríntios 12, 14.
Não vos preocupeis em aumentar e formar coisas materiais,
admiráveis pelos homens. Lede Isaías 5, 8-10 e 2ª Pedro
3,10. Mudai, filhos Meus, preocupai-vos em salvar vossas
almas e ajudar a salvar almas no mundo, porque o tempo é
curto. Lede Romanos 13, 11-14. Permanecei em estado de
graça nestes últimos tempos, porque aqueles que têm ouvido
Meus Chamados à conversão, serão protegidos. Lede
Mateus 13,13-18.
Filhinhos, pensai que uma pedra, para ser bela, necessita
ser polida; e o homem, para ser puro, precisa de tribulação.
Lede João 15, 1-2 e Romanos 11, 16-24.
Uni-vos, amai a vossos irmãos, cumpri com as obras de
Misericórdia, Meus pequenos, tirai de vossas mentes os maus
pensamentos. Lede 2ª Coríntios 9,7.
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ali e Eu sou a Paz. A paz que é externa, inspira sua existência
daquela que é interna. A paz pode viver externamente uma
vez que existe internamente; enquanto isso, não podeis falar
nem sequer da conversão, muito menos de crescimento. Porque Eu sou o interior.
O que quero dizer? Todo ato do homem que contém a
paz, vem de Mim e está aprovado por Mim. Pelo contrário,
toda ação que seja pomposa, intranqüila, custosa, imodesta... dificilmente contará com Minha aprovação porque Eu
sou humildade, modéstia, pobreza, virtude.
Sinto dizer-vos que vós não vos amais interiormente, não
quereis reconhecer que vosso interior é o templo caríssimo
do Espírito Santo. Se tivésseis um coração ouvinte, que escuta, não estaríeis presos em mundo fechado.
Vós falais de louvores e vossas vidas não Me louvam porque viveis sem confiança, cheios de inquietudes e temores.
Vós falais de amor e agis com egoísmo, sem fazer nada para
superar divisões. Vós falais de Minha Glória e só vos preocupais com vossa vida terrena. Vós falais de horas de oração e
não sabeis perdoar.
Pequenos, vós não podeis amar a vossos semelhantes
quando não vos amais a vós próprios. Aqueles poucos que
se amam a si mesmos e chegam aos outros com amor, encontram injustiças, ingratidões e ares de superioridade que
Me ofendem, pois todos os Meus filhos são iguais a Meus Olhos, somente Eu posso dizer qual tem mais mérito diante de
Meus Olhos.
Vós limitais a quantidade de graças que recebeis por vossas próprias ações. Colocais limites e restrições em vós mesmos... Logo vos dareis conta de que vossas ansiedades, preocupações e tensões atuais são irrelevantes e triviais comparado com o que está por vir e que foi criado pelas próprias
mãos do homem.
Eu peço Amor, Misericórdia, respeito, dignidade,
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guindo-Me somente... Vá abrir a porta!

Não sou um baralho de cartas
PC-72

25-nov-96

O Senhor

(Depois da oração noturna, pedindo por algumas intenções que me encomendaram do interior do país.)
Minha pequena, aqui estou junto de ti. Eu não sou um
oráculo ou um baralho de cartas para que os homens procurem adivinhar seu futuro por meio de Minhas pessoas eleitas.
Nisso reconhecerão Meus escolhidos. Se Eu preciso enviar
uma mensagem para determinada pessoa, sou Eu quem toma a decisão; faço-o no momento que considere necessário.
O resto, filha Minha, é superstição, adivinhação. Eu te peço
que escapes, que fujas disso porque não é menos grave que
o espiritismo, os horóscopos, e não quero que te envolvas
nisso.
Darás esta mensagem em geral, a esse grupo, de modo
que posso dizer o que Eu quero e não porque tu Me tenhas
pedido. Fazer Minha Vontade, filhinha, não é perguntar-Me
por meio de 3 ou 4 pessoas diferentes o que será de tal ou
qual coisa, e sim, ser dócil às Minhas inspirações, confiar em
Mim, conhecer-Me e pensar “o quê faria, o quê diria Jesus se
estivesse junto de mim, conforme eu O conheço” (sublinha a
palavra ‘conheço’), porque somente pode conhecer-Me aquele que estuda Minhas Palavras.
A alma sempre leva tempo, seu tempo, para conhecer-Me,
para chegar a encontrar-se Comigo e fazer Minha Divina
Vontade. Mas pelo menos acreditai, confiai.
Não despojo ninguém de sua identidade, ao contrário,
reforço a identidade de cada um. Sou Deus que oferece e
entrega Amor. Eu dou, e somente tiro para vos dar mais, abundantemente... Por que tanta ansiedade? Se realmente
tivésseis fé, encontrar-Me-íeis dentro de vós, porque Eu vivo
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Pedi terços, levai-os sempre convosco e ponde nos outros,
para proteger-vos do mal. Lede Provérbios 31,12-25 e Cântico dos Cânticos 8,6-7.
Minha pequena, não deves temer porque será tão claro o
caminho que deves tomar, que não deves te perguntar nada
mas apenas confiar em Mim. Eu peço ao Pai que, de Sua
Glória e Riqueza, vos dê interiormente Poder e Força por
meio do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus e que Meu
Filho viva em vossos corações pela fé. Lede Efésios 6, 10-13.
Agora, mais do que nunca, sentis temor pelos problemas
que se avizinham; porém, deveis ser fortes, deveis amar, deveis perdoar, deveis ser justos com todos, orar por todos os
enfermos. Desconsiderai viver perto das montanhas, porque
diz o Senhor: “toda montanha será aplainada”... Esperai
com fé, com confiança em Sua Mãe, Eu não vos abandono.
Trabalhai arduamente por Jesus e Eu trabalharei por vós.
Aprendei a ser sensíveis aos avisos e alertas que vos damos.
Esperais ver tudo derrubado?... Não saiais de vossas casas
por enquanto. Eu vos farei saber oportunamente, quando e
até onde devereis ir.
Filhinhos, o tempo é curto e Eu já devo retirar-Me. Encontrareis o maior obstáculo que a humanidade poderia ter; todavia, essa será a prova de vossa fé. Lede Mateus 24, 15-25.
Filha Minha, obrigada por tua fidelidade e obediência.
Essa será a forma de nos comunicarmos a partir de agora.
Com as leituras Bíblicas que te irei indicando. Mantém tua
docilidade às inspirações do Espírito Santo.
Não provoqueis o Senhor com vosso descuido (a respeito
do livro). Os livros que te chegarão, serão vossa formação
definitiva. Estudai-os e trabalhai com eles... Eu te abençôo,
filha amada, e através de ti a todos os Meus filhos... Estudai:
Deuteronômio 30,19
Salmos 41,2
Mateus 6,33-34

Mateus 11,28-30
Mateus 24,21-22
Romanos 5,1-5

2ª Coríntios 4,1
Colossenses 4,17
Tiago 3,4-6
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1ª Pedro 4,10
Deuteronômio 13,2-5
Salmos 119,11-12
Mateus 10,7
Mateus 16,24-25
Marcos 16,15-18
Romanos 12,9-13

2ª Coríntios 9,1-3
Tito 2,6-7
Tiago 5, 19-20
Apocalipse 3, 7-13
Jó 5, 17-27
Provérbios 17,5
Mateus 10, 32-33

Mateus 18,19-20
Atos 2, 42-47
2ª Coríntios 3, 4-6
Colossenses 3,5
Hebreus 13,3
1ª Pedro 3,7-9

O mundo nunca teve tanta necessidade
de oração como agora
19-jul-96 (Sexta-feira)

O Senhor

Minha pequena, obrigado por acompanhar Minhas Dores.
Consola-Me, tenho sede de almas, traze-as a Mim, faz penitência por todas as almas que Eu quero e que estão no caminho da perdição.
O mundo já pode contemplar a purificação. Haverá mais
calamidades, enfermidades, terremotos, ciclones que causarão novos transbordamentos de rios e mares. As montanhas
chegarão a ser tragadas pela terra. Cairão pontes. Tudo isto
acontecerá se os Meus se empenham em abolir Meu Sacramento de Amor.
Já não sofras por teus pecados perdoados, porque se é
certo que teus pecados te haviam merecido o inferno, Minha
Graça em ti te faz merecedora do Céu. Não há nada mais
santificante que o Amor Divino. Teu pequeno ser se perde
integralmente na imensa caridade que o consome. Portanto,
toma o que Eu te dou; não peças mais, recebe-O com o maior amor do mundo no coração...
Quantos permanecem cegos, surdos... No entanto, o deslumbramento causado pelo fogo do Céu salvará a muitos
que andam extraviados... Pobres daqueles que servem o
mundo abandonando o Céu por seu ativismo exagerado,
que não é nada mais que o frenesi desordenado de suas
36 - A Porta do Céu

Silêncio e Contemplação
PC-71

Devo retirar-Me ao deserto; sempre estarei convosco...

PC-17

lavras dos outros te afetam tanto, é porque ainda és deste
mundo e não estás completamente entregue a Mim.

24-nov-96

O Senhor

Agora vamos falar da contemplação, porque deves estar
certa de que o coração se limpa com o silêncio. Ao mesmo
tempo, o silêncio leva a um aumento do conhecimento e alcança a virtude da contemplação na qual o espírito segue em
permanente ascensão. Solenemente te digo que o silêncio é
um sussurro e graça, através da qual instigo a verdade em
teu coração.
A quantas pessoas seria melhor estar calado e em solidão,
que estar vendo a si mesmas através de seus próprios olhos
de sabedoria, não permitindo ser guiados por outros.
Somente o silêncio permite que a alma seja regida por
Deus e caminhe florescendo nos dons da humildade e castidade divinas. E ainda vou acrescentar-te mais luz: a contemplação é a medida da humildade. Quem escolhe ser silencioso através da oração e disciplina, é abençoado com verdadeira sabedoria e nenhuma vaidade. No silêncio se desenvolve e se alimenta a alma com a intimidade.
Se no meio desta contemplação acreditas que a luz se vai,
fique certa de que essa escuridão é tão bendita que iluminará
tua alma, pois somente na contemplação se semeia a humildade.
Compreende, Eu moldo Meus escolhidos, amostras vivas
de Meu Amor. Então, não te importes com quem se comporta de maneira difícil contigo, usando palavras duras, críticas,
dando-te ordens de modo egoísta e autoritário; tu podes
manter a paz e a harmonia dentro de ti, se te aprofundares
em uma oração silenciosa sem perder teu objetivo. Não permitas que as pessoas te influenciem, mas sê tu mesma seA Porta do Céu - 137

ta. Meu amor se enche de júbilo; toda culpa se dissipa nele.
Suspende o castigo e dá fruto.
Filhinha, usa teu tempo para progredir através da oração.
Se abandonas tua alma em Mim, não temerás a inveja nem
procurarás ser justificada por palavras ou ações. Compreende que, para receber Minhas graças, tens que entregar-te ainda mais, e entregar-te quer dizer ter confiança de que Eu opero através de ti para o bem das almas que te confiei, muitas das quais não conheces ainda.
Confia, não procures satisfazer a todos porque nunca o
conseguirás. Procura satisfazer a Mim, teu Jesus. Permite que
Minhas graças substituam em tua vida tudo aquilo de que
ainda dependes.
Dá liberdade ao Meu Espírito para que opere em ti. Confia que tudo o que acontece é em benefício das almas... Não
tentes compreender, não poderias entender como Meu Espírito trabalha em ti e por que motivo, até que chegue o instante no qual alcances o mais alto nível de abandono em Deus.
Não esperes que todo mundo te entenda e aceite com respeito tuas decisões. Se Me tivesses obedecido quando te disse que te afastasses por um tempo, as atitudes das pessoas
teriam melhorado...
Concentra-te em teu próprio caminho Comigo, desejo que
Meus eleitos estejam em paz mesmo no meio das angústias
que experimentam de outros. Preciso que te prepares, que
cuides de tua dieta e que rezes muito para lançar-te agora
mesmo ao mundo.
Neste momento é verdadeira Sabedoria o simples fato de
estar em silêncio e solidão do que falar a quem não quer escutar. Há algo que quero que assimiles bem: a inveja é um
pecado capital e muito freqüente na mulher; com esse tipo
de pessoas irás encontrar-te muitas vezes e delas deves escapar. Que farás em troca? Trabalhar para estar calma e cuidar
de permanecer concentrada em Meu Amor. Porque se as pa136 - A Porta do Céu

almas, tão amantes de si mesmas!
Quero que retomes tua vida normal. Por ora é suficiente e
necessário que faças outra atividade que te mereça maior
mérito a Meus Olhos e a Meu Coração.
(Sempre que não vou ter os estigmas na sexta-feira, o Senhor me diz: por ora é suficiente.)
Desfruta do que tens na terra, sem apegar-te a nada.
Agradece com amor. Permanece fiel a tua missão de amor e
reparação. Eu te dei o dom de ser consolo de muitos e comover os corações e as consciências. Presenteia Meu Amor a
quem tem fome e sede de justiça e de verdade. Sê, docemente, Jesus ao redor de ti. Dá graças por tudo o que tens
recebido e dá aos Meus Dons a importância que têm.
Reza, filha Minha, o mundo nunca teve tanta necessidade de orações como agora em que a Justiça começa a sobrepujar a Misericórdia... Tua colaboração, tão
valiosa a Meus Olhos, é tão somente o fruto da Minha Graça
e, quando recompensar teus méritos, coroarei Meus Dons.
Trabalha por Mim e não temas, que teu nada unido a Minha
Divina Grandeza, levará tudo a bom fim.

O racionalismo fez da Igreja um deserto
PC-18

20-jul-96

O Senhor

Filhinha, traze-Me almas com tuas orações. Quero que em
teus sofrimentos aprendas de Mim no Sacramento do Meu
Amor. Ora muito, repara, porque Meu Coração sangra nesta
hora tão difícil... Falta pouco tempo para salvar almas e não
quero que ninguém pereça. Quando perderes o sono à noite,
coloca-te junto de um ou muitos dos Meus Sacrários, reza e
repara ali - de tua cama - com o pensamento junto de Mim;
concede-Me tua adoração e tua reparação por todos aqueles
que trabalham sem cessar, guiados pelo demônio, para aboA Porta do Céu - 37

lir Minha Presença. Os maçons se lançam continuamente
sobre a Igreja, usando Meus Sacerdotes; e não sabes quantos
deles têm jogado por terra a nobreza de seu ministério, levando uma vida superficial, sem manter-se fiéis à grandeza
da obra que receberam em custódia.
Quero dar-Me através das misérias de tua alma... Necessito de teu pobre coração para saciar Minha Sede de Amor.
Dá-Me um silêncio cheio de oração, porque é maravilhosa
esta simplicidade do amor. É que vou te dando um verdadeiro tratado de amor para todos, o tratado que entre tu e Eu já
está compreendido e vivido. Tu lês em Meus Olhos e Eu leio
nos teus, isso é suficiente quando a distância que nos separa
é limitada. O amor, que é laço forte que reúne estes dois pólos. Quanto Eu quisera que Minhas almas religiosas e sacerdotais desfrutassem de todo este Amor que derramo em ti e,
através de ti, a outras pessoas eleitas por Mim para ler estes
escritos! Mas o racionalismo fez de Minha Igreja um desterro,
converteu-a em ruínas onde as serpentes se aninharam. Minhas almas sacerdotais reprimem hoje os Meus eleitos, bloqueiam o caminho com seu ceticismo, suas dúvidas, sua hipocrisia, e isto Me faz sofrer. Por que se surpreendem pela
natureza dos instrumentos que Eu utilizo?...
Pequena, era necessário purificar-te, e para isso devia crucificar-te Comigo na Cruz. Tu aceitaste esta Cruz e Eu te abençôo por isso. Ora muito por Minha Igreja, filhinha. O racionalismo fez da Igreja um deserto. Logo estarei novamente
convosco e Minha oração ao Pai se cumprirá porque vós
sereis um como Nós na Santíssima Trindade.
Quero ensinar-te algo. Quando venho a ti na Santa Comunhão, tu Me possuis. Mas é em Mim que Eu te recebo e
onde encerro tua humanidade inteiramente. Já sei que hoje
te sentiste ferida nessa reunião... Oferece-o a Mim. Permanece unida e submissa a Minha Vontade, segue firme na tua fé
e não temas ter agido mal... Não é certo, estás com Meu Espírito, já sei que tens o lado humano de imperfeição, mas
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Aceita tudo com paciência e, assim, permite que Meu
Amor te vá guiando. Somente ele pode te guiar para a perfeição... Antes de mais nada, busca teu Deus e se houver algo
que te afaste da oração, simplesmente não o faças. Não há
coisa mais importante que teus momentos de oração. Valoriza tudo o que Eu te ofereço pois não poderias ser Santa através de teus próprios esforços.
Caminhamos bastante nestes quatro últimos meses e nos
últimos três anos; as coisas e os momentos de intimidade que
vivemos!
O homem deve saber que quem vem até Mim em total
abertura, é rodeado por Meu Amor Misericordioso. Tu já o
experimentaste: se quando a alma vem a Mim, sem pensar
no que a aflige no momento, com a maior atenção escuta o
que lhe sussurro e deseja entregar-se; esse amor tão forte,
unir-se-á a Mim reforçando-se a si mesmo, sem liberdade já
que Eu peço todo seu amor. Em troca, o efeito deste amor é
a liberdade eterna da mente, alma e corpo; assim a graça
desse sentimento chega a converter-se na essência da pureza.
Minha Catalina, Meu amor e sua ação é sem limites para
libertar tua alma e preencher todo vazio... É Meu Amor que
te mantém.
Hoje volto a pedir que sigas o amor com a liberdade e a
graça de uma criança. Já comprovaste: se Me segues não há
nada que temer. Esse sentimento arderá em ti e não te negará nada porque teu coração será sempre Meu tesouro.
Continua esvaziando-te, para receber o amor. Esvazia-te
de afetos, esvazia-te de vontades, esvazia-te de tudo o que
não seja Eu. Concentra toda tua atenção sobre o que está
acontecendo no momento atual, não no que já passou nem
no que virá. Assim, Minha Vontade pode agir em ti.
Eu vivo em todos, mas respeito a liberdade do homem. A
quem se entrega a Mim, concedo virtudes, guio através das
dificuldades e tribulações; defendo-o e protejo-o na hora cerA Porta do Céu - 135

de? Eu amo toda a criação e a única coisa que aborreço é o
pecado que contradiz Minha Vontade e se opõe a ela. Pensa
que se se castigasse o pecador com um castigo físico e ainda,
encerrando-o cinco anos na prisão por cada pecado cometido, seguramente nunca o cometeria. Mas é tão néscio que
não acredita no fogo do inferno, lugar ao qual irá para arder
por toda uma eternidade.
Ser homem ou mulher, denota um ser racional que age
conforme a razão, não segundo o apetite de seus sentidos. E
a quem não acredita no inferno diz que, com essa mente racional, leia Deuteronômio 32,29 e que preveja o futuro. E
assim está Minha Igreja hoje. Sabes quem são os verdadeiros
sábios? Os que vivem para Mim, para cumprir Minha Vontade, os que buscam Minha Glória.
Quantos Sacerdotes e Bispos que se julgavam sábios, estão hoje no inferno! Quão baixo os levou sua soberba! Pobres filhos que não reconhecem a importância de um ato de
reparação e adoração a Meu Corpo e Sangue Divinos!...
Nihil video, nisi putredinem, ossa et vermes.
Reza, Minha filhinha, repara as ofensas, os ultrajes que
recebo de muitos de Meus consagrados...

quando se trata de Minhas coisas, defende-as com esse ardor, porque não és tu quem fala nesse momento, é Minha
Voz que te impulsiona a fazê-lo. Se a alma se rebela contra o
aguilhão que fere, não está fazendo Minha Vontade. Tu sofres e Eu sofro em ti, tu amas e Eu amo em ti. A realidade de
uma vida é amar com confiança e verdadeiro abandono.
Que não te firam as atitudes alheias, e nada mais do que é
real. Talvez devas deixá-los andar um tempo sozinhos. Há
tanta gente que anseia ter um pouquinho do que verdadeiramente vos sobra: as graças! Mas há corações cheios de inveja
e isso não é um sentimento Meu.
Com relação a teus temores, Minha Mãe é a encarregada
de ir conduzindo-os, mas em verdade te digo que confieis
Nela. Fazei muita oração, para que o Espírito da Verdade
entre em vós. Ajoelha-te diante deste Divino Sacramento
para curar as feridas que Me ocasiona o mundo inteiro. O
momento se aproxima, estou em busca de almas. O pecado
vos vendou os olhos e este mal pode ser reparado somente
com orações e sacrifícios. O maligno está desencadeando
seu poder sobre as nações e num determinado momento
destruirá a melhor parte do rebanho. Orai para não cairdes
em tentação...

Eu vim para te buscar
O que tenho para ti é santo
PC-70

24-nov-96

PC-19
O Senhor

Meu pequeno nada, Minha grande Missionária do Amor,
feliz aniversário, Eu te dou Minha Benção.
Não fiquei longe de ti, filha Minha, Eu te disse que quando menos Me sentes, mais unido estou a ti... Está tudo bem,
não queres oferecer-Me teus sofrimentos? Faze-o novamente,
consolas-Me tanto!... O que tenho preparado para ti é Santo,
então aceita e busca ansiosamente Minha Santidade.
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25-jul-96

O Senhor

Chora, desafoga essa dor de impotência, Minha filha...
Estás vendo, tu Me buscavas onde não podia estar e Minha
Misericórdia fez que Eu viesse buscar-te onde tu estavas.
Quando baixei a cabeça sob os golpes, não tive um só
sentimento mau contra Meus carrascos. Esta confissão, não
te envergonha por ser tão irritável? Eu sei que batalhas por
Mim, mas não é necessário que batalhes, sai, afasta-te silenciosa. Não és tu justamente quem vai perder... Submerge-te
em Meu Lado! Não vês que estremece com teu pranto?
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Estou tão só nos Tabernáculos do Mundo
PC-20

26-jul-96

O Senhor

Minha filha, não temas, mesmo sem Minhas insígnias,
estou contigo. Ora sempre, repara os pecados de Meus consagrados... Olha que os responsáveis pela perda de tantas
almas, terão que Me dar conta muito em breve. Os Meus
perderam sua inocência, não são mais crianças, estão contaminados pela loucura do século e pelos que os rodeiam.
Todos aqueles que não se atrevem a falar por temor às
represálias, não são Meus. Cada um, cada homem e mulher
deve responder ao chamado que recebeu, porque dou a cada um a inteligência do dom ao qual foi chamado, somente
isso.
Quanto mérito tens tido ante Meus Olhos, tua dor, teu
sorriso doloroso... Meu maior consolo hoje em dia. Não Me
pediste que te presenteie sempre com Minhas Chagas mas
que não sejam vistas? No entanto, agora sofres mais do que
se as vissem. Quanto te amo, filhinha! Como não amar-te, se
te iluminei na dor?
Por que não estais chamando às portas de quem não quer
ouvir? Deveríeis saber que a gravidade e a pressa do momento não dá desculpas à inatividade. Ninguém tem o direito de descansar porque pedirei contas da responsabilidade
que dou.
Tem a absoluta certeza de que a qualquer hora do dia e
da noite, estou perto de ti, espreitando teus menores movimentos, esquadrinhando todos os teus pensamentos para
que sejam um reflexo de teu Deus. Tu és Meu refúgio, Eu
continuarei ocupando teu corpo mas não Me esperes apenas
às sextas-feiras, mas sim quando Eu achar conveniente.
Estou tão só e aflito nos Tabernáculos do mundo... Acompanha-Me sempre nas noites, gosto tanto de ver-te ali!
Tua presença calada, orando, é tua intercessão diante de
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Vós sois Meus Amigos
PC-69

19-nov-96

O Senhor

Amada Missionária, aqui estou tomando novamente tua
mão... Tu Me amas?...
(Eu Te adoro, Senhor!)
Que bom, confessaste tua culpa e agora estás em paz. Perdoa-Me, filhinha, tinha que te dar uma prova como esta para
que saibas que não gosto da desobediência e menos ainda
que te aproximes para receber-Me tendo sequer uma pequena falta no coração. Tua alma Me pertence, como não vou
querer que alcance maior perfeição?
Como agora estás limpa e necessitais de muita força para
defender o evento que está a um passo de perder-se, quis
deixar estas mostras irrefutáveis de Minha complacência com
a vossa causa.
Agora, tira fotografias de teu dormitório, de nosso oratório, das imagens do corredor. Rogo-te que o faças com as
duas máquinas... Depois, pega novamente o caderno quando voltares do terço. Tirarás cópias somente desta mensagem, pela importância do momento.
Mais tarde.
Filhinha, vamos trabalhar um pouco, o suficiente para falar de um tema muito agradável no crescimento de Minha
criatura.
Na época de Minha vida terrena, os gentios consideravam
impossível que o homem pudesse ser amigo de Deus, pois a
amizade torna iguais os amigos. Eu vos disse que sois Meus
amigos se fizerdes o que vos mando.
Agora, Eu vos pergunto: Não é a maior tolice do homem
o querer viver longe de Deus podendo gozar de Sua amizaA Porta do Céu - 133

acreditam em nada, fecham seus ouvidos ao conhecimento
que quero lhes dar, colocam restrições às revelações, profecias, visões de Meus eleitos, e assim, Meus profetas, santos,
videntes e mártires de hoje passam ao largo de suas vidas.
Não querem entender que sou um Deus que ensina, que
Eu não mudo, que continuo trazendo-vos mananciais de vida... A única coisa que quero é purificar-vos das tendências
que tendes de buscar ter o controle de Minha Misericórdia, o
controle de Meu Amor...
Filhos Meus, quero apresentar-vos Minha Cruz e peço-vos
que abraceis a vossa. A chave para entrar no Reino dos Céus
é uma cruz. Sem cruz não há coroa, não as rejeiteis em nome
dos prazeres deste frágil e corrompido mundo.
Quando a alma é batizada, nasce à luz da verdade e da
pureza. Depois o homem, nas mãos do maligno, dá lugar à
culpa e a alma carrega uma vítima, dando lugar ao desespero e à vergonha por meio da humilhação; a alma é, então,
exposta sem compaixão ou amor, trata de evitar a acusação
de si mesma, busca outras almas mais culpadas para entrar
na crítica e aplacar sua ferida e assim o amor criado se enterra profundamente, mente-se, fere-se... Então a pena de si
mesma conduz a outras dependências, falta de aceitação,
vergonha e posteriormente, desespero... tudo, menos a cruz e
não sabem que a cruz é o bilhete de entrada do amanhã.
Eu venho chamar os homens, convidá-los a restaurar os
componentes do amor, da Misericórdia, da compaixão, do
respeito, da dignidade da alma humana. Isso se poderá conseguir somente na escola do Meu Amor. Mas se os homens
rejeitam este convite, nada mais poderei fazer para salvá-los
de si mesmos nesta hora terrível...
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Mim por todos aqueles que queres e deves encomendar-Me.
Por isso, é necessário que sejas fiel a nosso encontro diário.
Dize a Meus filhos que estou escutando suas súplicas, que
eles devem ter fé e entregar-se a Minha Vontade, que tudo
sofram por Meu Amor, que neste momento está tudo dito;
que comprovem o poder da oração. Em recompensa de
todos seus limitados e míseros esforços, faço Meus todos os
seus instantes e os alimento com Minha ternura paterna. Que
esperem na fé. Dou-lhes as três virtudes necessárias para encontrar Minha Paz: fé, esperança e caridade. Sem elas, o homem é somente uma criatura primária; com elas, alcançará
tudo quanto Me pedir, mesmo que as provas sejam fortes. É
que a prova amadurece os corações e Me demonstra o grau
de seu amor.

Minha Luz está próxima
PC-21

26-jul-96

O Senhor

Minha filhinha, consola-Me... Os Meus estão trabalhando
para abolir o Santo Sacrifício da Missa. Hoje Me blasfemam,
zombam, ofendem-Me e Me condenam. O mundo é um sujo
pântano e nunca houve tanta necessidade de orações como
nestes trágicos tempos. Se não se fizerem correntes de oração e se oferecerem penitências, as forças do mal, já desencadeadas, perderão tragicamente este mundo. Repara,
Minha filha, implora Misericórdia pelos pecadores, encerraos em teu coração. É tão grande Meu Amor pela humanidade que Me sinto obrigado a caminhar cabisbaixo entre a
multidão que Me golpeia. Permaneço dia e noite no Tabernáculo e espero e chamo, para abraçar a todos os Meus filhos. Falta pouco tempo para salvar almas. Traze-Mas em
tuas orações. Ora pela infidelidade de Meus Consagrados, a
quem tanto amo; não compreendem Minha verdadeira Presença no meio deles...
Sede obedientes a Meus divinos mandatos. Eu vos enviei
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o Espírito que, a cada dia, por Minha Graça, avivará vosso
conhecimento e dará sabedoria a vosso entendimento para
que consigais unir, com verdadeiro amor, as pontas soltas no
caminho que Eu vos tracei. Não permaneçais no pequeno e
nas ocasiões inúteis; deixai operar Minha Vontade em vós,
assim podereis trabalhar sem inquietações nem sobressaltos,
colocando vossa confiança em Minha Misericórdia.
Deixai que Minha amorosa destra vos afine, como a belos
instrumentos, para que por meio de vossas cordas firmes e
seguras Eu possa fazer chegar a muitos Minha Voz em harmoniosa melodia, que eleve os corações a Meu Pai e cumule
de amor os despossuídos e preencha de paz os violentos, e
que com sua doce melodia devolva a luz aos que perderam a
visão por seus erros e querem reencontrar o caminho.
Dizei a todos os que Me amam, que Minha Luz está próxima e que a muitos deixará cegos, mas que a outros levantará
e absorverá na magnificência da Minha Verdade. Meus Anjos
logo anunciarão o dia, em breve vereis em adoração ardente
Minha Luz.
É importante o que vou dizer-te. Buscai antes que a satisfação de vossos desejos, o Reino de Deus e a Sua Justiça. O
resto, já disse, chegará a vossas vidas com abundância. Não
vos dais conta de que ali, nos menores detalhes, está o selo
de Meu Amor e o cumprimento de Minha Vontade sobre
vossas vidas?
Falai, filhos Meus, ide pregar às pessoas. Esta é a única
possibilidade que os homens têm para regressar. Imploro uma vez mais aos homens que mudem de vida antes que seja
demasiado tarde. Se não voltarem a Mim, um terrível flagelo
arderá e purificará o mundo dos inúmeros pecados que o
envolvem.
No entanto, aqueles que são perseguidos por causa da
justiça e as almas justas, não têm que temer porque Eu os
salvarei. A humanidade está vivendo tempos piores que
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Cruz. Portanto, devem cimentar seus corações nas mãos de
Meu Pai, estar alertas porque satanás quer sempre destruir
toda a alegria e a paz eternas. Vós tendes livre arbítrio, sois
vós que decidireis, porque Eu jamais forçarei a liberdade de
cada um.
Meu Pai sabe qual é o caminho feliz para cada um de vós;
colocai toda vossa confiança nEle e utilizai o dom de Seu
Espírito. Estai em paz e procurai não vos desesperar, especialmente nestes tempos de luta. Eu vos fui preparando para
serdes Meus soldados, por isso é que precisais rezar. Em muitos de vossos lares, não estais orando e deveis fazê-lo já que
vossas famílias são tabernáculos de Meu Amor, assim como
vossos corpos são o Templo de Meu Espírito...
Satanás pensa que ninguém quer seguir Meu Caminho
porque o homem só deseja a liberdade de sua vida mortal,
dos prazeres materiais. O universo está em guerra, vós não
podeis vê-la, porém estais sujeitos a seu efeito, porque o maligno vos quer como suas vítimas.
Nesta terrível luta, Minha Mãe ora por vós e trata de ensinar-vos a verdadeira felicidade da vida, por meio do abandono, vivendo uma vida simples, devota e em compromisso de
pureza com Deus. Mas o homem se nega a tomar o caminho
da espiritualidade. Compreendei, filhos Meus, que se a imagem espiritual que levais em vosso coração é de vós mesmos,
não tem nenhum valor... Aproximai-vos de Minha Mãe, orai
com Ela, tomai o exemplo de Sua vida espiritual, silenciosa,
profundamente unida a Deus...

Mananciais de Vida
PC-68

10-nov-96

O Senhor

Filha Minha, cada mensagem, cada palavra, cada frase
está planejada com grande amor, com o único objetivo de
vos assistir em vosso caminho... Muitos de Meus filhos não
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Aprende a bendizer aqueles
que te maltratam
PC-66

05-nov-96

O Senhor

Meu pequeno nada, Eu Me humilhei para que pudésseis
vencer vosso orgulho com Minha humildade. Resigna-te à
Minha Vontade e vence tuas raivas, teu orgulho. É necessário
que aprendas a suportar com paciência e amor as humilhações. Aprende a bendizer aqueles que te maltratam.
Sê sempre agradecida, reconhece Meu Amor incomparável para contigo e quando sentires que escondo Minha Face,
procura-Me com teu amor, com teus chamados, porque gosto de saber que sou procurado por ti. Dá-Me do mesmo modo que Eu te dou, e dá-Me ainda mais quando acreditares
que estás sozinha, que te abandonei.
Filha Minha, não Me escondo porque Me ofendeste; tu Me
ofendeste muitas vezes e Meu Amor ainda persiste. EscondoMe para que te rendas às humilhações dos homens, tão somente por Meu Amor; para que venças teu orgulho com Minha humildade. Os caminhos que querias controlar, não podes. Lembra-te que és somente pó e se tua alma é estimada,
é porque Eu te perdoei através de Minha Paixão e Minha
Morte...
Escuta-Me, diz ao Meu filho NN que ainda não tome decisões com relação ao trabalho que quer fazer, que vá escolhendo as Mensagens incluindo muitas dos últimos meses.

Aproximai-vos de Mim
PC-67

07-nov-96

O Senhor

Pequena Catalina, quero que saibas que durante esta época de grande tribulação, crimes, guerra e lutas, desejo que
Meus filhos vistam a armadura de Meu Amor e o selo da
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aqueles do grande dilúvio... Do céu cairão chamas que destruirão a todos os pecadores, junto com a obra do maligno:
terremotos, abismos, montanhas de lava incandescente, tragarão povos inteiros. Haverá inundações, tempestades elétricas, mares tempestuosos, suicídios e pestes. Minha Mão
Esquerda indica o Aviso e Minha Mão Direita indica o Milagre. Ora, Minha pequenina, repara as feridas de Meu Sagrado Coração.

Quero o Congresso Eucarístico Mariano
PC-22

08-ago-96

O Senhor

Minha filhinha, quanto aprecio teus sacrifícios, porque o
Amor se alimenta de sacrifício e de renúncia. Como vos falta
compreender o verdadeiro valor do dom de Deus e seu poder sobre as almas!
Quero que saibas que por longos períodos, as armas do
Ocidente sete vezes foram ao Meu Sepulcro buscando-Me.
Se o êxito não coroou seus esforços, nem por isso deixaram
de ser gigantescas as buscas. Minha Luz abriu caminho através das nuvens negras suscitadas pelas heresias que Me ofenderam no século XVI. Depois a guilhotina revolucionária que
cortava a cabeça de Meus Sacerdotes - mensageiros da fé e
Ministros dos Sacramentos - foi impotente para acabar com o
prestígio e a soberania de quem eles chamavam de infame:
Eu.
Porém, onde vivo? No Santíssimo Sacramento. Assim vim
instruindo a Minha Igreja e por isso não é estranho que ao
redor deste Sacramento de Amor gire todo o culto católico,
para glorificação de Meu Pai e de Seu Filho, o Deus-Homem.
Dizer que os Congressos Eucarísticos são reuniões religiosas que se fazem para falar de tudo o que se relaciona com o
culto da Eucaristia, isso já sabeis. Deves saber que foi uma
mulher que em 1881 iniciou a idéia e a propagou na França,
auxiliada poderosamente por Meu Bispo Segur. A Sra. TamiA Porta do Céu - 43

sier foi uma apóstola infatigável da obra do culto público ao
Santíssimo. Uma mulher, assim como outra mulher foi a primeira que Me viu Ressuscitado; como outra mulher que agora escolhi para incentivar o Povo de Meu Amor e ensinar-vos
que ali estou, amando-os e esperando-os...
Os principais atos desses Congressos são o Santo Sacrifício da Missa, concelebrada pelas altas autoridades do clero;
as comunhões gerais das crianças, que oferecem belos espetáculos, pois parecem nuvenzinhas brancas espalhadas pelo
vale - são como coros angélicos que permanecem junto ao
Sacrário, como pombas imaculadas junto ao pombal; as comunhões gerais dos homens, que parecem valentes militares,
rendendo homenagem a seu Senhor, a quem têm oferecido
hospedagem no lugar mais recôndito de suas almas. Nestas
cenas de tanta piedade se recorda a passagem da Multiplicação dos pães... As assembléias gerais, quando renomados
oradores sagrados e conferencistas leigos expõem magistralmente a doutrina eucarística e as maneiras de promover a
devoção a Minha Majestade, incitam poderosamente a atenção e o fervor...
Ensinai, filhos Meus, falai aos homens sobre Minha Presença nos Altares, contai a eles sobre Meu Infinito Amor e
dizei-lhes quanto se está perdendo ao não receber a seu
Deus como alimento seguro... Ao mesmo tempo que Me desagravam, os Congressos Eucarísticos recebem uma chuva
de favores da alma, do corpo, do tempo, da eternidade...
Tende cuidado, vão fazer o impossível para suspender o
Congresso, fazei muita oração, que se instrua nos Conventos
a oração contínua pelo êxito do mesmo. Felizes as pessoas
que promovem este culto soberano; felizes as pessoas que se
cansam para dar-lhe esplendor; felizes as que assistem ao
lugar do encontro, vêem e sentem estas maravilhas. Dai exemplo, filhos Meus, evangelizai com vossas vidas, dai testemunho... Para o homem de fé, Minha forma Eucarística é
um portal de Belém e ali Me adora, como os Anjos, os Pasto44 - A Porta do Céu

Os que hoje sofrem,
unem-se à Minha Paixão
PC-65

05-nov-96

O Senhor

Amor de Minhas Chagas, tranqüiliza-te, pensa em Meu
Sofrimento na terrível noite do Getsêmani. Eu estava então
só, aparentemente, não havia ninguém junto de Mim. Mas
em uma esquina, oculta entre os arbustos, estavas tu, que
agora acompanha pelas noites Minha Paixão.
E te aproximavas um pouco. Teus olhos Me olhavam com
dor, com imensa tristeza, porém, também com pesar, com
arrependimento e com profundo amor.
Lá estavam essa noite todas as Minhas Catarinas... Sabes
qual é o significado de Catarina? Quer dizer “mulher pura”,
pura de intenção, pura de coração... Tu te sentes melhor?
(Choro com imensa gratidão e amor. És único, Senhor!)
Bem, precisas de muita paz para transmiti-la à Minha filhinha. Dize-lhe que Eu a amo muitíssimo, que são as almas
humildes que receberam Minhas lágrimas na Flagelação mais cruel da história da humanidade. Eu chorei
sobre os lábios das pessoas humildes. Eu reclinei
Minha Cabeça sobre o peito da humildade. Como não
fazê-lo se Me amamentei com a humildade de Minha
Mãe?
Mas, as pessoas que levaram Minha Cruz, ajudando-Me, aquelas que beijavam Meu Ombro e o refrescavam – como um bálsamo suave – foram as pessoas
que hoje oferecem seus sofrimentos, as terríveis
chagas de seus corpos, unidos à Minha Paixão, pela
conversão dos homens. Com efeito, compraram o céu
para si e para os seus.
Vai, Catalina, vai cumprir tuas obrigações...
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mais seu coração, e já sabeis que o coração duro passará mal
ao final da vida.
As almas tíbias sempre se confessam: murmurações, mentiras, impaciência, enfim, pecados menores, porém continuam pecando e, assim, voltam a derrubar-se no abismo do
pecado, da mesma forma que certos animais que com tanto
prazer se revolvem nos lodaçais mais sujos e asquerosos. E,
sabes que é o pior? Que a alma habituada a qualquer vício,
comete quase sempre o mesmo pecado, mesmo na hora de
sua morte.
Filhos Meus, Eu derramo Misericórdia em torrentes, porém até certo ponto. Não castigo, nego os auxílios da graça
especial diante da ingratidão que mostram aos benefícios
divinos e, deste modo, fica endurecido o coração do homem.
Sabei que Eu não endureço o coração do homem inspirando-lhe a malícia, mas que, assim como o sol endurece a água
e a converte em gelo quando, encoberto por nuvens, não se
derramam seus raios sobre a terra; da mesma maneira, nego
à alma Minha Misericórdia e, com isso, a graça para converter-se.
Por menor que seja o pecado, fere a alma. Vejamos, se
uma pessoa é assaltada por um homem mau, ao primeiro
golpe que recebe, geralmente não fica impossibilitado de
defender-se, porém se depois recebe dois ou três ferimentos,
perderá as forças e por fim morrerá. Não ocorre outra coisa
com a alma: à primeira e segunda vez, restam-lhe ainda forças para resistir, mas se persiste no pecado, o inimigo se lança contra ela e lhe tira toda a força para enfrentar-se e o mau
hábito se converte em necessidade de pecar porque o
homem se torna escravo dessa paixão. Isto é, faz aliança de
paz com o pecado.
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res e os Reis Magos; para os iluminados com os fulgores da
fé, em cada altar onde se eleva o Sacrifício se ergue um novo
Calvário no qual se repetem com sentimento de adoração
profunda, aquelas palavras: “Verdadeiramente, aqui está o
Filho de Deus”.
O abandono das visitas ao Meu Sacramento de Amor, a
escassez das comunhões, o respeito humano pelo qual muitos se envergonham de aproximar-se à mesa dos Anjos, provém da falta de fé. Porque, se percebessem, se lhes dissessem com convicção que a Infinita Majestade de seu Deus com seus cortesãos excelsos - reside nos vossos templos,
estariam ansiosos os homens, ocupados, solícitos por merecer a honra e a sorte de falar, de receber, de viver com seu
Senhor.
Onde encontrar o remédio para esta fé vacilante ou tíbia?
Na mesma Forma, porque ela sustenta e aumenta a fé. É
virtude infusa a fé sobrenatural, graça que é a raiz e o fundamento da justificação; graça que trazem consigo os Sacramentos e se aumenta com a recepção deles. Todavia, se os
fiéis observam que o Sacerdote é um celebrante rotineiro, se
não percebem verdadeiro fervor e humildade no momento
da Consagração, dificilmente crerão que isso aumentará sua
fé.
Falai do cego de Jericó, que não somente recebeu a faculdade de ver, como também Me teve como o primeiro objeto
de sua visão. E na cura de outro cego, percebei que paulatinamente se lhe aumentava o poder de visão, à medida que
aumentava sua fé. De modo parecido, à medida que o homem comunga, conhece-Me mais intimamente e escuta no
interior do coração Meus ensinamentos soberanos. Sendo Eu
o Mestre, aumento a luz nas mentes de quem Me recebe,
para que possam penetrar mais nas profundidades da Minha
Doutrina. E esta Doutrina, semente do Céu, pode cair como disse - umas vezes na terra fértil e produzir a cem por
um; outras, no caminho; outras, entre sarças e espinhos...
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De modo que este crescimento da fé - umas vezes subjetivo,
outras objetivo - depende em grande parte de vossa cooperação à Graça.
Felizes os Meus Apóstolos que, depois da primeira comunhão no Cenáculo, diziam: Agora compreendemos tudo o
que nos dizes... Feliz é Tomé, o incrédulo, que ao contato
com Minhas Chagas prorrompeu num ato de fé e amor intenso. Felizes os discípulos de Emaús, que Me reconheceram
no peregrino que lhes havia abrasado o coração... Felizes
tanto os pobres como os ignorantes segundo o mundo, que,
com o trato contínuo Comigo aprenderam a sabedoria celestial, a que comunica a fé, avivada com a recepção do sagrado Banquete. Estes seres privilegiados não somente têm fé,
como também vivem como justos, praticamente conformes
com as Minhas prescrições. Benditos sejam! E muito mais
benditos ainda, os que viram premiada com milagres sua fé
em Meu Sacramento.

Se não tens fé, não Me vês
PC-23

10-ago-96

O Senhor

(Em um retiro das Oficinas de Oração.)
Ninguém pode ver Meu Rosto se não for pelo caminho da
fé. Parece contraditório: se não tens fé não Me vês, e se não
Me vês, não avançará tua fé. Por que te falo, por que Me encontras quando queres? Porque tiveste fé, porque - não importa o que aconteça - tua fé persevera. Sabes que aqui estou, esperando por ti, para abrir Minha Destra, tomar tua pequena mão e, apertando-a, transmitir-te todo Meu Amor.
A segurança de que estou aqui, vivo, palpitante, esperando
por Meus Filhos, por aqueles por quem Meu Coração transborda de piedade e Misericórdia...
Busca-Me em teu silêncio, encontra-Me. Sou Eu quem vos
trouxe aqui para vos ensinar a buscar-Me, a encontrar-Me.
Assimilai tudo o que puderdes, não vos distraiais, já que este
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Isto é permitido, mesmo aos Santos, para conservar-vos humildes e fazer-vos ver que se não fosse pela Graça de Deus,
assim como caís em faltas leves, também poderíeis cair em
faltas muito graves.
Quero que assimileis bem isto. Alma tíbia é aquela que cai
com freqüência em pecados veniais, conscientemente: mentiras, atos de impaciência, maldições voluntárias, deliberadamente. Alguns dirão: isso não se pode evitar. Falso, estas culpas podem evitar, com Minha ajuda, as almas que estejam
resolvidas a sofrer mesmo a morte antes de cometer deliberadamente um pecado, por menor que seja.
Pensai, lede novamente Minhas Mensagens, deixai que
ajam em vossos corações. Sabei que todo mau hábito faz
perder até a vergonha, obceca de tal modo aos pecadores,
que não vêem o mal que fazem, nem a ruína que isto lhes
ocasiona.
Filhos Meus, todo pecado produz cegueira no espírito e
quando se acumulam com o mau costume, aumenta a cegueira... Assim, compara com um vidro sujo, cheio de manchas. Pode entrar através dele a luz do sol? Da mesma maneira, em um coração cheio de pequenas manchas, não pode penetrar Minha Luz para dar a conhecer a essa pessoa o
abismo para o qual se encaminha. Não é um exagero. O homem obstinado no mau hábito, privado de Minha Luz, caminha de culpa em culpa e se perde porque não considera a
emenda. Converte-se em uma besta privada de razão, que
não busca senão o que apraz a seus sentidos... É como um
urubu que, alimentando-se do fétido cadáver que tem entre
suas garras, prefere ser caçado a deixar a presa.
O coração do tíbio se endurece contra a chuva celestial da
graça e não pode produzir frutos com ela. Chuva de graças
são as inspirações, os remorsos da consciência, o temor de
Deus; mas o pecador habitual, em vez de tirar fruto dessa
chuva de graças, arrependendo-se de seus pecados e emendando-se, continua pecando. Aí é que essa alma endurece
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homem que sua nudez pode ser coberta somente por Meu
Amor... Não deves pensar se te aceitarão ou não, se deverás
falar ou não. Eu te ordeno, vai ao mundo e fala sobre Minha
Misericórdia. Diz que sou um Deus de Amor e não de esquecimento. Se o homem Me ama, como não vou abençoar seu
destino? Se o homem se entrega a Mim, como vou esquecerMe dessa entrega? Se o homem faz Minha Divina Vontade,
como vou ter palavras que não sejam de piedade e amor para com ele? Reconhecei-Me como vosso princípio e vossa
meta e Eu vos reconhecerei como filhos e herdeiros de Meu
Reino.
Obrigado, pequena, e corre a dizer ao homem sobre Meu
Amor e Minha dor. Vai contar ao mundo todas as delícias
que a criatura pode encontrar junto a seu Senhor.
Ide, filhos Meus, que já quase não resta tempo. O caminho é longo e pedregoso para quem vai descalço, mas Eu
enviarei Meus Anjos para que diminuam a distância e recolham as pedras... Entregai-vos sem medida, que vossa recompensa será sem limites...

04-nov-96

O Senhor

Eu não vou te dizer o que tens que fazer, porque respeitarei sempre tua vontade. O que não quero é que descuides de
teus tempos de oração e por isso caias na tibieza.
Perguntas qual é a verdadeira tibieza? Vou te explicar,
porque muitas vezes os homens confundem o termo. Tíbia,
não é a alma que vive na desgraça, tampouco aquela que
cometeu um pecado venial por fragilidade e sem desejo de
fazê-lo, porque deste tipo de culpas, nenhum ser humano
está livre, ao ter-se manchado com o pecado original. Vós
não gozais da graça especial que foi concedida somente a
Minha Mãe, para evitar inteiramente qualquer pecado leve.
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O Senhor

(9:45 - O palestrante disse que Jesus reprovou Seus Pais,
ao dizer-Lhes que estava fazendo as coisas Seu Pai...)
Não é verdade, não foi uma reprovação de Minha parte.
Quis dizer-Lhes com muito respeito, humildade e amor, que
não se preocupassem nem sofressem quando não Me encontrassem, porque, sendo Filho de Deus, devia ter Meus momentos para encontrar-Me com Aquele que era mais do que
qualquer pessoa e qualquer coisa...
O Senhor

Qual é a verdadeira tibieza?
PC-64

momento é muito importante no caminho de vossa formação. Sou Eu quem move os fios, uma vez mais, agora que a
grande função do mundo está quase no fim.
Minha pequena, espero-te ali, no teu aposento, no pequeno espaço que se inunda com Minha Presença.
Quantos filhos poderiam ver-Me! Todos, sempre que de
verdade o quisessem e pedissem com fé...

(Falou de quando Jesus disse que eram Sua mãe e irmãos
quem cumpria Seus Mandamentos.)
Eu disse que todo aquele que cumprisse a Vontade do Pai
era Minha Mãe, Meu irmão. Porque Minha Mãe criava Meu
Ser. Todos podem ser Minha Mãe e Meus irmãos, todos vós
sois o ventre fecundo de Minha Mãe.
Relato
Começando o almoço, vejo na janela do refeitório algo
que se move ou que escurece. Fico gelada. É São Miguel, o
Arcanjo; não me disse mas eu sei. Olho para todos e ninguém parece notar. Então permaneço olhando; aparece e
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desaparece, como se fosse de janela em janela. É muito alto;
parece-se com Pe. Marcos mas é mais loiro e de cabelo longo
e crespo até os ombros. Olha-me e sorri, tem na mão esquerda uma lança ou espada, algo que brilha muito. Ele está vestido todo de branco, com uma saia curta e sandálias ou botas
com tiras até os joelhos. Todo seu peito é brilhante, como
com raios; sua roupa é branca, mas fosforescente, como o
véu da Virgem. Tem um cinturão ou cinta verde com um
dourado (não distingui se era fivela ou outra coisa). É belo,
majestoso. Vou falar e me detenho. Levanta a mão direita
(que até aqui estava sobre seu coração), e me faz um sinal
como de silêncio “shhh!” Pareceu-me um gesto de muito
bom humor. Suas asas são imensas, não sei como é que não
escutavam as asas quando se moviam. Escrevi a Hugo e Neiza quando ele se foi. Olhavam-me entre incrédulos e gozadores. Disse para mim mesma: melhor me calar e já não lhes
dizer nada.
Entrei no Oratório depois do almoço e perguntei ao Senhor por que eu vi sozinha aquilo. Silêncio, não me disse
nada...

O Amor de Meu Pai se dá gratuitamente
PC-24

10-ago-96

O Senhor

(O palestrante dizia que, quando Jesus era adolescente, foi
compreendendo e captando o que via de Seu Pai.)
Essa verdade não foi descoberta em Minha adolescência.
Fui compreendendo e aceitando desde o momento em que
Meu Pai decidiu deixar-Me ir de Si para ser Filho do Homem... o Deus-Homem...
E o Amor de Meu Pai não se merece, se dá gratuitamente.
(O palestrante repete no momento em que escrevo estas
mesmas palavras... Obrigada, Senhor!)
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e Mártires, para conseguir o Céu; que vale tudo o que tendes
sofrido comparado com aquele mar de eternos gozos, no
qual permanecereis eternamente?
Animai-vos, filhos Meus, para sofrer com paciência quanto
vos caiba padecer neste tempo que falta, porque tudo é pouco, e nada se compara à Glória do Céu.
Quando vos afligirem as dores da vida, levantai os olhos
ao Céu e consolai-vos com a esperança do Paraíso. Ali vos
espera Minha Mãe, ali Eu vos espero, com a coroa na mão,
para coroá-los como reis daquele Reino que não tem fim...
Pedi, filhinhos, pela Graça da perseverança na conversão.
Quem se encomenda a Minha Mãe, obterá esta Graça. Meditai Minha Paixão e pedi que Meu Anjo vos console e fortaleça...

Meu Coração se alegra
com a valentia de Meus eleitos
PC-63

02-nov-96

O Senhor

Como fico tranqüilo e contente por Meu filho trabalhar
Conosco. Que alegria sente Meu Coração diante da valentia
de Meus eleitos, agradece a ele por Mim?
Amor de Minha Paixão, flor oculta que cresceste entre cardos para que teu Deus fizesse florescer um jardim no mais
profundo de teu coração, ali onde haverá de fazer morada
teu amo e Senhor... Já nada resta escondido do mundo. Já
está tudo dito; agora, fala por Mim, pequeno nada... Agora
vais dizer ao mundo que o homem não é fruto de uma proveta, nem pode Meu Espírito culminar o sopro de uma vida à
vontade do pequeno e miserável homem... Homem soberbo
que desafias teu Deus, quando em verdade és apenas uma
larva! Que tal se te convertesses em mariposa?
Agora, boa filha, já não deves ter temores, vai e diz ao
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ções, todo o amor que vos temos.
A maior aflição das almas que Me amam, é o temor de
não amar-Me e não serem amadas por Mim. Mas no Céu a
alma está certa de que ama e de que é amada por Mim. Ela
vê que a tenho abraçada com amor imenso e que este não se
acabará jamais. Esse amor cresce então com a convicção do
muito que a amei quando Me ofereci em sacrifício por ela no
madeiro da Cruz e Me converti em manjar, em alimento, na
Eucaristia.
É então que verá claramente todas as graças que lhe concedi para preservá-la do pecado e atraí-la ao Meu amor. Verá que aquelas tribulações, aquela pobreza, aquelas doenças,
perseguições que ela considerava desgraças, não foram outra
coisa que amor e meios dos quais Me servi para conduzi-la
ao Paraíso.
Verá todas as inspirações amorosas e a Misericórdia que
derramei sobre ela, depois que ela Me desprezou com seus
pecados. Verá tantas almas, condenadas no abismo do inferno, talvez em aparência menos culpáveis que ela e se alegrará de ver-se salva e segura.
Filhos Meus, os prazeres do mundo não podem saciar vossos desejos. Em princípio embriagam vossos sentidos, mas se
vão embotando pouco a pouco e já não vos causam ilusão.
Em troca, os bens do Céu saciam sempre e deixam contente
o coração. E embora saciem plenamente, sempre parecem
novos, sempre deleitam, sempre são desejados, sempre são
obtidos. Assim o desejo não gera o fastio porque sempre fica
satisfeito e a saciedade não gera desgosto, porque vai sempre
unida ao desejo. E então a alma permanece sempre saciada
e sempre desejosa daqueles gozos: assim como os condenados são vasos cheios de ira, os bem-aventurados são vasos
cheios de Misericórdia e alegria porque não têm mais o que
desejar.
Crede em Mim, filhinhos, dizem ter feito pouco os Santos
124 - A Porta do Céu

Existe um Céu, um Purgatório e um Inferno
PC-25

10-ago-96
(no retiro de um encontro.)

O Senhor

Essas palavras que te feriram hoje são as que estão na
boca da maioria de Meus filhos. Eu te falei de Céu, deixa-os
com seu erro e sua cegueira (disseram que o Céu é Deus,
não é um lugar). Não é mau que digam isso, mas não é a
forma de atrair aqueles a quem ainda dói deixar o mundo.
Existe um Céu, um Purgatório e um Inferno. Não o digo nos
Evangelhos? Quanto gosto em mudar Minhas palavras!
Não abomines os teólogos. A Teologia é necessária... No
entanto, o coração vive e se expande no sentimento, em sua
divina possessão, sem buscar um ‘por quê’ ama.
Para todos os Meus filhos que trabalham pelo Meu Reino
e a Glória do Pai, diz a eles que Eu, vosso Deus, agradeçolhes, que necessito deles, de todos vós. Sede como Eu: todo
amor para todos.
Filhos Meus, desejai com toda vossa fé possuir mais amor,
maior generosidade para com vosso Deus; assim recebereis
estas valiosas graças para a salvação das almas. Não tenho
por quê negar o que Me pedis fervorosamente.

Eu estou no silêncio dos corações.
A agitação, o profano do mundo, faz-Me fugir.
PC-25.1

Filhinhos, revesti-vos da armadura de vosso amigo e Senhor. A única lei que vos dou é a de amar com vosso coração e vosso espírito; ser fiéis à tradição, assim não pecareis
contra o Espírito.
Porque o outro, o espírito que campeia hoje no mundo,
não é o Espírito do Amor mas da corrupção…
Recordai que vosso Deus devolve a cem por um... Velai
para que a voz do mal espírito não se sobreponha à voz do
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Espírito de verdade… Esperai-Me e buscai-Me, encontrai-Me
sempre na profunda oração... Oferecei-Me vossa incapacidade de encontrar-Me, o abandono, tudo o que vos custa por
vossa falta de fé… A vida interior deve servir sempre de base
para todo apostolado e jamais deve ser postergada por nada.
Por acaso Deus não vem antes do que qualquer pessoa ou
acontecimento?
Não esqueçais, pequenos, que o Céu é somente de quem
o ganha.
E agora, filhinha amada, submerge-te na imensidão de
Meu amor. Sutilmente vou formando, unindo Meu rebanho
de amor… logo compreenderás…

Aprendei a deixar tudo
quando tiverdes de vos encontrar Comigo
PC-26

11-ago-96 (11hs)

Relato

Estamos diante do Santíssimo, na Capelinha ao lado do
dormitório. Acompanha-me, rezando uma irmã do Grupo de
Oração (Neiza). De repente, recebo uma mensagem para ela
e, ao concluir, o Senhor em diz: Abre a boca. Sem duvidar o
faço, e em minha língua aparece um pedaço de Hóstia; aperto a mão de Neiza que já viu a Hóstia em minha boca. Não é
redonda, é mais um triângulo... Que formosura!, sublime
presente, não posso escrever, descrever. Bela e inesperada
presença física de meu Deus. Bendito seja para sempre, porque Sua Misericórdia não me abandona!
Passam alguns minutos e sai claramente uma voz como
raio do Sacrário: “Diz a Minha filhinha que não se sinta triste,
Eu estou com ela, já mesmo em seu coração, que Me fale
agora... Aprendei a deixar tudo quando tiverdes que vos encontrar Comigo; é tão pouco o que peço e é tanto! É Amor!”
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gem o frio do inverno e o calor do verão. Acrescentai a isto
as penas e preocupações que vos ocasionam as enfermidades, as perseguições, os incômodos da pobreza... As angústias de espírito, os medos, as tentações do demônio, a ansiedade da consciência, a incerteza da salvação eterna.
No Céu não há morte, nem temor de morrer; não há dor
nem enfermidade, nem pobreza, nem calor. Há somente um
dia eterno sempre sereno, uma primavera contínua florida e
deliciosa porque todos se amam ternamente e cada um goza
do bem do outro como se fosse seu. No Céu não há temor
de se perder, porque a alma, confirmada na Graça Divina, já
não pode pecar nem perder-se.
Lá se encontra tudo o que podeis desejar, filhinhos. Tudo
é novo: as belezas, as alegrias, tudo saciará vossos desejos.
Saciar-se-á a vista vendo aquela cidade tão magnífica, tão
formosa. Vereis que a beleza de seus habitantes dá novo realce à beleza da cidade porque todos eles se vestem como
reis, são reis.
Que prazer tereis ao ver Minha Mãe, que se deixa contemplar mais bela que todos! Ouvi-la cantar, louvando a Seu
Deus!...
Tudo isto são as menores alegrias que há no Céu. Sua
delícia principal será ver-Nos frente a frente.
O prêmio que vos é prometido, não é somente a beleza, a
harmonia e os outros bens, e sim Eu mesmo, que Me deixo
ver pelos bem-aventurados. Assim, os gozos do espírito se
somam aos gozos dos sentidos.
Amar-Me, mesmo nesta vida, não é algo doce? Imaginas
quanta doçura será desfrutar-Me? Quanta doçura experimenta uma alma à qual Meu Pai manifesta na oração Sua bondade, Sua Misericórdia e, especialmente o amor que lhe demonstrei em Minha Paixão? Que acontecerá, então, quando
se levantar este véu e puderdes ver-Nos frente a frente? Contemplareis toda Nossa beleza, Nosso poder, Nossas perfeiA Porta do Céu - 123

Há tanta luta no mundo! Tanta desigualdade! Os ricos são
mais ricos e os pobres se converteram nos mais pobres dos
pobres.
Há medo, há fome, dor, sofrimento, doenças devastadoras... É demais o mal, tanto físico como moral. Isto faz que o
mundo se enrede com maiores tensões e contradições. A vida de hoje chega a ser uma fadiga para o ser humano e o
leva, de fato, à intranqüilidade.
As culturas humanas fundamentais estão acabando por
dividir-se e o fundo da dicotomia provém do próprio homem. Hoje Meus filhos na Igreja se sentem alienados.
Os homens estão tão preocupados consigo mesmos que
não conseguem se ver como realmente são.
Filha Minha, tudo está conforme à Divina Providência.
Então, acalma-te e descansa em Meu Amor...

Quero que falemos do Céu
PC-62

30-out-96

O Senhor

Amor de Minhas dores, quero que falemos do Céu. Lugar
sobre o qual deveis falar, para animar os Meus filhos a trabalharem por Sua conquista... Transfigurei-Me diante de Meus
Apóstolos para que vissem a beleza de Meu semblante divino. O que irradia dele.
O Céu, filhos Meus, é um bem tão grande, que Eu quis
morrer na Cruz para abrir-vos a entrada para ele. Os bens, as
alegrias e doçuras podem ser conquistados, mas não poderíeis compreendê-lo mesmo que Eu vos explicasse. Lê 1ª Coríntios 2,9.
Pensai, se neste mundo podem apresentar-se a vós coisas
que agradam vossos sentidos, quantas outras há que vos afligem. Se vos agrada a luz do dia, vos entristece a escuridão
da noite; se vos comprazem a primavera e o outono, vos afli122 - A Porta do Céu

Evangelizai com vossa vida santa
PC-27

11-ago-96 (15h05)

O Senhor

Filhinha amada, quero que digas a Meu filho H. que Me
compraz profundamente seu desejo de aproximar-se de
Mim, de buscar-Me, de encontrar-Me. Eu aprecio os esforços, não são em vão, não são fracassos… Eu escuto suas
orações, Eu amo a cada um de vós como se fosse o único no
mundo, como a Meu único filho. Tenho muitas coisas para
vós, muitos dons e preciso que ambos se vão preparando em
uma vida de oração, sacrifício e entrega.
Evangelizai com vossa vida santa, dai testemunho de
Mim, de que Minha presença não é de ontem mas de hoje,
de sempre... Todo esforço para alcançar a humildade de coração, a caridade com o próximo, será premiada com os
maiores dons.
É a hora em que ele reza o Terço da Misericórdia, diz a
ele que hoje Eu oro por ele…
(Termino de escrever, passo o caderno e o conferencista
diz que Jesus rezava naquela noite de Sua Paixão por Pedro,
em lugar dele.)
(Obrigada, Senhor, por tantos presentes; obrigada por
Tua bondade e por Teu amor.)

Estou tão ferido pela indiferença do mundo
PC-28

11-ago-96

O Senhor

Amada filha, a paz contigo... As responsabilidades são
enormes, e se todos os Meus filhos o soubessem, tremeriam
de medo.
Preciso te confiar uma missão especial. Quero que despertes Meus filhos à responsabilidade. Até quando terei que
esperar que verdadeiramente se ponham a trabalhar? Eu
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dou as graças, mas de quem não sabe recebê-las, Eu as tiro.
Sei que todos têm suas responsabilidades. Uns, mais do
que outros. Mas a ninguém faltam umas horas para falar de
Meu amor e Minha Misericórdia para os homens. E assim
deixam o tempo passar e cada vez são mais as almas que se
perdem.
Eu suplico, reclamo; vós orais, pedis perdão e voltais a
cair na mesma falta: deixar o tempo passar e deixar passar
ao largo Minhas palavras… Há muitos, milhares de pessoas
que quereriam receber do que vós tivestes. Entre elas, centenas de almas virtuosas, caritativas, com um apostolado forte.
Eu não vou voltar a reclamar, porque espero que sejais
suficientemente honestos para dizer: verdadeiramente, recebo as graças, mas não posso ou não estou disposto, não poderei fazer mais do que faço… Esse grão de sinceridade terá
a força de suavizar Minha dor, Minha decepção... Não sabeis
quantos dons estais perdendo por vossa cegueira, pela dureza de vossos corações, que não se sensibilizam diante de tanta generosidade.
Minhas Mensagens (e deixai de dizer que são inspirações)
são amor, quem as recebe é amor. Mas falo de recebê-las e
cumpri-las, não de recebê-las sem aceitá-las com o coração e
a alma comprometidos. Cada um em seu ofício, mas todos
estais obrigados a amar-Me e fazer-Me amar. De quanto
amor preciso para Me compensar a perdição de tantas almas!
Filhos Meus, com humildade mas com firmeza,
digo-vos solenemente que se não estais dispostos a
beber o Cálice, que o deixem, para que outras almas
mais sedentas que vós o bebam e o desfrutem.
Vós vos queixais da frieza em vossas famílias. Quem deseja a verdadeira conversão dos seus, não fale; evangelize no
silêncio, com sua própria conversão.
Ai, Minha filha!, estou tão cansado, tão ferido pela indiferença do mundo… Ama-Me, repara, preciso de teu consolo,
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interpessoais, mas vos dou a faculdade de tomar a decisão
de terminar com a confusão de vossos perturbados corações
e transformá-los em corações unidos em Meu amor. Tomai a
decisão e começai a caminhar. Sabei que Minha porta está
aberta. Agora deveis caminhar através dEla, a Cura não é
mais que um passo...

Satanás sempre agirá astutamente
PC-60

28-out-96

O Senhor

Minha pequena, não vês como te deixaram? Por que permites que roubem tua paz? Satanás sempre agirá astutamente porque sabe o que poderia te atormentar. Não lhe dês esse
gosto. Em qualquer circunstância que vejas ou pressintas que
te incomoda, foge, escapa logo. Nenhuma pessoa, nenhum
acontecimento merece o que vale a paz da alma. Então, o
melhor é cortar. Evita falar com quem vai te colocar em conflito.
Não estás aspergindo água benta na casa. Asperge-a em
tudo, alimentos, objetos; tudo o que entre em tua casa. E
quando telefonar alguém que te incomoda, asperge também
o telefone, por que não? Vós não sabeis a importância da
água benta, dos Sacramentais neste tempo...
À primeira pessoa que telefonar amanhã, diz que estás
ocupada – e realmente estarás – não deves lhe dar atenção,
por favor. Não quero que aumente tua inquietude... Tu Me
amas? Dorme, filha, que Eu te acompanho.

Estou tão só em Meus Sacrários
PC-61

30-out-96 (meia-noite)

O Senhor

Por favor, acompanha-Me. Estou tão só em Meus Sacrários. Queres desvelar-te por Mim?
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deis motivá-los positivamente para fazer o bem. A essência
do amor é a fé, e a fé não é um sentimento. É um compromisso. A paz vem a existir quando estais em união, em harmonia convosco mesmos em Meu Amor.
Meus filhos conheceram um só caminho por muito tempo,
é hora de se olharem por dentro e permitirem que a paz permaneça aí. A paz do mundo vem da paz interior. A paz é
harmonia e união com o eu, o espírito. Buscai a calma para
que Meu Amor permaneça. Um lugar para vós mesmos no
qual vos mantenhais focalizados em vossos sentimentos e os
dirijais de uma maneira amorosa, curativa e poderosa. É aqui que a liberdade existe. A confiança em Deus através de
Meu Amor, solidifica a posição de vossa identidade nEle.
PC-59.1

Se pecais, lamentai-vos

Se pecais, lamentai-vos. Um coração humilde e um ato de
contrição trarão a esperança do perdão. Vós recuperais a
graça uma vez perdida e sois envoltos em Meu Abraço amoroso e santo. O que não deveis permitir é que os demônios
da culpa, da amargura e da auto-compaixão vos aflijam. Vós
sois Minha criação; em vós habitam Meu Amor, Minha Paz.
Tudo o que necessitais é reconhecer Meu Amor, Minha Paz e
abraçar-Me através do amor, da vossa união Comigo. Tendes Minha Força, se Eu habito em vós. Deixai de lado as falsidades de vossa consciência modelada por vós mesmos e
vivei na verdadeira consciência de vosso ser em Mim... Somente aí encontrareis o abismo da união Comigo e a paz do
Amor.
PC-59.1

Mudai de vida

Mudai de vida, não espereis prodígios do Céu pensando
que um dia acordareis mudados. Sabei que Eu estou vos
dando a graça por um tempo mais. Eu estou convosco para
vos apoiar, para vos ajudar a enfrentar as ilusões dos temores
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não faças planos para o dia… quero descansar em teu desejo de almas…
(Estava pensando em meu futuro trabalho com uma pessoa difícil.)
Trata-o com Misericórdia, como Eu fiz contigo... Todos
devem ser tratados com Misericórdia… Ajuda, colabora, mas
Eu tenho Meus próprios planos para contigo.

Alegra-te por sofrer por Mim
PC-29

17-ago-96 (terça-feira)

O Senhor

Pequena Missionária da dor. Minha paz e Meu amor estão
contigo… Obrigado, filhinha, por dar-Me refúgio e consolo
para descansar das dores que a humanidade, especialmente
os Meus, Me causam.
Minha Mãe está presente, mas Ela já não pode se dirigir a
vós. Vai se retirando dos lugares em que se tem trabalhado
mais intensamente por Mim. É decisão do Pai e Ela, como
sempre, faz da Divina Vontade o amor de Seu Coração Imaculado.
O negativo é a negação do verdadeiro, é não querer ver o
que é positivo. O homem, o ser humano com sua soberba,
sua susceptibilidade, sua fé em seus juízos… Quem pensam
ser para duvidar do que Eu realizo em Meus filhos? Teriam
que fazer como Tomé, para comprovar se o que é Meu é
verdadeiro?… Terrível temeridade de competir com Deus!
Assim se vão perdendo aqueles que fecham seu coração ao
Amor que chama à sua porta… Não fique triste, Eu sei o que
estou dizendo.
Sei que esta semana as dores foram mais fortes... Filhinha, há tantas almas que temos que salvar e tão poucas que
queiram Me ajudar! Eram necessárias as fotografias. Quando
as dores te forem muito agudas, coloca tua cabeça no Meu
ombro, aquecendo-te na chama de Meu divino amor.
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Acreditas que Eu não avalio o que Me dás? No entanto,
Eu te devolvo multiplicado, porque não há nada que Eu não
esteja pronto a fazer por ti. Tudo fiz por amor a ti e através
de ti derramo Minhas graças sobre este pais, tu és o canal
pelo qual Meu amor quer se derramar.
Fica tranqüila com o zelo que tentes pela Palavra de teu
Deus. Não estás errada, repito, fica tranqüila. Podes crer que,
se estivesses errada, Eu mesmo seria um erro; é possível, isto?
Viver Minhas Mensagens é autenticá-las… Alegra-te por
sofrer por Mim. Desfruta, goza em Meu amor, naqueles momentos de grande valor em que a alma se sente morrer para
si mesma, ao sustentar a corrente de seu Deus. O que tu ensinas em Meu nome está revestido de Meu poder e selado
com Meu amor. Se este amor em sua pureza não os coloca
acima das mesquinharias deste mundo e não pode, com sua
ação em vós, resolver os problemas que os afligem, vós tendes a culpa, por julgar com demasiada facilidade as faltas
alheias… Isto não é para ti, Eu te escolhi e tu respondes generosamente ao que espero de ti.
Quero somente que melhores teus primeiros impulsos,
não tens por que brigar. Tu pregas Meus pedidos, que eles os
cumpram ou não, não é tua responsabilidade. Sacode o pó
de tuas sandálias e vai a outro lugar.
Dize-lhes que a verdadeira sabedoria não está em resistir,
mas em abrir-se na irradiação do amor vivido.
O inimigo que tendes que combater não está fora
mas dentro, não é necessário que o busqueis no próximo, mas aprendei primeiro a conhecer a vós mesmos e já conseguirão uma vitória sobre ele. Felizes os
que geram o Redentor em espírito com a prática da
caridade!
Obrigado por terdes vindo, alegrastes o Coração Imaculado de Minha Mãe e o Meu. Eu derramo graças que se tradu54 - A Porta do Céu

para fazer o bem de acordo com Meus desejos, não estareis à
deriva. Se buscais felicidade nas coisas por vosso próprio interesse, não encontrareis descanso ou liberdade ou paz, porque em tudo o que buscardes encontrareis defeito. Porém, se
vós sois humildes de coração, se quereis somente agradar a
Deus e tendeis ao divino, assegurareis uma base duradoura,
cimentada em uma grande sabedoria e pureza.
As coisas passarão e mesmo Meus filhos passarão com
elas, pois sou Eu quem não muda.

Meu Reino já está em vós
PC-59

28-out-96

O Senhor

Minha pequena, abriga teu Senhor que está tão cansado...
São tantos os homens que rejeitam Minha Misericórdia, Meu
Amor e Meu Perdão! E não sabem que ao rejeitar estes dons,
rejeitam Meu Reino em seus corações. Continuam buscando,
porém nunca Me encontrarão, porque buscam no lugar errado e fazem mal as coisas.
Filhos Meus, Meu Reino já está em vós. Quando
aceitais Minha Misericórdia, quando aceitais Meu
Amor, quando aceitais Meu Perdão, experimentais
Meu Reino em vós. Eu vos dou a força para abrir vosso coração e para permitir que Meu Reino vos rodeie
mais e mais. Sabei que vós, que estais vivendo em
Meu Reino, sereis o exemplo para aqueles a quem Eu
vos envio. Eu vos amo, vós encheis de alegria o Meu
Coração quando vos entregais a Mim.
A cada dia Eu vos convido a perceber vossos próprios
sentimentos e então a aderir ao Meu Amor, que é a coluna
vertebral para qualquer avanço em vosso desenvolvimento.
Meu Amor está convosco e sem emoção em vosso ser. Se
vos olhais por dentro para encontrar vossos sentimentos, poA Porta do Céu - 119

mildade do coração. Comecemos pelo silêncio. Um coração
silencioso é o que está despojado da emoção dos sentimentos na presença de Meu Espírito. Então, este Espírito molda a
alma, elevada de tal modo que adora a Deus... Por isso, é
uma alma silenciosa, centrada em seu Deus. Eu vos disse
que são bem-aventurados os puros de coração, porque eles
verão a Deus. Quando tua pessoa inteira – e especialmente
teu coração – está em silêncio, podes ver a Deus em todo
lugar porque teu coração é puro.
Se os homens tranqüilizassem suas mentes, se Me adorassem e Me seguissem, buscando Meu Caminho, poderiam ser
como santos, Meus Santos... Eu quero que todos os Meus
filhos busquem e sigam Meu Caminho com a pureza do coração. Não vos escondo nem oculto nada.
Por isso, filhos Meus, silenciai vosso ser, silenciai vosso
coração e Me vereis. Entrego-vos todo Meu Ser e quero todo
vosso ser, sem vos obrigar, porque Meu Amor e o fruto de
Meu Amor é serviço para vós. O fruto deste serviço é o silêncio de Meu Coração; Eu sou o murmúrio, a brisa suave e fria
que refresca vossa alma angustiada. Silenciai o coração e
vivei em Minha Fé.
Uni-vos sempre e evitai as discussões, porque quem está
Comigo não pode estar contra Mim. Eu sou a luz, sou a Palavra feita carne.
Filhinhos, dai-Me o silêncio de vosso coração e Eu o
transformarei em um coração limpo, puro, um coração que
viva com seu Deus, que veja seu Deus.
PC-58.1

Coração humilde

Agora, vamos ao coração humilde. Um coração humilde é
aquele que sempre quer e aceita Minha Vontade, o que é
mais aceitável para Mim, aquilo que mais Me agradará, com
resignação e abandono total.
Se permaneceis em paz e resignados a escutar e a rezar,
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zirão em incontáveis frutos de amor e santidade. Descarregai
em Mim vossas dificuldades. Fazei que somente o pecado
turbe vossas almas. Aos justos abro Meu Coração, aos incrédulos abro Meus braços, assim como ontem e amanhã, aos
rebeldes entrego à Minha Justiça.
Prepara-te, relê as Mensagens, preciso que fales em Meu
Nome porque é o amor que agora implora ao mundo. Por
que não Me reconheces por meio das palavras de Meus
filhos? Que tua confiança em Mim não seja debilitada pelas
contradições, pelas incompreensões… Leva ao mundo aquilo
de que mais necessita, és Meu doce holocausto de amor.
Cada obra está submetida às críticas daquilo a que não
podeis vos comprometer sem chegar até o fundo das coisas.
Eu vos digo: cuidado, quem procura acha!
Filha Minha, beija o chão pedindo perdão pelos pecados
contra o Espírito, porque aquele que não muda sua vida em
conformidade com as graças recebidas de Minha bondade,
sem nenhum mérito de sua parte, é culpado contra o Espírito.
Pequena filha, dá para que Eu possa te dar. Não vês que
Eu te dou para que tu Me dês? Esforça-te, amor de minhas
dores. Um conjunto de qualidade se forma com um pouco
de tudo: no físico, espiritual, interior, moral… Teus defeitos
são apenas uma repercussão sobre teu ser de uma saturação
pouco comprovável… Eu amo tua debilidade humildemente
confessada… Não importa que não entendas, pergunta a
Meu filho R… Tu não sabes quantas coisas belas vou preparando em vosso caminho. Finalmente juntos, em um trabalho que glorificará Meu nome no coração de Meus filhos.

PC-29.1

Amo-vos. E vós, vós Me amais?

Eu te amo; e tu, tu Me amas? Então diz a Meus filhos que
não temam entregar-se ao Meu trabalho, Eu farei grandes
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coisas em vós e por meio de vós… Permanecei em Minha
paz e Meu amor. Flor de Minha Paixão, presenteia-Me os
suspiros de teu terno e pequeno coração…

O que é a palavra sem as obras?
PC-30

19-ago-96

O Senhor

Filhnha amada, tranqüiliza-te, sente Minha paz... Isso, assim tranqüila Me amas?
(Eu Te adoro, não só te amo, Senhor.)
Sorriste, não te preocupes mais… Eu vou dar remédio a
tudo. É quando se crê perdido esse tudo que se vê a única
tábua de salvação. Que cegos os deixam os prazeres e problemas do mundo! Que podem significar as palavras sem as
obras?
Coloquei com amor Minha Sabedoria, Meu selo em teus
lábios e tua alma para que vivas somente para Minhas coisas,
que são as coisas de Meu Pai.
(Obriga-me a passar a limpo, eu não queria fazer isso e
Ele me diz: Faz isso, obedece.)
Quanta sanha em te fazer calar, em silenciar Minha Vontade! Ai daquele que esteja tão louco que queira pisotear o que
Eu elevo. A desobediência Me chega à alma! Vá dormir, Eu
velo por ti. Eu te quebro e te devolvo à vida!

Por que vos entregais pela metade?
PC-31

24-ago-96

O Senhor

Filha Minha tão amada, o quanto Meu Coração agradece
teu amor verdadeiro neste sábado, que sempre recorda um
outro sábado de paz.
Era necessário teu sofrimento, filhinha, havia uma alma
muito querida por Mim que precisava de teu sofrimento. Era
preciso também que eles, que foram orar contigo, vissem teu
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PC-57.2

Sede pacíficos

Eu quero que sejais pacíficos, mesmo com vós próprios.
Quando cometeis uma falta, quero que vos arrependais, que
vos envergonheis e façais propósito de não voltar a cometêla; porém, não quero que vos irriteis contra vós mesmos, porque o homem que tem a razão perturbada nunca pode agir
com acerto nem prudência.
Quando estiveres braba, não faças nem digas nada enquanto te durar a raiva, porque tudo o que fizeres ou disseres, será injusto. O homem irritado não age segundo a Justiça Divina. Cuida-te também de não pedir conselho de alguma pessoa que possa fomentar tua ira. Acalma o vício com a
virtude. Com a mansidão vencerás a ira. Lê João 18,11. Se
Eu vos mandei que perdoásseis e vos dei exemplo, como
podeis deixar de perdoar aos outros? Eleva tua mente para
Mim; pede-Me paciência e amor. Olha Minha Cruz e vê se
ainda te dura a raiva. Olha a enormidade de teus pecados e
sofre tranqüilamente tudo quanto te acontecer. Isso sim, evita
as coisas, ocasiões e pessoas que possam te tirar a paz...

Eu não habito na agitação;
sou encontrado no silêncio
PC-58

27-out-96

O Senhor

Filha Minha, não estás sozinha. Eu estou em tua alma, em
teu espírito. Acontece que às vezes sentes essa solidão, porque Eu te despojo de tudo com o único fim de que não haja
erro na interpretação de Minhas Palavras.
Não sabes como é bom que voltes a Mim, ter-te para Mim.
É no silêncio de teu coração que Me encontras muito mais.
Eu não habito na confusão, no alvoroço; sou encontrado no
silêncio.
Quero falar-te da importância que têm o silêncio e a huA Porta do Céu - 117

to, porque o são com aqueles que lhes dispensam benefícios
ou os louvam, mas somente respiram fúria e vingança contra
os que os injuriam ou quem os tem prejudicado. A virtude da
mansidão consiste em ser manso e sofrer com quem te maltrata e te aborrece.
Lê Colossenses 3,12. Queres que os outros tolerem teus
defeitos e que dissimulem se têm motivo de queixa contra ti?
Pois o mesmo deves praticar com os demais. Quando receberes alguma ofensa de teu próximo que está irritado contra
ti, responde-lhe com suavidade e humildade e tu o quebrantarás. Olha: passando certo monge por um campo semeado,
saiu a seu encontro o dono e o encheu de maldições e insultos. “Irmão tens razão, agi mal, perdoa-me”, respondeu o
monge. Suavizou-se tanto o lavrador que, não somente lhe
passou toda a cólera, como também quis segui-lo e entrar
como monge em seu convento... Deves saber que os soberbos convertem as humilhações recebidas em estandarte de
seu orgulho, mas os humildes e mansos convertem os desprezos que lhes dão, em estandarte de sua humildade. Por
isso, chamei “Bem-aventurados quando vos encherem de
maldições e vos perseguirem” (Mateus 5,11).
Não te sintas tão mal, Eu te amo, é necessário que aprendas. O homem manso é útil aos demais porque não há coisa
que mais incite aos outros a decidir-se ao serviço de Deus do
que ver a uma pessoa cheia de mansidão e alegre quando
recebe alguma injúria. A virtude se conhece no tempo da
adversidade; assim como no crisol se prova o ouro, assim
também a mansidão do homem se prova na frágua da humilhação.
Olha, Cântico dos Cânticos 1,11 fala da fragrância do nardo. De fato é uma planta odorífera, mas que só exala fragrância quando se esfrega com força. Um homem é manso
somente quando se vê que ele sofre com paciência e sem
cólera os maus tratos e os insultos. Somente então pode perceber-se a fragrância de um nardo ou a virtude da mansidão.
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sofrimento e recordassem o Meu.
Volta à tua vida normal, pequenina, mas não te afastes de
Mim, ora pelas almas daqueles que se opõem ao Papa, por
aqueles maus filhos consagrados que tentam reduzi-lo ao
silêncio.
És Meu pequeno espelho que reflete uma imagem sofredora de teu Jesus. Te amo tanto que te presenteei com Meus
cravos e Minha coroa de espinhos; até o golpe que Me obsequiaram na face foi colocado na tua. A agonia, a tristeza
imensa que sufoca tua alma é a que Eu sinto com a perda de
cada um de Meus filhos. Isso te dá uma perfeita idéia de
quanto sofre o teu Deus?
Meu Coração é tão sensível que sinto a menor generosidade vossa muito profundamente… Assim como vós recebeis ajuda no momento preciso, deveis ajudar aos outros;
encher-vos-íeis de bênçãos. Cada ato generoso é um imenso
passo, quase um salto que dais em direção ao caminho do
Céu.
Quero aniquilar todas as vossas penas em Meu Sagrado
Coração. Por que vos entregais pela metade? Lede e voltai a
ler Minhas Mensagens; lá está tudo o que Meu amor e Minha
Misericórdia vos poderiam dizer.
Orai por Minha Igreja pisada, ferida, enferma. Minha Igreja, Cruz das esperanças fortalecidas…

Sois instrumentos de Amor e Misericórdia
PC-32

24-ago-96

O Senhor

(Mensagem pessoal para R., um membro do Grupo de
Oração)
A paz e Minha gratidão estejam contigo...
Percebes, Meu filho, que és o instrumento por meio do
qual farei reconhecer Minha Mensagem de Amor e Misericórdia? Com o trabalho que acabas de fazer e que Eu coloquei
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amorosamente em tuas mãos, através desta pequena filha,
conseguirás mover as consciências escurecidas de muitos filhos Meus... Eu te procurei e te esperei por muito tempo. És
sensível, amoroso e Eu precisava de ti para lutar contra o
desamor. És generoso e Eu precisava de ti para lutar contra o
egoísmo. És confiante e Eu precisava de ti para lutar contra o
pessimismo. És alma ardente e Eu precisava de ti para lutar
contra a tibieza e covardia. Foste muito querido por Mim.
Eu Me comprazo em preencher à Minha maneira qualquer
vazio aparente. Se nos últimos dias teu corpo tem sido um
foco de sofrimento, tua alma tem sido um foco radiante de
Minha presença amorosa em ti... Amado filho, abençôo teu
pão, abençôo a tua família, abençôo o fogo que alimenta o
lar dos teus. Abençôo o teu caminho diário, o trabalho para
o teu sustento e o de outros filhos. Abençôo os anelos, desejos e esperanças de teu coração em favor de Minha Glória...
Se tu Me amas no que é pequeno, Eu te amarei e cumularei
no que é grande. Não temas fazer-te pequeno em cada momento, porque na humildade está a santificação do justo.
Hoje tenho um presente especial: um maravilhoso programa de vida para teu espírito evangélico e o completo abandono à Minha Vontade... logo chegarão os dias preditos e
colocarão em Meu lugar uma suja imitação que nada vale. O
Espírito de amor, de verdade, de Misericórdia, dirá a última
palavra e, por Minha bendita Cruz e Minhas dolorosas chagas, unirá os homens em um só corpo glorioso próximo aos
Meus Sacrários. Para isso, preciso de muitos filhos que Me
ajudem a reencontrar e unir os Meus cordeiros, mas são poucos os corações como o teu, que se decidem a fazê-lo.
Quis que fosses testemunha da dor que Me angustia dia a
dia, assim pouco a pouco fui tecendo este momento em que
sairão Meus verdadeiros soldados para fazer frente na luta
contra o poder das trevas. Viste Minha dor, viste Meu rosto e
Minhas chagas; isso te compromete a maiores lutas por
Minha causa; mas não temas, Eu te sustentarei, levantarei teu
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fogo, pois assim como o fogo é veemente e violento quando
toma força, e impede que seja visto na fumaça que produz,
assim a raiva faz com que o homem prorrompa em mil excessos e não lhe deixa ver o que faz.
Não deves ficar mal-humorada assim, porque a ira é tão
prejudicial ao homem que desfigura o rosto mais belo e gracioso, tornando-o semelhante a um monstro furioso que infunde espanto ao seu redor. Se ela faz isso exteriormente,
imaginas como desfigura o interior diante de Meus Olhos?
Falemos sobre isso.
A ira precipita o homem muitas vezes às vinganças, às
blasfêmias, às injúrias, às murmurações, aos escândalos e a
outras coisas piores, porque obscurece a razão e faz que o ser
humano aja como um irracional ou como um louco. Lê Jó
7,7. A ira faz com que o homem perca toda prudência, muitas vezes a razão e o sono.
Enquanto estiveres irritada, a ação de teu próximo te parecerá uma injúria grande e imperdoável, porém logo que te
passa a cólera descobres que não é tão grave como te parecia.
Quando te assaltar a ira, reza, pedindo que Eu te liberte
das paixões violentas. Quantos, por não refrear sua raiva,
pronunciam horríveis blasfêmias contra Mim ou contra Meus
Santos! Os iracundos passam uma vida infeliz, já que sempre
estão em uma situação violenta e cheia de agitação, como
uma tempestade.
PC-57.1

Mansidão

Modera-a quando chegar, com a virtude da mansidão.
Recorda-te de Mim, de Minha Paixão, de Minha Cruz. Por
acaso Eu Me irritei? Não sabes quão agradável para Mim é
um homem manso que sofre tranqüilo e com calma os acontecimentos adversos, as perseguições e as injúrias! Agora,
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para reavivar-se. É o caminho da noite onde as luzes são tão
fortes que cegam e te dão ansiedade porque a beleza da vida
se vai. Que fazes? Gastas toda tua energia tratando de encontrar a beleza e no processo te cansas. O sol é tão forte,
seca cada manancial de energia que sai de ti e te dá mais
sede. Ao tratar de controlar a situação, buscando a liberdade
de espírito, não encontraste a vida, e sim, o contrário.
Finalmente, no abandono, paz e liberdade, a brisa fria, o
frescor, vem de Deus para restaurar-te. O deserto se converte
em um jardim de beleza, as montanhas dão sombra ao deserto e iluminam sua vegetação suavizada pelo pôr-do-sol...
Tudo o que pensavas estar morrendo pelas queimaduras do
calor, está agora claramente irradiando a beleza do deserto!
O que desejo ensinar-vos, é que sejais serenos, calmos;
que fiqueis em silêncio na secura da alma. Que espereis pacientemente que Deus vos mostre Seu Rosto. Não tenhais medo, não vos aflijais, não estais sozinhos. Abandonai-vos e
aceitai-vos a vós mesmos, despojai-vos de vossa alma, descobri-vos, sede humildes. Não vos esqueçais de que a humildade está fundada no silêncio. Esperai, como Eu esperei;
olhai para o interior, sede simples. Não luteis pelo controle.
Se estais caminhando contra uma tempestade de areia, tende
calma, vós não podeis controlar uma tempestade de areia...
Assim, a alma não pode controlar a secura porque o controle
apenas atrasaria causando mais cegueira. Esperai o amanhecer, com ele tudo será renovado.

A raiva e a ira... desfiguram
o rosto mais belo
PC-57

26-out-96

O Senhor

Acalma-te, Minha filha, vamos falar hoje de um tema no
qual deverás refletir nas próximas horas.
Quero que saibas, pequena, que a raiva é semelhante ao
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espírito quando o maligno te maltratar. Eu te cobrirei, enviarei Meus anjos para cobrir-te. Não te faltará Meu auxílio embora, às vezes, as aparências demonstrem o contrário.
Vota pela confiança, nunca te desapontarei. Não temas
ser enganado se pões tua confiança amorosa em Meu Coração. Ele está sempre aberto para ti. Pede ao Meu Espírito
discernimento e, como até hoje, não te faltará este dom tão
apreciado; ele te cobrirá; saberás seguir Meus passos na verdade. Confia na Divina Vontade de Meu Pai, louva-o ao
começar o dia, e deixa-Me tuas fadigas diárias que Eu, como
Seu Filho, farei que o trabalho renda seu fruto.
Fala ao mundo da confissão Sacramental, essa fonte de
água salvífica que espera por todos e na qual, quem se submergir, será preservado dos inimigos da alma. Eu te prometo, solenemente, que tua voz, como centelha de fogo, irá
cumprindo sua missão em meio da cruel batalha. Teu guia, a
Estrela matutina, irá adiante de ti iluminando os caminhos,
cortando as trevas, que se dissiparão porque não suportam a
força da Luz Divina.
Fala de Minha presença na Eucaristia... O homem sabe
que é cego para resolver tantos problemas, sabe por experiência sua habilidade para cair e esmagar-se; sua inaptidão
para levantar-se. Sabe que se a débil fortaleza humana se
opõe a tantos inimigos quantos os que lhe rodeiam, será
vencido no mortal combate. Mas o que o homem não quer
saber é que em Deus está seu auxílio, não quer aceitar que
estou no Tabernáculo e que anseio ir morar no coração de
todos os Meus filhos; por isso recusa-se a comungar. Se agisse racionalmente, ele se apressaria em Meu buscar, em se
unir a Mim no caminho, na verdade e na vida que sou Eu
mesmo. Por desgraça, inventa uma multidão de pretextos
elaborados para afastar-se do altar, mas no fundo repete as
mesmas tolices dos convidados à grande ceia de que falo em
Meu Evangelho.
Entre os homens pecadores e Eu em Meu Sagrado SacraA Porta do Céu - 59

mento, media um mar escuro com o fumo da soberba, que
do próprio inferno lhes envia o pai da soberba. Um mar de
lodo, como o que lançam os prazeres do sentido; um mar de
ouro derretido, formado pela avareza idólatra do bezerro de
ouro; um mar de sangue, como o que verte o ódio na alma
vingativa. Como poderá Meu coração se unir aos corações
dos homens tão mal dispostos? Apesar de tudo, é forçoso
que tentem Me receber para não se fazerem surdos às vozes
de sua consciência, que lhes diz que sem Mim não podem
viver.
Diz que Eu os amo: venham, comam, porque o que não
come Meu corpo não vive nele... Se os homens compreendessem Quem é Aquele que os convida e manda! Se considerassem o esplêndido palácio ao qual são convidados, se
provassem a suavidade do alimento que lhes é oferecido,
veriam que encerra todas as delícias e que é mais doce que o
mel, mais branco que o leite, mais generoso que o vinho e
mais delicado que o pão de trigo. E, contudo, os homens
continuam clamando que morrem de fome, tendo tão à mão
o pão baixado do céu.
Fala da necessidade de penitência que há hoje em dia, o
mundo a necessita mais do que nunca. Mas a penitência
que se requer hoje em dia é a dos afetos, que é a penitência dos grandes: amor à humanidade é a penitência imposta para este século de maldade.
Meu Coração vive mil mortes, pois a cada minuto revive
em Mim o cruento martírio a que Me conduziram os pecados
de desamor e infidelidade. Meu Espírito padece porque ainda hoje os homens não compreenderam porquê Me sacrifiquei e Me entreguei ao martírio da Cruz... Diz ao mundo, os
Meus se negam a falar disso.
Pequeno, Eu estou contigo, como estou com os simples
de coração, com os que assumem Minha mansidão, com os
que silenciam seu coração às críticas e não se convertem em
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mente contemplai-as. O homem é enganado por suas esperanças, porém Minhas Palavras são Palavras de verdade e de
vida eterna; nunca vos decepcionarão, tende confiança em
Mim.

A secura da alma
PC-56

26-out-96

O Senhor

Minha pequena amada, agora vamos trabalhar sobre a
secura da alma. Vamos diretamente ao computador. Isto é,
comecemos com uma oração...
Quando a alma se sente vazia, está buscando frescor e
líquido para beber; muitas vezes se pergunta: “onde está meu
Deus para refrescar-me e matar minha sede? Onde está a
suave brisa de meu Jesus?” Reza um momento e espera. Reza outra vez, espera... reza... espera... não há resposta... Suas
lágrimas começam uma corrente para encaminhar sua busca,
sua alma está sedenta, lutando para controlar essa sede...
espera e espera... Então, no silêncio se abandona, dando-se
conta de que está dispendendo energia sem resultados...
Aceita e agora reza sem palavras...
É como o calor de um verão ardente no meio do deserto,
quando se sente secura, quando o vento quente bate contra
o rosto e a quietude faz perguntar: “como é que há vida aqui?” A pele fica seca, começa a sede, sente-se a queimação
na pele e novamente a pergunta: “Onde está a beleza do deserto? Onde os cactos leitosos e as flores que atraem as abelhas para extrair o mel?”
É o mesmo... Agora as nuvens começam a cobrir o sol
quente... Cansado, relaxas e fechas os olhos. A doce corrente
se converte em fresco manancial; a brisa quente traz uma
suave e delicada frescura, ficas dormindo tranqüilamente...
Filhinha, o que Eu descrevi é como a alma em secura gasta até a última energia no calor da busca de água para beber,
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dade espiritual quando falo de alguns homens que praticam
sua devoção quando se sentem espiritualmente confortáveis...
Deves estar consciente de que Eu chego aos Meus filhos
de duas formas: uma de consolo, a outra nas provas. Eu julgo apropriado o que eles precisam, repreendo sua vaidade e
vícios, ou os exorto e consolo com virtudes.
Peço-vos que sejais devotos a Mim em todo tempo: no
tempo das bênçãos ou no tempo de confusões interiores.
Não avalieis vossa própria espiritualidade pelo tempo que
praticais vossa oração ou pelo que alcançais para outros. Sede devotos Meus e buscai a Minha aceitação, não a aceitação
criada pela humanidade em geral.
Filhos Meus, falo-vos assim porque o dia está chegando,
quando o Filho do Homem terá que vos dar uma advertência da amargura do castigo, no qual cada homem verá seu
próprio juízo. Então, se buscais a aceitação e dais valor à importância da espiritualidade baseada nos padrões da humanidade e sua vaidade, o juízo será difícil porque vosso juízo
será o que fazeis contra vós mesmos. Se buscais Minha aceitação em todos os passos laboriosos pelos quais Eu vos levo
agora para a purificação, vereis que Meu atalho não é pedregoso nem estreito, e sim, um caminho real de amor que conduz à liberdade eterna. Vosso juízo pode ser pacífico pelo
amor de cada um e pelos outros através de Mim.
Já tendes quase às portas o castigo imposto pela Justiça
de Meu Pai, deste não se pode escapar, mas sabei que sim,
pode ser mitigado pela oração e pela devoção ao Meu Coração. Começai já, filhinhos, amai-vos a vós mesmos agora, sede livres agora, não espereis que seja tarde...
O homem precisa de tempo para mudar, começai tendo pouco expectativas com relação a vós mesmos,
para que vossas expectativas quanto aos outros diminuam até a extinção.
Escrevei Minhas Palavras em vosso coração e diligente112 - A Porta do Céu

eco das calúnias com as que se destroçam as vidas... Teu
caminho é duro, que não se aflija teu coração, não decaias
no fervor e no entusiasmo de tuas obras. Não consegues sequer imaginar a maravilha de tua recompensa. Parte dela já
te concedo na vida terrena para te animar a continuar a luta
com maior afinco... Se tudo colocaste em Minhas mãos, tudo
será planejado e terminado por Mim.
Obrigado, Meu filho. Teu Senhor te agradece e derrama
uma chuva copiosa de graças sobre ti e os teus. As graças
especiais que recebem aqueles que deixam a agitação e afãs
do mundo, como algo secundário, por Me amarem, por trabalhar em Minha Vinha.
Com os olhos fechados, por um momento concentra-te e
contempla-te a ti mesmo, olha no profundo de teu coração e
ali verás brilhar a radiante luz que te sustém, a luz de Deus
que te comunicou energia e vida, que é a razão da própria
existência. Louva e contempla a beleza, a claridade, a luz
interna de Meu amor, a profundidade de Meu Espírito em ti.
A superioridade de uma alma se afirma por sua discrição,
compreensão, mansidão, suas incitações ao bem e à lealdade ativa aos Meus ensinamentos. Quando o mundo quiser
seduzir tua alma com os atrativos do prazer e da glória, coloca o Meu Coração como um selo sobre o teu coração...
Ajuda Minha eleita no caminho que lhe assinalei (não quis
escrever esta parte e tornou a me repetir mais duas vezes o
mesmo). Desejo que leve ao mundo o sublime testemunho
de Meu amor por ele. Minha presença se fará cada vez mais
notável às humanidades de ambos, inundando-os por completo. Cabe a Mim ajudar, apoiar vossos trabalhos. Os vínculos contraídos nas amizades espirituais são indestrutíveis.
Somente o trabalho dos leigos poderá unir aos consagrados, agora que a mesquinhez, a desconfiança, a susceptibilidade e a comodidade passeiam pelos corredores dos Conventos, dos Seminários, das Ordens Religiosas... Endureceram seus corações até torná-los como rochas... Pedi ao gruA Porta do Céu - 61

po que organize a Grande Cruzada do Amor. Para isso lhes
dei um tratado de Amor e Misericórdia. Mais uma vez, a irresponsabilidade amordaçou Meus desejos, e Meus planos se
viram postergados... Por favor, queres encarregar-te disso?
Não percas a Graça, pois quero polir tua alma para confirmá-la no livro de ouro de Minhas almas bem-aventuradas.
Prometo a quem Me dê sua fidelidade, comunicar-lhe uma
aspiração cada vez mais elevada na vida espiritual. Eu manejo com perícia os instrumentos que elejo... Entra em Meu
Coração, tira dele todas as Suas angústias com teu trabalho
decidido e deixa que Suas chamas envolvam teu espírito,
unindo-o como um todo ao Meu.

Não temas falar das Mensagens
PC-33

25-ago-96

O Senhor

(Estava chorando amargamente por algo que me aconteceu e me sentia culpada.)
Fica tranqüila, pequenina, não vês que estou aqui? É logicamente humano que ponham como escudo teu “mau caráter” - coloca entre aspas - porque mau caráter é aquele que
todo o tempo se descarrega contra o primeiro que passe. Intransigência por obediência ao teu Senhor, essa é a definição
exata. Há medo da murmuração pela decisão que poderias
tomar, por isso se põe como escudo teu mau caráter. Despreocupa-te! Se Eu estou contigo, quem poderá algo contra ti?...
Lembra-te que há terrenos pouco rentáveis; outros, que são
muito ricos em seu valor, compensam a produção pobre dos
primeiros... Somente Eu posso outorgar a cada um o que lhe
pertence.
Se Eu precisasse de testemunhas de Meu amor, sei que
tua debilidade estaria à Minha disposição.
Não temas, uma alma boa se põe submissa diante de
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abusem de ti, porém sê amável e expressa com humildade a
pena que te causam...
Sorri, pequena, não voltes a desobedecer-Me. Teu espírito
é de todo livre quando alegremente canta canções de amor.
Deixa de lado qualquer coisa que se interponha no caminho
que conduz a receber as Minhas Graças. Aprende com teus
erros, pede-Me perdão com sincero arrependimento e segue
adiante, não bloqueies Minha Graça destinada a ti.
Se Me colocas em primeiro lugar, perceberás Meu Amor
como o valor mais importante em tua vida... Está tudo bem,
não chores, Meu Amor domará tua debilidade, teus hábitos e
comportamentos errados. Não quero que sejas como alguns
filhos Meus que se privaram de ascender a um estado interior
mais puro e, ao contrário, ficaram parados, construindo um
casulo ao seu redor sem alcançar a liberdade própria que dá
a confiança de ter feito Minha Vontade.

Peço devoção, não vaidade espiritual
PC-55

26-out-96

O Senhor

Pequena amada, vamos trabalhar. Não te distraias com
outras coisas, por favor, preciso de ti agora. Olha, o ser humano dá tão pouca importância a tudo que é espiritual, que
vai em direção ao barranco. Crêem que a sabedoria chega
pela quantidade de tempo que ficaram em oração, crêem
que obterão as graças porque impõem um valor à sua oração, sentem que merecem enormes graças porque estiveram
um tempo rezando. Eles ignoram que Eu posso fazer em
muito curto tempo, algo que normalmente levaria anos de
oração para ser obtido.
O que Eu peço é devoção e compromisso à oração através
de vosso amor, não através de vaidade espiritual. É por isso
que deveis orar, para que um orvalho espiritual vos infunda
uma verdadeira devoção ao Meu Coração. Refiro-Me à vaiA Porta do Céu - 111

É no mais simples e comum
que recebeis Minhas graças
PC-54

25-out-96

O Senhor

Pequena, por que entregaste essa cópia da doutrina evangelizadora a esse Sacerdote? Não vos disse que entregásseis
somente a quem Eu te fosse revelando? Não gosto que sejais
desobedientes, estais começando a dispor de Minhas coisas à
vossa vontade e Eu só quero vos proteger, ensinar-vos, fazer
de vós algo especial... Por favor, não torneis a cometer indiscrições deste gênero. Há coisas que são para qualquer ser
humano, porém há coisas que quero somente para Meus
eleitos; outras pessoas talvez não poderiam entender o que
pareceria incompreensível aos seus olhos humanos...
Muitas pessoas crêem que se deve realizar grandes coisas
para receber o mérito de Minhas Graças e não pensam que é
o contrário: nos trabalhos comuns e simples, é que mais recebem Minhas Graças. Não é porque o mereçam, mas vos é
dada por Meu Infinito Amor.
Quero que saibas que o misticismo de Meu Amor provém
da imperfeição do homem e tu, como ser humano, és imperfeita; mas também por imperfeitos, os seres humanos se convertem em santos com Minha Graça. Quando reconheceis o
pecado e vos arrependeis, Eu vos dou a graça da purificação... Quando conseguis a espiritualidade em vossas almas, é
porque Meu Espírito vo-la concedeu, é a intimidade com
vosso Deus e, para conseguir essa intimidade, deveis apenas
amar-Me e obedecer-Me.
Sempre haverá pessoas que te contradigam ou oprimam;
não temas pelas palavras ou ações de ninguém. Eu sou teu
Senhor e teu Deus, somente em Mim deves ter confiança e
segurança. Eu permito que passeis por certas coisas para que
cresçais na humildade, porém também o maligno se encarrega de aproveitar o momento para colocar ali frustrações que
não estão firmemente fundamentadas... Não permitas que
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Minha Vontade, incita a outras almas; se a imitam e obedecem, muito bem. Se não consegue esta obediência, fecha
essa porta e vai atrás de outras para levar Minha verdade,
mas... em paz. Não é tua a culpa, despreocupa-te. Eu não te
tirarei Minhas graças enquanto as mereças. De ti nada poderei tirar. Não vês quanto teu amor comove Meu Coração?
Não ficas feliz por saber que salvaste três novas almas para
Mim?
Disse que experimentarias o abandono dos teus. Eu também sofri isso, porque não tu?
Deixa-me seduzir teus olhos nublados de lágrimas, com os
doces reflexos da esperança. Contempla-Me na Cruz. Assim,
respira outra vez profundamente. Eu estabilizarei teu equilíbrio espiritual... Não temas falar das Mensagens. Meu Espírito
faz, dos que Eu elejo, uma coluna de fogo, ardente fogueira
de amor para fazer deles Minhas testemunhas.

Ocupai-vos de Minha Glória!
PC-34

06-set-96
(depois da comunhão)

O Senhor

Amada Minha, purifica-te comendo Meu Corpo porque é
Pão puro que dá vida. Hoje estás Me ajudando com as dores
de minhas costas; obrigado, filhinha, por tua entrega.
Perguntas por que hoje, primeira sexta-feira, não tens Minhas marcas. Por acaso não tua dor não é uma marca? Não
quero inutilizar tuas mãos agora que preciso de um trabalho
ativo de tua parte…
Estes oito meses de aceitação serena e confiante Me ajudaram tanto que não poderias imaginar.
Anteriormente, Meu Pai te falou do lugar que ocupam em
Seu Reino os que se unem com amor paciente às Minhas
dores. Ali, à esquerda de Seu Trono, vai colocando os nomes
que encherão Suas tantas moradas.
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Deixa-Me diminuir a fadiga de tua ascensão. Minhas
Mãos já estão nas tuas, Meus Pés estão guiando os teus. Agora quero que com “Nossas” —coloca-o entre aspas—
mãos colocadas sobre as cabeças das pessoas, abençoes a
estes filhos em nome da Santíssima Trindade. Relê a mensagem de 13 de janeiro sobre as almas vítimas. Tantas graças
te têm sido concedidas!
Com efeito será comparado Meu Sangue. Não te
disse isto antes? É necessário compará-lo com o Santo Sudário. É necessário dar armas nobres à Minha
Igreja para preservar a fé de Seus Membros hoje,
quando o demônio do materialismo envenena seu
sangue. Antes de que chegue o glorioso momento no
qual Minha Igreja, já unida, aclame a Mim como seu
condutor, deixando de lado os egoísmos e interesses,
terá que se cumprir a Escritura.
Quanto bem faria à Igreja agradecer os dons e carismas
extraordinários. Ao ver os frutos, seu discernimento seria
posto em evidência. Onde há caminho de espiritualidade,
um claro itinerário de conversão, evidentemente deveriam
encontrar Minha ação.
Filha Minha, Eu te convido novamente, e através de ti a
todos os Meus filhos, a viver verdadeiramente uma vida em
Mim, Comigo… Eu te fiz testemunha de Meu Espírito, já que
o Espírito Santo veio viver em ti. Eu te enviarei ao mundo
para que dês testemunho deste Espírito… Eu farei uma equipe evangelizadora tão forte, que suportará qualquer embate
com plena confiança e absoluta serenidade para mover os
corações desta geração, tão repletos de frivolidades…
Quero que concluamos o trabalho sobre evangelização,
tão necessário para quem fala por Mim… Programareis viagens dentro e fora do país. Ao entrar agora em um canal internacional, tereis as portas abertas em todo o mundo e aonde fordes Eu irei convosco.
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complete o número e sejas abandonado.
Muitos chegam ao número determinado, assalta-os a morte e os arrasta ao fogo eterno. Vivem em delícias e num instante baixam ao sepulcro.
Tende a certeza de que Eu espero e sofro, mas não espero
e sofro sempre... Eu tenho paciência mas, passado o limite,
castigo os primeiros pecados e os últimos. E quanto maior foi
Minha paciência, tanto maior será seu castigo. Ai daqueles
que tornam ao vômito depois de ter visto a luz!
Entregai-Me vosso amor e, ao fazerdes isso, não permanecerá em vós o desejo de voltar a pecar. Eu prometo ajudarvos em vosso esforço... Vós precisais caminhar com fé, esperança, verdade e amor. Se caminhais através da fé, os sentidos serão extirpados das falsas esperanças e não buscareis
mais as coisas deste mundo – criadas pelas mãos dos homens – mas então, quando viveis na fé, o poder de Minha
Graça se eleva para ajudar-vos.
Digo-vos solenemente que o caminho do amor é refinado
desde o interior. Quando o deixas ir, procura cuidadosamente um lugar em que descansar, mas, comprometido contigo,
regressa sempre fielmente a ti e, quanto mais o deixas ir,
quanto mais lhe dás liberdade, mais regressará a ti, aumentado... Como teus sentidos foram extirpados das coisas criadas,
permanece firme na fé e a fé vem a ser a fonte infinita, o porto onde o amor reside.
Da mesma forma, quando te abandonas à divina Providência, nesse abandono podes abraçar todo teu ser em Mim.
Isto pode ser provocado somente pelo amor. Quando te abandonas em Mim, asseguro que Nossa união seja completa:
somente Minha Vontade poderá satisfazer-te. Tem por certo
que cada momento é especial, porque Eu utilizo meios de
Amor para vos revelar Minha Vontade.
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Mais tarde.
Vinde a Mim dentro de vosso próprio coração, para deixar
que Minha presença chegue a ser mais real em vós... Eu, sou
o presente que Meu Pai vos dá. Experimentai Minha Presença em vós quando rezardes...
Eu não posso ser o Senhor em vosso coração quando estais tão preocupados convosco mesmos, com vossa segurança, com vosso orgulho, com vossa dor. Entregai-Me o orgulho, o egoísmo, a segurança, a dor, para que Eu possa reinar
em vossos corações...

Entregai-Me vosso amor
e não ficará em vós o desejo de pecar
PC-53

2-out-96

Em verdade vos digo que em nada se manifesta com mais
evidência Minha presença do que no zelo e dedicação às
coisas do Reino de Meu Pai. Ocupai-vos de Minha Glória,
filhos, que Eu livremente estarei ao vosso lado para auxiliarvos e vos dar uma antecipação de Minha Glória…
Sê Eu em cada instante, filha, e não sofras pela pouca
freqüência das Mensagens; Eu não vou te deixar. É que ao
terminar com a parte que estamos escrevendo, já terei completado Meu ensinamento ao grupo e aos homens de boa
vontade. O que mais posso vos ensinar para atrair-vos a
Mim? Tirai de vosso caminho tudo o que vos tira a paz e preenchei-vos de Meu amor, que nunca vos abandona. E tu, tu
Me amas?

Presenteia com uma Bíblia

Deus Pai
PC-35

Meu filho, assim como determinei o número dos dias da
vida, os graus de santidade ou de talento que quero dar a
cada homem, assim também determinei o número de pecados que quero perdoar a cada um. Cumprido o que preenche a medida, já não há lugar para o perdão.
Eu estou pronto para curar aqueles que têm desejo e vontade de emendar sua vida. Mas não posso perdoar a quem
vive obstinado no pecado. Perdôo os pecados mas não o
propósito de pecar.
Vós não podeis reclamar porque perdôo cem pecados a
um, e tiro a vida e condeno ao inferno ao terceiro ou quarto
pecado que cometeis! Quantos foram enviados ao inferno
pelo primeiro pecado que cometeram! Acaso não se amaldiçoou uma figueira ao vê-la pela primeira vez?
Não digas então: “Assim como Deus me perdoou outros
pecados, Ele me perdoará este.” Não o digas, porque se acrescentas um pecado novo ao pecado que já te foi perdoado, deves temer que este se una ao primeiro e que assim se
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07-set-96

O Senhor

Compra uma Bíblia e presenteia teu esposo, com esta dedicatória: Mateus 5,16...

Tanto orvalho tem descido do Céu para vós
PC-36

12-set-96

O Senhor

Filhinha, Minha Paz esteja contigo. Obrigado por ajudarMe com as dores nas costas, benditas sejam tuas costas que
Me ajudam, como benditos foram tuas tuas mãos e teus pés
por todos os meses passados.
Sei que foram muito fortes Minhas marcas e enormes as
dores, filhinha. Era necessário, para que tudo saísse nesse
documento que estão preparando. Era preciso que Meu filho
NN visse e fotografasse aquilo pelo que terá que falar. Que
melhor inspiração do que vendo a realidade?
Tu Me ajudaste muito, filha, não te sintas mal. Permaneço
contigo mas, como te disse antes, preciso que trabalhes para
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Mim. No entanto, quando considerar que é necessário tomar
tua dor, Eu mesmo te avisarei a tempo; fica tranqüila.
Já estamos para terminar o curso sobre evangelização.
Desejo instruir-te a respeito. Esses papéis não são para divulgar como as Mensagens. Irás entregando cópias conforme Eu
te for inspirando, mas avisarás que é proibido tirar outras
cópias sem a devida autorização. Sei também que algumas
pessoas não atenderão a esta recomendação, mas estão avisadas, devem aprender a obediência. Se não Me obedecem,
que pode esperar Minha Igreja daquelas pessoas? Tu avisas e
deixa-Me o resto.
Filha Minha, tanto orvalho tem descido do céu para todos
vós, que deveríeis estar encharcados! Não tomeis as coisas
tão superficialmente. Colocai-vos a estudar as Mensagens,
estudai os Evangelhos, trabalhar de uma vez seriamente em
tudo o que tendes.
Diz a teu esposo que não se amargure tanto contra aquele
Meu filho, é dever deles prevenir e recomendar aos fiéis, mas
admito que este filho não foi muito leal a Mim ao fazer recomendações que não vinham ao caso… Orai por ele. Perdoai
a quem vos faz mal, como Eu perdoei aqueles que Me crucificaram.
Falai com o Monsenhor, o menino é epiléptico e tem o
problema no lado esquerdo. Que não se assustem com coisas que não são. Por favor, diz a eles que retomem o tratamento para essa doença. Esse menino precisa de um neurologista e, sobretudo, uma completa conversão de seus pais e
familiares.
Minha pequena, amor de Minhas dores. Sim, serás sempre o amor de Minhas dores… as que vivi por ti e as que
compartilhas Comigo.
Deveis trabalhar mais com a conversão de NN. Esse relacionamento está destruindo seus próprios valores… É necessário que EE Me receba na Eucaristia, Eu Me encarregarei de
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Quando aprendereis que se colocais vosso trabalho e vossos bens a Meu serviço, Eu mesmo Me colocarei a vosso serviço ?
Este livro converterá muitas almas, sobretudo almas consagradas...
Obrigado, filhinhos, por este esforço. No fim vos dareis
conta de que quando vos comprometeis Comigo, Eu cumpro
Minhas promessas convosco.
Começa a copiar o outro livro, foi uma excelente inspiração... Porém desta vez não corrais, voai com Minhas coisas
porque já é muito pouco o que falta e almas demais dependem de vossa intercessão. Reuni-vos e elaborai um plano de
trabalho...
Mais tarde.
Vamos falar mais um pouco de Meu Amor... Contemplai a
Eucaristia, Mistério de Meu Coração e monumento, recordação perene de Meu Amor.
Este Mistério de Meu Amor e de Minha auto-aniquilação,
é a extrema manifestação de um sentimento infinito por vós.
Na encarnação e na paixão expiatória, Eu Me uni tanto a vós
que quis vos dar o presente de Mim mesmo no Sacramento
do Amor.
Envio-vos a plenitude de Meu Espírito para que possais,
por sua vez, doar-vos completamente a Mim. Quero permanecer perto de vós nesta auto-aniquilação até o fim dos tempos, para atrair vossos corações para Mim. Quero vos oferecer, neste Sacramento, uma recordação permanente de
Minha Paixão e Ressurreição infundindo-vos, através de Meu
Espírito, uma lembrança agradável e cheia de amor.
Assim, as pulsações do Amor Encarnado continuarão para
sempre em Minha Glória, até que descanseis junto a Mim,
coração a coração.
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Minhas Mensagens e as de Minha Mãe? Porque assim vos
nutrireis de Nós e podereis fazer melhores dissertações que as
desta noite.
Ninguém tem o menor direito de pôr em dúvida a pureza
de Minha Mãe. Ela é pureza porque Eu sou pureza. Ela é
amor porque Eu sou amor. E todo aquele que vive neste
amor, vive em Mim através dEla. É a mais perfeita encarnação de igualdade e justiça.
Tudo isso é fruto da dessacralização, na qual já nada é
sagrado.
A decadência moral, em que pese a aparência do homem,
reflete-se na desumanização, a mesma que afeta a sociedade
e a humanidade.
Por isso vim para vos motivar à fé, porque a graça e o
centro da Misericórdia é Minha Mãe, que conheceu a profundidade, o alcance de Meu Caminho através de Minha Morte.
Somente Ela entende o misticismo da Cruz, ao qual o homem não consegue aderir plenamente.
Minha Mãe é o exemplo de confiança e virtude no plano
de Deus. Minha Mãe é a Rainha de Meu Sagrado Coração
porque foi de Seu Coração que Nosso Santo Espírito formou
Meu Coração.
As palavras humanas não podem nem começar a expressar Meu Amor por Ela. Os homens tolos não se dão conta de
que, o que falam dEla, falam de Mim; que se acusam a Ela,
acusam a Mim... Agradeço-vos por A amardes tanto...

Contemplai a Eucaristia
PC-52

24-out-96

O Senhor

Finalmente está pronto o primeiro livro...Quanto tempo
desperdiçado! Quero que N, N e N se encarreguem da venda
e distribuição deste livro. Façam-no com responsabilidade.
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trabalhar em sua alma. Não o trateis como a uma criança,
não deveis esquecer que é um adolescente e que deve viver
sua fase. Dai a ele responsabilidades, com amor, e dai também momentos de descontração, com amor. Antes de fazer
ou dizer algo, amai, e o resto virá depois.

Não temas, Eu estou contigo
PC-37

20-set-96

O Senhor

Fica tranqüila, filhinha, sei que tens medo do sofrimento,
sobretudo das humilhações. Os comentários das pessoas te
ferem; tranqüiliza-te pensando que também Eu fui chamado
de louco, também Eu, no horto das Oliveiras, provei estes
sentimentos. Olha, vou te falar um pouco de Meus sofrimentos. E isto, não é somente para ti. Depois saberás.
Sacrifício, cruz e martírio, não foram somente Meus
últimos dias, mas desde o momento em que cheguei ao
mundo encarnando-Me no seio castíssimo de Minha Mãe
Imaculada. Nos primeiros sofrimentos, nas primeiras dores
da pobreza material e da indiferença humana, ao nascer na
gruta de Belém, no primeiro derramamento de sangue na
circuncisão; na fuga para o Egito, que contemplou a um
Deus perseguido e aparentemente vencido pelo orgulho irritado de um homem malvado; na vida oculta de Nazaré e nas
fadigas de sua vida pública. Toda Minha existência terrena
foi um drama doloroso, do qual os últimos dias não foram
senão os últimos e precipitados golpes de um trágico final.
Fui vítima durante Minha vida e serei enquanto houver
Eucaristia. Sou a Vítima do único sacrifício oferecido pelo
único Sacerdote que podia ser aceito por Deus, porque as
vítimas dos sacrifícios oferecidas por outros Sacerdotes têm
valor somente se se incorporam a Mim, se se unem à Minha
imolação, se estes Sacerdotes humanos exercem as funções
de seu Ministério.
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Por isso, todo cristão está chamado à perfeição, mas também está chamado ao estado de Vítima — embora de modo
genérico e remoto — Só os Meus eleitos são chamados por
Mim de um modo individual e imediato a este estado de
oblação. Somente o ser generoso, que procura viver a plenitude da vida cristã, estreitamente unido à Minha Cruz, poderá realizar plenamente o estado de vítima, que é o estado
mais elevado da vida ascética e a expressão mais sublime da
virtude religiosa, cujo fim é glorificar-Me…
Não temas, Eu estou contigo. Agradece se te chamam de
louca; também disseram isso de Mim. É Meu desígnio e uma
grande sorte para o mundo, que dentre a multidão de cristãos medianos surjam em todos os tempos almas entusiastas
e generosas que, depois de terem compreendido plenamente
o valor da existência humana, a profundidade e a beleza do
cristianismo até sua expressão mais sublime, pedem para se
associarem intimamente ao Meu sacrifício redentor, percorrendo, sob a orientação de Minha Mãe, todas as etapas do
estado de Vítimas, do oferecimento de Vítima, do voto de
Vítima… São os Cristos-redentores, são os Moisés salvadores
de seu povo, são os pára-raios da humanidade.
É necessária uma vida interior cada vez mais profunda
que constitua a verdadeira essência da santidade, para que
tua alma se encontre plenamente Comigo em cada instante
da vida, no apostolado de cada momento, nas várias expressões de tua atividade, nas etapas de todo itinerário. Comprovarás que somente assim se realiza essa grande verdade que
a muitos parece utopia: a verdadeira relação entre ação e
contemplação, relação que conferirá à tua ação uma força
contemplativa e à contemplação uma intenção essencialmente ativa.
É preciso que realizes essa viagem e não penses na parte
econômica, isso está resolvido. Desejo que realizes a plena
comunhão com teus irmãos. Todo grupo sabe que Eu estou
presente, mas ignora que Minha presença está condicionada
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Apoiai-vos, ajudai-vos uns aos outros, sem egoísmos, sem
questionamentos, sem regateios, da mesma forma em que
Eu vos apoio, vos ajudo...
Trabalhai, filhos Meus, não podeis viver sem trabalhar. Se
Eu, que sou o Filho de Deus, trabalhei nesta terra para ganhar Meu sustento, vós deveis imitar-Me... O homem não
pode viver em ociosidade, o homem deve comer com o suor
de seu rosto se quiser fazer-se merecedor das promessas do
Pai...
Filhos Meus, vivei em paz, cumulando-vos de paciência
entre vós e com vossos familiares. Onde está a impaciência
não pode estar a Trindade... Acaso não sou paciente convosco?
Eu vejo o bem e o mal dentro de vós. O bem, por pouco
que seja, pode ser a levedura que traga muito bem e, com
isso, a conversão daqueles que hoje estão no mal.
Não fiqueis a adivinhar Meus planos, apenas confiai em
Mim. Eu vos dirigirei e cuidarei de vós
Vós sois Meus e quero que Me deis até o menor amor que
tiverdes em vossos corações, para poder fazê-lo crescer.
Vinde a Mim com vossas dúvidas, vossas preocupações e
vosso pequeno amor.
Carregue cada um a pequena Cruz que lhe dou. Não pode seguir-Me quem não toma sua Cruz com amor.

Se acusam Minha Mãe, acusam a Mim!
PC-51

23-out-96

O Senhor

Pequena Catalina, não fiques mais com esse amargor.
De fato, a palestra e as discussões não foram muito edificantes esta noite.
Vedes por que vos peço que releiais, que aprendais
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E Eu compartilho vossas fadigas, vossas desilusões, vossa
fragilidade. Carrego sobre Mim o peso de vossos pecados.
Tenho tanto interesse por vossa miséria, que Meu coração
compassivo e abalado pelo pecado, sua sangue no Getsêmani...

Não pode seguir-Me
quem não toma Minha Cruz com amor
PC-50

22-out-96

O Senhor

Bem, e a palestra, não gostou? Mas claro que sim. Aprende, já tens a teoria e a prática, tudo diante de teus olhos,
diante de teu ser para ser saboreado...
Vede como vosso Deus vos vai ensinando, repetindo, voltando a vos dizer as coisas, as formas, os meios, as palavras...
Agora não haverá pretextos, já tendes tudo.
Avante, filhos Meus!
Mais tarde.
O mundo nada é sem Mim, mas é tudo Comigo, por isso
devereis aprender a buscar um tempo íntimo e tranqüilo com
Meu amor envolvente. Passai algum tempo sozinhos e permiti que a realidade de Meu Ser domine vossa solidão, no lugar
de vosso amor próprio... Ficai livres de preocupações, mas
permanecei com a consciência livre. Meus pequenos, não vos
distraiais com as emoções do mundo, por uns minutos, por
umas horas.
Muito em breve vereis que sois muito especiais para vosso
Senhor, criados individualmente em Meu amor. Não resistais
à vossa mudança interior, pois Eu estou criando uma nova
identidade para cada um: a pequena identidade de vosso
verdadeiro eu...
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à plenitude do amor com o qual se vive. Por isso, como Minha Missionária, deverás apresentar-te diante dos outros despojada de ti mesma, com extrema pobreza interior, disposta
a pagar nesse momento com tua pessoa para levar os outros
à salvação. Lembra de Minhas palavras: “Quem vos escuta, a
Mim escuta”. Tua mensagem — coloca-a entre aspas —
“oculta aos sábios e entendidos”, extraída de Minha fonte
viva, deve se manifestar aos humildes e aos pequenos. Grita
para o mundo o poder de Meu Nome e a imensa força de
Meu amor por ele. É necessário que o mundo reconheça a
necessidade da penitência. O homem deve saber que suas
obras estão vazias, porque por sua culpa não estou nelas. Se
não se remedia, todo mal piora.
Já te disse antes: ama primeiro e tudo irá bem. Só este
sentimento transcende e supera a política, o egoísmo, a
prepotência, a crueldade, a exaltação da glória dos homens
sem Evangelho. É o sentimento que, ao virem os homens,
gravarão em suas almas e na nova história do mundo. O verdadeiro é uma árvore que tem bons frutos; o falso é também
uma árvore, mas seus frutos são venenosos. Pensa que tudo
o que deres aos outros, a Mim o darás. Tu és Eu e Eu sou
tu… Tem confiança, não te decepcionarei.
Quero que se preparem para que as pessoas vejam em
vós o testemunho de vossa vida interior, do poder da oração
e da ação vivida em todo momento como expressão de seu
imenso amor a Deus. Um poderoso e eficaz meio de evangelização, uma resposta aos semeadores de erros e de cizânia,
são os encontros que devem ter com os casais, com as pessoas divorciadas, nessa expressão essencial da tarefa apostólica
que é o encontro pessoal, realizado de uma maneira imediata, autêntica e profunda, segundo as necessidades. É para
isso que devem se preparar as mulheres do grupo evangelizador.
É necessário que estudem bem a especialização à qual se
destinará a cada irmão, para poder utilizar suas capacidades
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intelectuais, psíquicas, físicas e sua própria preparação, da
melhor maneira possível, e todos ajudarão nesta tarefa individual.

Textos para um Retiro Espiritual
PC-38

21-set-96

O Senhor

Filha Minha, Minha pequena Catalina, prepara-te, vou te
ditar. Não vamos perder tempo porque é bastante o que tens
que escrever. Quero que leves todos estes papéis para Meus
filhos. Diz a eles que Minha vontade de vê-los caminhar juntos se basta por si mesma. Meu desejo é que leiais e mediteis
sobre estas últimas Mensagens que levarás.
Não quero que, como em outras vezes, passes o dia escrevendo. Quero que compartilhes com teus irmãos, que teu
amor por Mim os contagie, que se conheçam; que façam intercâmbio de experiências, inquietudes, formas de trabalho.
Não vou ocupá-la todo o dia escrevendo, por isso é necessário que aqui faças teu trabalho como a eficiente Secretária
que és. É preciso que esclareçais vossas idéias, para começar
de uma vez a pôr ordem destes dois grupos, que de nenhuma maneira são sociais. São Meus grupos escolhidos, desejo
o máximo rendimento por parte de cada um de seus membros.
Vou ditar-te alguns temas que, embora estejam separados,
levam ao mesmo fim: conhecer-Me melhor. O encontro
Comigo através de ti.
Catalina, começa dizendo-lhes que Eu sei o quanto o
homem é imperfeito, mas sei também quantas ânsias tenho
de salvá-lo. Pergunta-lhes se querem Me ajudar neste empenho, se vão colaborar com Minha Mãe na obra de salvação.
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Tem mais cuidado, tu te distrais facilmente. Oremos..
(Faz-me rezar um Pai Nosso, Ave-Maria e Glória, e me diz
para escrever tudo isto.)
Continuemos. O Filho do Homem: Eu, o Filho de Deus,
cujo Coração palpita e se dessangra por vós, cujo amor cordial vos traz a salvação e que repousa no Coração do Pai,
sou uma só coisa com o amor do Pai, sou a revelação insuperável do amor paterno. Eu, com Meu ardente amor, não
Me apresento como modelo e fim de todo amor, mas venho
para submergir-vos em Meu amor.
Meu Pai e Eu queremos ver em vós um grande desejo de
adorar o amor, de louvá-lo, de amá-lo junto a todos os verdadeiros amantes deste Meu Coração, em maior medida
àqueles que deixam esfriar seus corações.
Quero ver vossa capacidade de amar purificada e reforçála. Quero que Meu amor conquiste também vossos corações.
Quero que Meu Coração ame aos homens também em vossos corações e por meio de vossos corações.
Se o rosto do enamorado se ilumina à vista da amada,
vossos corações deveriam morrer de alegria ao saber que a
felicidade do enamorado é somente um símbolo de que Eu
vos olho com olhos carinhosos... Ao observar o sorriso do
filho amado - sorriso que já é resposta a um amor correspondido - o coração dos pais palpita com maior rapidez. Somente o tolo, o soberbo, ignora que isto vem do Criador de tudo.
Mas tudo isto é somente o prelúdio da revelação infinitamente maior do amor do Pai em Minha encarnação. A criação já é uma manifestação do Verbo eterno, ao qual Meu Pai
comunica todo Seu Ser, todo o Seu amor, e por quem tudo
foi feito.
No Filho encarnado, Deus Pai entra sem reservas em vossa miséria. Coloca-se ao lado dos pobres e dos pequenos,
para que reconheçam a verdadeira riqueza para a qual Ele
próprio os habilita.
A Porta do Céu - 103

Procura um lugar tranqüilo onde faças
uma morada para Mim
PC-48

21-out-96

Meu Coração, abalado pelo pecado,
sua sangue
21-out-96

O Senhor

Amor de Minhas dores, vamos trabalhar um pouco... O
que alguns cientistas intuíram a propósito da progressiva perda de energia do mundo e da conseqüente morte por entorpecimento, é uma pálida imagem da ameaça muito pior que
pesa sobre a humanidade: o entorpecimento dos homens
pela falta de amor.
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PC-38.1

22-set-96 (à meia-noite)

O Senhor

O Senhor

Amada Minha, Minha doce Catalina, procura sempre um
lugar tranqüilo onde faças uma morada para Mim. Para que
possas crescer na Minha graça, deves te opôr a ser o centro
das atenções; une-te a Mim, permitindo-Me vencer-te em
Mim.
Vão te pedir as Mensagens novamente, espera que passe
esta semana, já as entregarás logo; explica-lhes que teu tempo é limitado.
Quanto amo a estes filhos. Que alegria Me dá tê-los recuperado!
(Explica-me o sentido das peregrinações à Terra Santa.)
É uma promessa que quem visitar Minha Pátria terrena e
os lugares Santos em Peregrinação de fé, receba muitas graças na vida. Já não resta muito tempo e enormes ensinamentos espirituais tirarão diante daqueles lugares que Me acompanharam em Minha vida.
Amo-vos tanto, Meus filhos.. Vou reunindo os Meus últimos rebanhos... Ajudai-vos uns aos outros com amor.

PC-49

O respeito humano

Quero vos falar do respeito humano. Eu disse aos Meus
Apóstolos que permanecessem fiéis durante as perseguições.
Que chegaria um tempo em que quem os matasse, estaria
certo de fazer um obséquio a Deus. Assim foi, os inimigos da
fé acreditavam Me oferecer um grande presente matando os
cristãos. Isto é também o que fazem hoje em dia muitos que
se chamam cristãos; matam suas almas, perdendo a graça do
respeito humano para satisfazer desta maneira aos amigos do
mundo. A quantos desventurados tem enviado ao inferno o
respeito humano, que é o maior inimigo de sua salvação! Por
isso, agora vou instruir-vos sobre o muito que vos importará
desprezar o respeito humano e de como deveis fazer-vos superiores a eles.
Quanto mal causam ao mundo os escândalos, não é verdade? Ai do mundo por causa dos escândalos! Se bem que
Eu disse que, não pela malícia do homem é forçoso que haja
escândalo, então como será possível viver no mundo e evitar
escândalos? Com efeito, não é possível viver no mundo sem
escândalos. No entanto, é possível evitar a familiaridade com
os escandalosos para poder opor-se aos seus maus costumes
e seus conselhos depravados. Do contrário, pelo respeito
humano, não podereis contradizê-los e imitareis seus maus
exemplos.
Escutai, filhinhos. Estes amantes do mundo, não apenas
exibem sua iniqüidade, mas o que é ainda pior, querem ter
companheiros e fazem troça dos que vivem como verdadeiros cristãos, que se afastam dos perigos de Me ofender. Este
é um pecado que Me desagrada muito e o proíbo de um modo especial. Em Eclesiástico 8, 6 encontrareis que vos digo:
não olhes com desprezo ao homem que se afasta do pecado
e não o lances em rosto ou escarneças dele para arrastá-lo a
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imitar tua vida desordenada. Estão preparados os terríveis
juízos de Deus para castigar aos escarnecedores e as marretas
para triturar os corpos de tais insensatos, nesta e na outra
vida. Eles escarnecem de Meus filhos e Eu escarnecerei deles
por toda a eternidade no inferno. Eles procuram envergonhar
os Santos diante dos homens mundanos e Eu os farei morrer
envergonhados e depois os enviarei a viver entre os condenados, cercados de eterna ignomínia e de tormentos intermináveis.
É uma maldade muito grande a daqueles que, não só não
se contentam em Me ofender, mas querem também que os
outros Me ofendam. Com muita freqüência realizam seus
maus desígnios, porque encontram um grande número de
almas tíbias e fracas que abandonam o bem e abraçam o
mal, para não serem objetos de escárnio dos malvados.
Quantos de Meus filhos, para não ouvir: “Olha só o santinho!” e outras expressões semelhantes que os fazem objeto
de gozação entre seus maus amigos, imitam seus vícios e desordens. Quantos também, se recebem alguma afronta, decidem se vingar, não tanto pela paixão da ira, mas por respeito
humano; isto é, para que não os considerem por homens
fracos. Quantos, depois de se lhe escapar da boca algum comentário escandaloso, não se desmentem, como deveriam,
para não perder o prestígio que têm entre os outros. Quantos, por medo de perder o favor de algum amigo, vendem a
alma ao demônio — como o fez Pilatos, que Me condenou à
morte por medo de perder a amizade do César.
Sabei, Meus filhinhos, que se quereis vos salvar, deveis
desprezar o respeito humano e o rubor que podem vos acarretar as caçoadas que fizerem de vós os Meus inimigos. Porque, como digo nas Escrituras, há vergonha que conduz ao
pecado e há também vergonha que traz a glória e a graça.
Lede Eclesiástico 4, 25. Se não quiserdes sofrer com paciência esta última, ela vos conduzirá ao abismo do pecado; mas
se a sofrerdes por Mim, merecereis por ela Meu divino amor
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Assim, peço especialmente a ti, pequena, que digas aos
homens que, quando não tiverem desejo de Mim por se encontrarem restringidos, quando encontrarem aridez e pensarem que não são capazes de avançar em sua vida espiritual,
que então saibam que estão em um caminho saudável porque vão entrando na etapa inicial de um profundo encontro
Comigo... Asseguro-lhes que então os manterei felizmente
pobres, para que possam receber tudo o que Meu Pai deseja
para eles em cada momento, a cada passo... Mas, pela liberdade de decisão que o Pai lhes concedeu, devem ser eles
que escolham e aceitem ser ajudados em seu crescimento,
em seu desenvolvimento espiritual.
Diz a todos Meus filhos que Eu vivo em vosso interior e
que Me ofereço continuamente em amor.
Mais tarde.
Filhinha amada, aprofunda-te mais na oração. Mantém a
paz e a harmonia dentro de ti, aprofundando-te em tua oração silenciosa, ali é que encontras Minha paz, por que não ir
buscá-la? O silêncio é a união e esta união é essencial para a
vida e para a alma. Deves saber que mesmo quando tua vida
for ativa, o silêncio e a solidão são vitais.
Se a alma compreendesse quão importante é a solidão,
poder refletir sobre seu estado e enfrentar as imperfeições
que não se podem esconder na solidão e no silêncio...
Começa ali a verdadeira união Comigo, sabendo que és
nada e experimentando - por meio da desolação e do vazio que podes chegar a ser tudo em Mim.
Busca momentos de silêncio e solidão... Tu Me queres?
(TE ADORO E TE AMO, Senhor!)
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amar com Meu Coração ao Pai e ao próximo...
O homem pecador se encerra em um amor equivocado de
si mesmo. Abandonado à mercê dele mesmo, seria condenado sem esperança a sofrer a fria morte da falta de amor.
Fica tranqüila, Minha filha. Olha, vai falar com o Monsenhor e apresenta-lhe tua inquietação... Verás que não tem de
quê te preocupares.
No mesmo dia.
Amor de Minhas dores, por que vindes diante de Mim
pensando em tantas coisas? Por que não colocais de lado
vossos pensamentos, preocupações e lutas, saís de vosso eu,
para colocar vossos pensamentos no abismo de Meu amor,
como brisa de mar, deixando que Eu vos refresque?
O homem é o resultado de seus pensamentos. Vossos
pensamentos são o lugar no qual colocais vossos desejos e a
ênfase de vossos motivos. O homem está onde seus pensamentos estão.
Pequena, trabalha muito para o silêncio de tua mente,
para que o coração possa falar sempre à tua mente e não
seja esta que cale teu coração.
Filha Minha, avisa aos teus irmãos, diz que Eu desejo
mostrar-lhes um caminho que designei especificamente para
vós.
Por isso quero que cada um se perca a si mesmo. Um coração desprendido tem grande alegria, conhece, encontra o
amor puro em tudo o que existe e, assim, começa a receber
tudo o que Eu desejo lhe dar. Para isso é necessário esvaziarse de si mesmo.
Hoje vos insto a uma profunda dimensão de fé, pois somente ali encontrarão a verdadeira união Comigo. Somente
a fé viva permitirá que progridam de vosso mundo limitado
para o interior do ilimitado Ser de vosso Deus.
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e, depois, uma glória eterna no Paraíso.
Perguntar-se-ão alguns: por quê haverão de me perseguir
se eu quero salvar minha alma? Mas Eu lhes respondo que
não há remédio e que é impossível que deixe de ser perseguido aquele que Me serve, porque os ímpios abominam aos
que seguem o caminho da salvação. Os que levam uma vida
licenciosa aborrecem aos que vivem bem, porque a vida destes é uma repreensão viva da má vida deles.
O soberbo que quer se vingar do menor ultraje que recebe, deseja que todos se vinguem das afrontas de lhes fazem;
o avaro, que aumenta o dinheiro à custa de injustiças, quereria que todos fizessem outro tanto; o bêbado, quereria que
todos se embriagassem como ele; o luxurioso, que se vangloria de suas obscenidades e cujas palavras respiram imundície,
quereria que todos agissem e falassem como ele. Todos esses
homens desordenados qualificam àquele que não age como
eles, de homem insociável, ruim e grosseiro, sem honra e
sem crédito. Os homens do mundo não sabem falar senão a
linguagem do mundo. São uns pobres cegos, obcecados pelo
pecado e mau hábito que lhes fazem falar a linguagem dos
demônios.
Assim, não cabe se ter ilusões sobre o particular. Todos os
que querem viver virtuosamente, hão de padecer perseguição do mundo; todos os santos foram perseguidos.
Talvez alguém diga: eu não faço mal a ninguém, por que
não me deixarão em paz? A quem incomodaram os santos e
mártires se estavam cheios de caridade e amavam a todos os
homens? Assim é, apesar disso, ninguém ignora como o
mundo os tratou: destroçou-os com unhas de ferro, maltratou-os com ferros incandescentes e, finalmente, fizeram-nos
perecer nos tormentos. E Eu, a quem fiz mal? Apesar de consolar, de curar, ressuscitar mortos e redimir a todos à custa de
Meu sangue e de Minha vida, o mundo Me maltratou, Me
caluniou, Me perseguiu até fazer-Me morrer entre agonias no
patíbulo mais infame e ignominioso, próprio somente de esA Porta do Céu - 73

cravos e dos piores homens.
Pequena, aprende… As máximas do mundo são completamente opostas às Minhas. O que o mundo aprecia, é loucura diante de Mim; e o mundo chama loucura ao que Eu creio
digno de apreço: os trabalhos, as doenças, os desprezos, os
sofrimentos, a ignomínia. A quem se envergonhar de Mim no
mundo, Eu direi: agora Me envergonho Eu, afasta-te de Mim,
maldito, vá para o inferno unir-te aos teus companheiros que
se envergonharam de seguir Minha doutrina. A esses filhos
digo: Tu que não queres ser caçoado por teus amigos, não te
importas de ser odiado por Mim?
Deveis saber que se não se despreza o mundo, este irá
desprezar e degradar vossas almas. Mas, que é o mundo e
todos os bens que ele vos oferece? Tudo o que há no mundo, é concupiscência da carne e vãos desejos. Que são as
ricas vezes senão lodo? Que são as honras senão fumaça?
Que são os deleites carnais senão imundície? E depois, de
que vos servirão todas essas coisas se vos condenais? Aquele
que Me ama e quer se salvar deve desprezar o mundo e todos os respeitos humanos. É preciso que cada um se esforce
o quanto possa para conseguir este objetivo. Muitos devem
fazer violência consigo mesmos. Maria Madalena, para vencer os respeitos do mundo quando se lançou aos Meus pés
na presença de tanta gente, lavou-Me os pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Deste modo, tornou-se
santa e mereceu que Eu lhe perdoasse seus pecados e ainda
louvasse o grande amor que Me tinha (Lucas 7, 47).
Um grande santo, um dia levava debaixo da capa uma
panela de comida para os pobres encarcerados; no caminho
se encontrou com seu filho, montado a cavalo pomposamente, em companhia de outras pessoas. O santo teve certa vergonha de que vissem o que levava escondido mas, o que
acham que fez para vencer este respeito humano? Pegou a
panela e a colocou sobre a cabeça para que todos a vissem,
assim caçoando do mundo. Quanto caçoaram de Mim? Na
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O homem é o resultado de seu pensamento
PC-47

20-out-96

O Senhor

Vamos trabalhar, Minha pequena. Começa lendo João
1,2-4 e 1ª carta de João 4,2.
Meu Coração, que começou a bater no seio de Minha
Mãe e cujas últimas pulsações na Cruz são para vós sinônimo
de ilimitado amor, representa o núcleo da fé cristã em Minha
encarnação. Neste Coração humano, por meio deste Coração, capaz de amar mais que todos os outros corações, Eu
mesmo vos amo com amor divino e ao mesmo tempo humano.
Ali a criação e a história da salvação encontram seu centro
inefável e o vértice comovente. Este Coração compartilha
realmente e sem medidas o amor de Meu Pai e responde de
maneira perfeita e última em nome de toda a criação. Nele
confluem perfeitamente o amor do Pai pelo Filho predileto e,
nele, por toda a humanidade, como também o amor do Homem pelo Pai e com o Pai, por todo o gênero humano.
A plenitude trinitária não podia ter outro motivo para criar
o homem senão Seu amor transbordante que quer se comunicar.
Então, Deus vos ama, a vós homens, não somente como
objeto de seu amor, mas também como partícipes desse
amor, como pessoas que amam com seu Deus. Este é o sentido de que Deus criou ao homem à Sua imagem e semelhança.
Sois imagem real e semelhança de Meu Pai, uma obra
mestra de Sua sabedoria e de Seu amor, quando correspondeis com gratidão ao Seu amor, quando vos empenhais em
aprender o verdadeiro amor que vos insere completamente
em Seu amor.
Sois discípulos na terra; aprendei a Me amar, aprendei a
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Meu filho H. e a tua!…
Quero moldar-vos ao Meu amor e para Meu oferecimento
à Glória do Pai.
Agradece a cada um deles.
PC-45.1

Segui Meus passos

Mais tarde.
Amor de Minha Paixão, quando a humanidade compreenderá que a única maneira de encontrar seu caminho é
seguindo Meus passos? Não compreendem que Eu sou como
um círculo, de qualquer ponto se parte de Mim e se volta para Mim.
Os Estados Unidos são um País
com ídolos demais
PC-45.2

É uma alegria voltar para casa, não? Os Estados Unidos
são um país muito lindo, com ídolos demais. É que o homem
não quer entender que, se sua alma semeia ventos, colherá
tempestades. Esse é o fruto que hoje colhem os pais, os
filhos, os ricos e os pobres.

Agora quero os frutos
PC-46

19-out-96 (Cochabamba)

O Senhor

Bom, já estamos em nossa casa e com nossas coisas. Agora começa vosso trabalho, agora quero os frutos.
Fazei tudo com amor, organizai vosso trabalho. Já tendes
todo o necessário para que a árvore comece a dar bons…
muito bons frutos.

98 - A Porta do Céu

Cruz fui escarnecido pelos soldados que diziam: se és Filho
de Deus, desce da cruz. Escarneceram também os Sacerdotes, que diziam entre si: a outros salvou e não pode salvar a
si mesmo. Mas apesar destas troças e de que podia tê-los
confundido fazendo um milagre, quis terminar Minha vida na
Cruz, ensinando-vos a vencer o respeito humano.
Filhos Meus, consolai-vos, porque quando os homens vos
maldizem e escarnecem, é então que Eu vos louvo e bendigo. Não vos basta serdes louvados por Mim, pela Rainha do
Céu, por todos os anjos, pelos santos e justos? E se isto vos
basta, deixai que digam o que quiserem os mundanos e continuai dando-Me alegria, que Eu vos premiarei, tanto mais na
outra vida na medida em que vos tiverdes violentado para
desprezar as chacotas e contradições dos homens. Cada um
deve se comportar como se no mundo não houvesse mais
espectadores do que Eu e ele. Quando os ímpios caçoarem de vós, encomendai a Mim esses pobres cegos
que andam perdidos miseravelmente e dai graças, que
vos dou a luz que nego a tais desterrados, para que
sigais pelo caminho da salvação.
Agora, para vencer estes respeitos, é necessário que tenhais firme em vosso coração a santa resolução de preferir
Minha graça a todos os bens e favores do mundo; que digais,
como São Paulo: nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados… nem outra criatura poderá jamais separar-nos da caridade de Deus. Eu vos exorto a que nada
temais dos que podem tirar-vos a vida temporal, mas temei
ao que pode lançar ao inferno alma e corpo. Ou Me seguis
ou seguis ao mundo. Se Me seguis, é preciso que
abandoneis o mundo e suas vaidades, que é o que dizia Elias ao povo.
Meus verdadeiros filhos têm grande prazer quando se vêem desprezados e maltratados pelo amor que Me têm. Pensa,
Moisés bem podia ter se libertado da ira do Faraó, deixando
correr a fama divulgada de que ele era seu neto; mas o neA Porta do Céu - 75

gou publicamente e escolheu ser perseguido com os outros
hebreus, julgando que o opróbrio por Mim era um tesouro
maior que todas as riquezas do Egito.
Algumas vezes se apresentarão a vós os amigos de nome e
vos dirão: Que extravagâncias são essas tão ridículas? Por
que não fazes o mesmo que os outros? Então devereis responder-lhes: nem todos fazem o mesmo que a multidão; há
alguns que levam uma vida santa, mas esses são poucos e
não vós. Replicai com satisfação: Eu quero seguir a esses
poucos, porque diz o Evangelho: muitos são os chamados,
mas poucos os escolhidos. Também vos dirão os falsos amigos: Não vês que todos comentam e caçoam de ti? Então vos
responderão: Contento-me com que Deus não caçoe de
Mim.
Quando for necessário repreender a esses satélites do
demônio, convém ter coragem e repreendê-los sem consideração alguma. Porque quando se trata de Minha honra, não
se deve impor a qualidade e categoria daquele que peca,
mas deveis dizer-lhe com coragem: isso é pecado e não deves dizê-lo.

Benefícios das tribulações
PC-38.2

22-set-96

O Senhor

Eu enriqueço, no tempo da tribulação, as almas que amo,
com Minhas maiores graças. Vejam João Batista que, entre
as correntes e restrições do cárcere, conhece as obras que Eu
fazia. Vós não entendeis, mas é grande e inestimável a utilidade que tirais das tribulações. Eu não as envio porque quero
vosso mal, mas porque anelo vosso bem e, por isso mesmo,
deveis recebê-las quando as envio e também dar-Me graças,
não apenas resignando-vos a cumprir Minha divina Vontade,
mas alegrando-vos de que vos trate como antes Meu Pai tratou a Mim, que Minha vida na terra foi um entretecido de
penas e dores. Dar-vos-ei detalhes:
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coisa Minha… Eu precisava que estivésseis ali. Inclusive, que
o grupo observasse a organização, isto para o momento.
Meus verdadeiros eleitos se dão a conhecer por seus frutos. Orai para que Eu vos permita conhecer esses frutos. Eu
os mostrarei as graças concedidas a cada um.
Já não resta tempo para ciúmes nem divisões, menos ainda para agir pomposamente e buscar multidões. Quero compaixão, quero unidade, quero verdadeiro amor. Somente
com a unidade podereis vencer a besta que está para se dar
a conhecer.
Aos Meus filhos que tornaram possível esta união, Eu lhes
dou graças. Agora comprovareis que não é através de cristais
e amuletos que se conseguem os Milagres, mas através do
amor, da caridade, da generosidade, da união, da oração, do
trabalho e do esforço diário, que conseguireis fazer verdadeiros Milagres. Meu Espírito se derramou sobre vós, não desperdiceis os dons do Espírito pretendendo manipulá-lo ao
vosso prazer. Abandonai-vos ao Espírito Santo. Eu vos disse
que, ao recebê-lo, poderíeis fazer maiores Milagres do que os
que Eu mesmo fiz.
Cada um deve trabalhar para superar seus lados escuros,
as coisas que não vos deixam fazer verdadeiros Milagres.
2) Era necessário que estivesses com as pessoas que estiveste… Por um lado, gente séria de oração e profunda entrega. Por outro, gente que trabalha para Mim com outros carismas, de outra forma, não menos importante… Toma o que é
bom de cada um e absorve.
3) Era preciso que visitasses as casas às quais iremos hoje,
para depois contar às pessoas, por um lado como pode ser
bom um sofrimento e, por outro, como pode deter um processo de graças, a falta de fé… Logo entenderás.
Minha filha, quero tanto de vós, espero tanto de tua família. Tenho tanta necessidade de cada um de ambos os grupos, de cada pessoa em particular… Quero a entrega total de
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tenticidade de diferentes videntes no mundo. Eu havia mencionado
que Jesus me ditou a mensagem, fazendo referência à festa do
Rosário, que se celebrava em “8” de outubro. Com toda razão, o
Doutor questionou a data, porque de acordo com seu calendário e
ao dos santos, a festa do Rosário se celebra no dia 7 de outubro…
Isto o fez também questionar a mensagem pois considera que: se
Jesus me “dita” não deveria haver erros. Esta preocupação o obrigou a recorrer a dois videntes estudados por ele, e nos quais
“cientificamente” se havia demonstrado sua confiabilidade. Eles lhe
disseram que, ao perguntar a Jesus em uma visão se meus estigmas
eram autênticos, Ele respondeu: “Essas são Minhas Chagas e são
uma Graça que envio a esse país.” Ainda que isto tenha tranqüilizado o Doutor (eu ignorava estas suas iniciativas), restava a questão da data do Rosário. Então, no dia 15 de outubro recebo a mensagem aqui apresentada.

Quero unidade
PC-45

16-out-96 (Miami)

O Senhor

Amor de Minha Paixão, já estamos quase ao término de
nossa viagem. Hoje vamos visitar as casas de Meus pequenos
enfermos.
Era tão importante esta viagem, pequena, para tua formação, que não podes imaginar…
Vou explicar-te ponto por ponto para que entendas bem.
Enumera.
1) Eu quero que haja unidade entre os videntes e Minhas
almas escolhidas; 6 das pessoas que estavam naquela sala,
são verdadeiramente Minhas almas escolhidas, para derramar através delas Nossas graças. Este foi um primeiro encontro. Agora, é muito importante que as pessoas que vos seguem tenham unidade conosco, que orem por todos vós e
que se unam a outros grupos de seguidores e irmãos. É preciso que faleis com caridade uns dos outros.
O que aconteceu ou deixou de acontecer em Conyers, é
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Primeiro vereis porquê são úteis as tribulações. Quem não
foi tentado, o que pode saber? Aquele que tem muita experiência, será reflexivo e o que tiver aprendido muito, discorrerá
com prudência. Aquele que sempre viveu na prosperidade,
na comodidade, não sabe nada sobre o estado de sua alma.
O primeiro bom efeito da tribulação é vos abrir os olhos que
a prosperidade vos traz fechados. Cego estava São Paulo
quando apareci a ele e então conheceu os erros em que vivia. Recorreu a Mim o Rei Manassés estando preso na Babilônia, conheceu seus pecados e fez penitência por eles. Pensa
no Filho Pródigo… É assim, enquanto viveis na prosperidade, somente pensais no mundo e nos vícios.
O segundo benefício da tribulação é separar-vos do apego
que tendes às coisas da terra. Quando a mãe quer desmamar
a seu filho de peito, põe algo amargo no seio para que a criança se separe e se acostume a comer. O mesmo faço Eu
convosco para apartar-vos dos bens terrenos: ponho fel nas
coisas terrenas para que, encontrando-as amargas, as aborreçais e ameis os bens celestiais. Torno amargas as coisas terrenas para que busqueis outra felicidade, cuja doçura não vos
engane.
O terceiro benefício consiste em que aqueles que vivem na
prosperidade, estimulados pela soberba, pela vanglória, pelo
orgulho, pelo desejo imoderado de adquirir riquezas, honras
e prazeres, sejam libertados de todas estas tentações por meio das tribulações; tornam-nos humildes para que se contentem com o estado e condição em que Eu os coloquei. Envio
tribulações para que não sejam condenados juntamente com
este mundo.
O quarto benefício é reparar pelos pecados cometidos,
muito melhor que as penitências que vos impondes voluntariamente. Que remédio tão eficaz é o sofrimento para vos
curar as chagas e feridas que vos abriram os pecados! Por
que vos queixais? A tribulação que sofreis, disse-o Santo Agostinho, é um remédio, não um castigo. Jó chama ditoso o
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homem a quem Eu mesmo corrijo, porque Eu mesmo faço a
chaga e a curo: firo e curo com Minhas mãos.
O quinto benefício é que as penas fazem com que vos
lembreis de Mim e vos obriga a recorrer a Minha Misericórdia, vendo que somente Eu sou Aquele que pode aliviá-las,
ajudando-vos a sofrê-las (Mateus 11, 28).
O sexto benefício é que as tribulações vos faz obter grandes méritos diante de Mim, dando-vos ocasião de exercitar as
virtudes que mais amo: a humildade, a paciência e a conformidade com a Minha Vontade. Não vos esqueçais de que
mais vale um “Bendito seja Deus” que mil ações de graças
na prosperidade.
Filhos Meus, que tesouro de méritos consegue o cristão,
sofrendo com paciência os desprezos, a pobreza e as enfermidades. Os desprezos que se recebe dos homens são os verdadeiros desejos dos santos que anelam ser desprezados por
amor a Mim, para se tornarem semelhantes a Mim. Quanto
ganhais sofrendo os incômodos da pobreza! Se te crês infeliz
porque vive junto a ti a pobreza, realmente és infeliz e digno
de compaixão, não porque és pobre, mas porque sendo-o
não abraças tua pobreza e te tens por desgraçado.
Sofrer com paciência as dores e enfermidades é alcançar
de antemão uma grande parte da coroa que vos está preparada no Céu. Se um doente se queixa de que por estar assim
não pode fazer nada, ele se engana; porque pode fazer tudo,
oferecendo a Deus com paz e resignação tudo que padece
em sua enfermidade. Eu castigo àquele que amo e provo
com adversidades aos que recebo por Meus filhos (Hebreus
12, 6). Um dia disse a Santa Teresa: deves saber que as
almas que Meu Pai mais ama, são aquelas que padecem maiores tribulações. Aprende de Jó, que dizia: “Se
recebemos os bens da mão do Senhor, porque não receberemos também os males?” Pensas que não é justo que quem
recebeu com alegria a vida, a saúde, as riquezas temporais,
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Não me agradam os questionamentos
sobre Minhas mensagens
PC-44

15-out-96 (Miami)

O Senhor

Minha pequena, quando o farás?
(Refere-se a despreocupar-me das coisas)
Continuas preocupada porque o 8 de outubro não era a
festa do Rosário(*). Bem, embora não Me agradem os questionamentos sobre Minhas mensagens, vou te explicar para
que tranqüilizes Meu filho R. Eu conheço a fragilidade da fé
na natureza humana...
Foi devido a uma inspiração que em 8 de outubro do ano
de 1483 se começou a difundir em muitos países a AveMaria incompleta. Porque deves saber que não foi Domingos
de Gusmão o inventor do Rosário, mas já se rezava a primeira parte da Ave-Maria no ano 1150. Em lugar de se rezar os
150 Salmos, rezavam-se 150 Ave-Marias.
Posteriormente, Pio V, através de uma carta ou Encíclica,
recomenda a récita do Rosário como é rezado hoje. Depois,
em 1878, Leão XIII pede que se faça do 7 de outubro a festividade da Virgem do Rosário e dedica 12 Encíclicas e 23 documentos (um foi depois anulado) sobre a récita do Rosário.
Estás mais tranqüila, filhinha? Essa é a história. Se persistirem ainda, consultai com os Teólogos…
Vês como teu Senhor sabe o que faz, mesmo quando te
incomodem algumas reações?
Tu és uma alma fiel, não preciso te provar. Entrega-te a
Mim todos os dias, permanece unida ao teu Deus, que Eu sei
como cuido e preservo o que é Meu.
(*)

Eu estava muito preocupada porque Jesus me havia ditado uma
mensagem com relação à atividade que um Doutor do “Grupo
Internacional para la Paz” realizaria em Miami. Ele estudou a auA Porta do Céu - 95

mente, a uma insuficiente compreensão de seu fundamento
teológico.
Quantos Santos se detiveram com gosto na doce contemplação de Meu lado aberto, na porta de salvação donde nascem Minha Igreja, os Sacramentos e todos os caudais das
graças.
Observa o Novo Testamento e João, o evangelista de Meu
amor, que recostou sua cabeça sobre Meu peito. Em verdade
te digo que, quem quiser evangelizar deverá primeiro recostar, como ele, sua cabeça em Meu peito.
Lê o Antigo Testamento, que te fala de Meu amor ardente
e da imagem de Deus Pai de Israel, do divino esposo que
permanece fiel ao seu primeiro amor apesar dos pecados do
povo; Minha imagem do Bom Pastor.
Quando tiveres que falar, põe em teu coração uns minutos
o amor insondável que se manifesta na grande amargura de
Minha Paixão. Assim como o sol se revela em seu esplendor,
a beleza da rosa em seu perfume e sua cor, como se manifesta o fogo em seu ardor. Reflete sozinha, recorda de tuas chagas e de quanto sofro por ti…
Quero que nesses minutos te encerres em Minha ferida
aberta, perto de Meu Coração embriagado de amor. Procura
demorar-te ali, permanecer ali… Absorve Minha humanidade. Pede-Me que preserve teu coração de toda falsa aparência de amor.
Quando te houveres embebido neste Coração tão caluniado e ultrajado, neste Coração tratado de maneira cruel, tão
abjeta, então sai para falar e contagia tua devoção como o
fez outra Catarina em Sena… Margarida Maria, João Eudes…
Agora vá dormir, por hoje terminamos, Minha doce filhinha…
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receba também os sofrimentos, os quais lhes são mais úteis e
proveitosos que a prosperidade? Minha filha, uma alma fortalecida no sofrimento se assemelha a uma chama
que o vento faz crescer.
Mais tarde continuaremos… Obrigado, pequena.
No mesmo dia, mais tarde.
As tribulações mais temíveis para uma alma boa são as
tentações com que o demônio a incita a ofender a Deus; mas
quem resiste a elas e as sofre, implorando o auxílio divino,
adquire com elas grande tesouro de méritos. Lede em 1ª Cor
10, 13: “Deus é fiel: não permitirá que sejais tentados além
das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios
de suportá-la e sairdes dela”. E nas bem-aventuranças, de
que tanto gostas, digo-vos que os que choram serão consolados.
Se não sofreis com paciência as tribulações, não
melhorareis vosso estado e será maior o perigo. Não
há remédio, se quereis vos salvar, é preciso passar
por meio de muitos sofrimentos para entrar no Meu
Reino. Não esqueçais que o Paraíso é o lugar dos pobres, dos humildes e dos aflitos.
Em suma, quero que entendais que as tribulações
com as quais Eu vos provo ou vos corrijo não vêm para vossa perdição, mas para vosso proveito ou vossa
emenda. Quando se vê um pecador atribulado, é sinal
de que Eu quero ter Misericórdia dele na outra vida.
Ao contrário, é desgraçado aquele que não é tocado por Mim
neste mundo, porque é sinal de que estou descontente com
ele e o tenho reservado para o eterno castigo. O Profeta Jeremias perguntou: “por que alcançam bom êxito os maus em
tudo quanto empreendem?” (Jeremias 12, 1).
Quando vos virdes cercados dos sofrimentos que Eu vos
envio, orai como Jó; orai como Santo Agostinho, que dizia:
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“Senhor, queima, despedaça e não perdoes neste mundo
para que me perdoes no outro, que é eterno”. Por isso, quem
se vê afligido por Deus nesta vida, tem um sinal seguro de
que é Meu amado. Aquele que quiser ser glorificado com os
Santos, deve padecer nesta vida como os santos padeceram.
Nenhum deles foi bem tratado nem querido pelo mundo,
mas todos foram perseguidos.
Bem, agora vos direi como deveis vos comportar nos sofrimentos: aquele que se vir abatido por penas neste mundo
precisa, antes de mais nada, afastar-se do pecado e procurar
colocar-se na graça de Deus. De outro modo, tudo o que padecer estando em pecado, será perdido para ele. Isto é, sem
a graça, de nada vos aproveitaria o sofrimento. Ao contrario,
aquele que padece Comigo e por Mim, com resignação, todos os seus padecimentos se convertem em consolo e alegria.
Por isso Meus Apóstolos, depois de terem sido injuriados e
maltratados pelos judeus, retiraram-se da presença do concílio cheios de alegria, porque tinham sido dignos de sofrer por
Meu Nome.
Assim, quando Eu vos envio um sofrimento, é preciso que
digais como Eu. O cálice que Meu Pai celeste Me deu, hei de
deixar de bebê-lo? Porque, além de que deveis receber a tribulação como vinda de Minha mão, qual é o patrimônio do
cristão neste mundo, senão os padecimentos e as perseguições? Morri em uma Cruz e Meus Apóstolos sofreram martírios cruéis. Podereis vos chamar de Meus imitadores, quando
nem sabeis sofrer as tribulações com paciência e resignação?
Quando vos virdes muito atribulados e não souberdes o
que fazer, voltai-vos a Mim, que sou o único que pode vos
consolar. Acudi a Mim com grande confiança em Meu Coração que está cheio de Misericórdia, e não façais como alguns
que se abatem se não os ouço assim que começam a suplicar. Para estes disse a Pedro: Homem de pouca fé, por que
desconfiaste? Quando as graças que desejais obter são espirituais e podem contribuir para o bem de vossas almas, deveis
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têm que se decidir. Quero atraí-los ao Meu Coração, Pai, encher seus pequenos corações com Meu amor, para que por
sua vez eles encham muitos corações.
Obrigado, pequena, enche-te de paz. Teu Senhor te recompensará e já não ficará dúvida de que és Minha enviada,
o pequeno canal que escolhi para derramar sobre o mundo
Meu angustioso apelo…
Preparai o terreno para o Deus do amor.

Só se entusiasmam pelo que é tangível
PC-43

14-out-96
(Atlanta, Conyers)

O Senhor

Amada Minha, alma que Me pertence, deixa tuas distrações e alimenta-te com Minha presença. Quero que disponhas as coisas de modo que retornes logo para casa. Esperate uma atividade que te agradará muito, porque novamente
comprovareis o quanto espero de vós.
Para quantas coisas vou preparando tua alma! Para quantos frutos fui adubando o terreno, umas vezes regando-o com
Minhas lágrimas e outras vezes com as tuas!…
Mais tarde.
Não vou te deixar ocupada por muito tempo. Estás de
férias agora e vou deixar que as desfrutes plenamente. No
entanto, tens uns minutos e vamos aproveitá-los para continuar com nosso trabalho.
Por que esfriou, por décadas, a devoção ao Meu Divino
Coração? Este esfriamento foi devido a muitos e complexos
fatores: o esfriamento do amor de muitos, a falta de capacidade para se entusiasmar por tudo o que não é tangível, ao
apego aos bens e prazeres, ao bombardeio impressionante e
cruel da memória e do coração por imagens e sons. FinalA Porta do Céu - 93

ateísmo prático e até do ateísmo teórico.
A destruição destes falsos ídolos, a superação das várias
formas de ateísmo, são possíveis somente por meio de uma
fé viva no amor do Pai, que se revelou em Mim.
Somente o homem deixando-se tocar no centro mais íntimo pela mensagem do amor e da graça, correspondendo
com todo o coração a este infinito amor que lhe ofereço,
poderá escapar dos perigos e levantar um dique contra as
ondas do ateísmo. Neste momento, a fé católica exige de
modo particular uma grande decisão. Eu quer o um sim radical ao reino do amor. Somente quem foi conquistado por
Meu amor, pode ser um evangelizador digno de crédito e um
testemunho fiel da fé. Somente um coração que arde com
Meu amor, converte em cinzas qualquer forma de ateísmo
oculto. Somente esse amor limpa a visão para desmascarar
disfarces de incredulidade. Somente o amor encontra os meios salvíficos de que o mundo necessita urgentemente.
Os que foram conquistados por Meu amor, devem se unir
mais intimamente neste tempo de grandes e heróicas decisões, para apoiarem-se mutuamente no testemunho comunitário dessa fé, que dá fruto no amor, na verdadeira justiça.
Filhos Meus, a decisão que Eu desejo e torno possível é a
decisão pelo reino da paz e do amor, a decisão em favor da
glorificação de Meu Pai, por meio de um amor fiel. Quem
recusa o Meu amor, cai no reino das trevas, das mentiras, do
ódio e da inimizade. Decidi-vos, sem reservas, por este amor.
Olhai para Meu Coração e compreendei a injustiça de um
mundo que tem necessidade de testemunhos dignos de crédito.
Oremos juntos agora: Meu Pai, desperta-os do sono, da
tibieza, da indiferença. Cumula-os de novo fervor e zelo. Que
encontrem os caminhos mais seguros para dar testemunho
de Ti e de Mim. Vim para curar um mundo enfermo, mas
também sou o sinal diante do qual os homens, Meus irmãos,
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estar certos de que Eu vos ouvirei sempre que Me supliqueis
com ardor e não percais a confiança. É, portanto, necessário
que nos sofrimentos não desconfieis jamais de que a piedade
divina vos há de consolar. As almas que têm pouca fé,
em vez de recorrer a Mim no tempo da tribulação, recorrem aos meios humanos, e até satânicos como
bruxos e adivinhos, esquecendo-se de acudir a Mim e
não podem se ver socorridas em suas necessidades.
Se Eu não sou quem edifica a casa, em vão trabalham os
arquitetos. Por que os homens Me provocaram a ira voltando-Me as costas e prostrando-se diante dos ídolos que invocaram e em quem colocam sua esperança? Por que motivo
dizem que já não querem acudir a Mim? Por ventura fui para
vós terra sombria que não dá fruto? Não sabeis o grande desejo que tenho de que acudam a Mim em busca de consolo
nas tribulações, para poder vos dispensar Minhas graças e ao
mesmo tempo fazer-vos saber que, quando Me suplicais, não
Me faço de rogado, mas estou pronto a socorrer-vos e consolar-vos, embora, muitas vezes, não pelo caminho que desejais.
Eu não durmo quando recorreis a Mim e Me pedis algumas graças úteis para vossas almas, porque então vos ouço,
cioso de vosso bem. Estai certos de que quando Me pedis
graças temporais, ou vos darei o que pedi, ou vos darei outra
coisa melhor; ou vos concederei a graça pedida, desde que
vos seja proveitosa para a alma, ou alguma outra mais útil.
Por exemplo, a graça de acomodar-se com resignação à
Minha Vontade e a sofrer com paciência aquela pena. Tudo
isto vos aumenta os méritos para conseguir a vida eterna.
Meus filhos, falta tão pouco para Meu retorno. Não desfaleçais nas perseguições de todo tipo, agradecei os sofrimentos temporais… Não sabeis quanto vos amo! Não quero vos
perder por toda a eternidade! Crede-Me que com cada pena
de um de Meus eleitos também Eu sofro, mas sofro com
amor, sabendo que vos salvo…
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A necessidade de orar
PC-38.3

24-set-96

O Senhor

Mais adiante vos falarei sobre a necessidade que tendes
de orar. A oração é onipotente e, sendo una, tudo alcança.
Eu disse: pedi e recebereis. No entanto, não esqueçais que
para serdes ouvidos é necessário que peçais corretamente.
Muitos pedem, nem todos recebem, porque não pedem como se deve fazer: com humildade. Com confiança. Com perseverança.
Eu não tolero os soberbos; resisto a ouvir suas súplicas.
Pensai naqueles homens soberbos, que confiam em suas próprias forças e se crêem melhores que os outros; e sabei que
suas orações não serão ouvidas.
Pelo contrário, ouço as súplicas dos humildes. A oração
do humilde atravessará as nuvens e não descansará até chegar a Mim. A oração daquele que se humilha, sobe ao
Céu e não volta sem que Eu a ouça e atenda. Sabei
que, quando vos humilhais, Eu mesmo vou abraçar-vos espontaneamente; mas se vos ensoberbeceis e vos orgulhais de
vossa sabedoria e de vossas ações, Eu Me aparto de vós e
vos deixo sozinhos.
Não desprezo, nem mesmo os pecadores que tiverem sido
os mais dissolutos, quando se arrependem de coração de
seus pecados e se humilham em Minha presença, confessando que são indignos de Minhas graças.
Vamos agora a outro ponto, filhinhos. Ninguém que confia em Mim, é decepcionado. Sabei isto todos os pecadores.
Por muitas iniqüidades que tenha cometido um pecador, jamais houve um que, tendo colocado sua confiança em Mim,
tenha sido abandonado. Quem roga a Mim com confiança,
obtém tudo o que pede. Quando as graças que pedem são
espirituais e úteis à alma, estai seguros de que as alcançareis.
Por isso Eu vos ensinei que, quando pedirdes alguma graça,
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Eu vos advirto o quão inaudito e danoso pode pode ser desprezar Meu amor, que vai para vós no Coração de Homem–
Deus, do Verbo encarnado.
Agora vá tomar o café da manhã… seguiremos em outro
momento. Já tens um tema de reflexão.

O ateísmo latente
PC-42

11-out-96 (Atlanta,
Conyers)

O Senhor

Minha pequena, que olhares de amor trocamos hoje no
altar de nosso compromisso. Se teus olhos não viram, sei
que tua alma conseguiu perceber a quantidade de anjos que
presenciaram aquele encontro… Agradece aos Meus filhos.
(Jesus se refere às pessoas que tornaram possível nossa
viagem.)
Continuemos com nosso trabalho… Uma sociedade sem
amor e sem Misericórdia se separa de Mim que sou amor,
mesmo antes de negar isso explicitamente.
Hoje, a forma mais latente do ateísmo é o ateísmo dialético organizado, que contrapõe à fé cristã no Deus de amor
uma interpretação da história que tem seu próprio motor no
ódio e na luta de classes, pois vê o homem — Minha criatura
preferida — dentro de uma vida econômica cheia de conflitos. Então, é um ateísmo carente de amor e de Misericórdia.
Perto desta forma organizada e agressiva de ateísmo há
muitos ídolos que separam o homem de seu Deus: a autoglorificação — que os leva à sua recusa radical de adorar-Me
— a arrogância, a ambição de poder, o terrorismo, o armamentismo, a ameaça de uma auto-destruição total da humanidade, a avidez, a deificação do consumo.
Mas, à parte de tudo e como acréscimo, está o ateísmo
oculto no coração e no estilo de vida de muitos “cristãos” —
coloca-o entre aspas — o contágio progressivo por parte do
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Se Teu Filho se consagrou totalmente à causa da paz, à
Tua Glória e à nossa salvação, nós nos consagramos a Ti em
favor da paz. Teu Filho se consagrou para que nós fôssemos
integralmente consagrados. Aceita nossa consagração e envia-nos Teu Espírito, para que nossa vida produza o fruto do
amor, da alegria e da paz…
Filhinha Minha, obrigado por tua paz agora, neste momento…

O caminho da alma até Mim
PC-41

09-out-96 (Miami)

O Senhor

Pequena, vou te ditar algumas páginas sobre a importância do caminho de uma alma até Meu Coração. Fica tranqüila, nós o faremos em momentos que não interrompam o curso normal de vossas atividades. Mantém o caderno e lápis
perto de ti.
Não menciones nada, fica tranqüila, com tua consciência
em paz… Foi melhor assim… Esse era um momento, depois
virá outro não menos importante. O homem é tão imperfeito
que age por impulsos desordenados. Olha para Mim em teu
peito. Tu Me amas?
Comecemos. A palavra “coração” é uma das que mais
aparece na Santa Bíblia, indicando o coração do homem,
seu centro mais íntimo, e também Meu Coração. Pensa-se no
coração do homem, sobretudo quando quer encontrar-se e
falar a outro ser cujo amor nos toca e abraça estreitamente.
Esta definição não é diferente para Mim. Nesta perspectiva,
estas revelações aparecem como a revelação do amor divino
e do sublime convite ao amor.
Trata-se, antes de mais nada, de Meu amor Misericordioso, que quer vos transformar e também a todas as vossas relações humanas. É um chamado à solidariedade salvífica.
Por um lado, confesso-vos o quanto vos amo; por outro lado,
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chamai-Me com o nome de Pai, para que recorrais a Mim
com aquela confiança com a qual um filho recorre ao pai que
o ama.
Se atenderdes à promessa que vos fiz, de ouvir a quem
pede, quem pode desconfiar de que Eu falte à Minha promessa? Eu não sou semelhante aos homens que prometem e
não cumprem, ou porque mentem ao prometer, ou porque
mudam de idéia depois de ter prometido. Eu não posso mentir porque sou a Verdade; não posso mudar, porque sou a
justiça, a retidão, e sei as conseqüências do que disponho.
Como deixarei de cumprir o que vos prometi?
Pelo mesmo motivo que desejo vosso bem, exorto-vos e
vos incito a que Me peçais as graças de que necessitais. Por
isso vos digo: “Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e
abrir-se-vos-á.” Como vos exortarei a que Me peçais graças,
se não tivesse vontade de as dar? Deveis estar tanto mais
confiantes em que vos darei o que Me pedirdes, quanto Eu
mesmo Me obriguei a ouvir vossas súplicas.
Alguém dirá: tenho pouca confiança em Deus porque sou
pecador, fui ingrato com Ele e sei que não mereço ser ouvido. Vossas súplicas não se apóiam em vossos méritos, mas
em Minha Divina Misericórdia. Sempre que peçais coisas
úteis para vossa eterna salvação e Me supliqueis com confiança, Eu vos escuto. Disse coisas úteis, porque se forem coisas nocivas a vossas almas, Eu não posso vos ouvir. Por
exemplo: se alguém pensa em vingar-se de uma injúria ou
levar a cabo uma ofensa e pedisse Meu auxílio com este fim,
não o ouviria porque Me ofende quem pede coisas ruins ou
injustas.
Da mesma forma, se implorais o auxílio divino e quereis
que Eu vos ajude, é preciso que não ponhais impedimento
algum que vos torne indignos de ser ouvidos. Por exemplo:
se pedis que vos dê forças para não reincidir no pecado e
não quereis evitar as ocasiões de pecar, Eu não vos escutarei
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ção. Se depois pecais, não deveis vos queixar de Mim, dizendo: pedi que o Senhor me desse forças para não recair no
pecado, mas não me ouviu. Porque isto seria desconhecer
que vós pusestes impedimento, não tirando a ocasião, inutilizando deste modo vossa súplica e fazendo com que Eu não
a ouvisse.
É preciso também vos advertir que a promessa que fiz de
ouvir ao que suplica, com relação a graças temporais que
pedis, tais como: ganhar uma causa, ter uma boa colheita,
livrar-vos de alguma doença ou perseguição, somente as
concedo quando são úteis à vossa saúde espiritual, pois de
outro modo as nego, porque vos amo, sabendo que tais graças serão desgraças para vós e farão mal à vossa alma. Eu
nego algumas graças por Misericórdia, o que concedo a outros por castigo. Quer dizer que, quando não conseguis
as graças que pedis, deveis vos alegrar, porque é melhor para vós que tais graças vos sejam negadas, do
que concedidas… Acontece que muitas vezes pedis o
veneno que vos matará. Quantos se haveriam salvado, se
tivessem morrido durante o estado daquela doença ou pobreza que sofriam! Mas, porque recuperaram a saúde, ou
porque conseguiram grandes honras e dignidades, aumentou
sua soberba, esqueceram-se de Mim e se condenaram. Por
isso deveis deixar à Minha Vontade que vos conceda o que
Me pedis, se é que vos convém.
Vejamos o outro lado. As graças espirituais como: o perdão dos pecados, a perseverança na virtude, vosso amor por
Mim, deveis pedi-las absolutamente e sem condição, com
firme esperança de obtê-las.
Quando Me pedis, não vejo se é justo ou pecador quem
Me roga pelas graças espirituais. Pecadores: se vós não
mereceis obter as graças, Eu tenho grandes méritos
diante de Meu Pai; pedi em Meu nome, isto é, por
Meus méritos, e Eu vos prometo que obtereis o que
pedirdes.
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gria as águas das fontes de salvação. Depois, descobrindo e
utilizando gradualmente tais fontes de energia, chegarão a se
convencer, de um novo modo, do bem que há no próximo.
Antigamente, a dona de casa recolhia com cuidado os carvões acesos, colocando-os no meio do fogão, para que a
chama não se apagasse. Assim vós deveis recolher todas as
energias da paz e do amor, e colocá-las em vós e nos relacionamentos com vosso próximo, especialmente quando isto
vos causa dificuldades.
Um ato não violento em favor da paz não visa aniquilar o
adversário, mas fazer dele um amigo comum da paz.
Se há energias interiores em vós e se credes em Minha
ação que cultiva pensamentos de paz, não tereis que desconfiar do adversário. Vós o fareis compreender que nele também há um profundo desejo de paz e de justiça; com isso o
ajudareis a descobrir o bem que há em seu interior.
Há tantos anos falais de um rearmamento moral que teria
precedência sobre qualquer rearmamento material… Vós
contais com muito mais, contais com o Deus da paz e o
Evangelho de paz.
Começai agora, aprendei a descobrir juntos as fontes interiores da paz e a edificar sobre elas a arte da solução não
violenta dos conflitos. Aprendei a arte de dizer a verdade
com amor, mesmo quando for para desmascarar a injustiça,
a violência, a hipocrisia.
Agora, vamos rezar… Nós Te louvamos, Pai, Te damos
graças pelos desígnios de paz que puseste no Coração de
Teu Filho. Cremos que queres nos dar a paz totalmente, porque nos enviaste Aquele que é nossa reconciliação, nossa
redenção, nossa libertação e nossa paz.
Nós Te damos graças pela experiência da paz e da alegria
que temos hoje. Nós Te pedimos humildemente, em nome
de Teu amado Filho, que perdoes nossas negligências com
relação à paz…
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Consagração
Os puros de coração são Meus irmãos
PC-40

08-out-96 (Miami)

O Senhor

A união de um coração fiel ao Meu se manifesta nos frutos
do espírito (Colosenses 3, 15 e Gálatas 5, 22-23). Ao amor
que sai de Mim e traz a Mim, acompanham inseparavelmente
a alegria e a paz do coração, que invade toda sua vida interior. Mas não se trata de uma experiência puramente interior
da paz, mas sim de uma paz que condiciona e domina todos
os seus relacionamentos… Sou Eu sua reconciliação e sua
paz. Em Mim se revela e se cumpre o plano salvífico do Pai,
que é um plano de paz.
Quando uma alma se consagra ao Meu Sagrado Coração,
experimenta que deu lugar para Minha paz; sabe que Eu cultivo desígnios de paz para ela e para toda a humanidade. Se
em vossos corações domina e triunfa Minha paz, então a gratidão se converte em um fato natural.
Observa: a paz do coração, a paz Comigo e com vós mesmos, é um dom imerecido, e este não é duradouro se não vai
acompanhado de reconhecimento. Então, quem diz saborear
a paz que sai de Meu Coração, deve querê-la também para
os outros e fará todo o possível para transmiti-la.
Primeiramente, deixar irradiar a própria paz interior. A isto
se soma um compromisso sábio e consciente pela causa da
paz em todo nível. Trata-se de conformar vosso coração e
toda aspiração com o Coração do Príncipe da Paz que o Pai
vos enviou.
Os que são puros de coração, que foram conquistados por
Meu amor, são Meus irmãos… Assim, filhinha, Minha paz,
quando domina e triunfa no coração de Meus discípulos, encerra em si uma força extraordinária. São pontes de salvação
entre o Redentor e os redimidos. Fazem brotar fontes interiores, invencíveis, de energia em todos os que tiram com a ale88 - A Porta do Céu

Pedi com perseverança, sobretudo, sem vos cansar de pedir. Isto vos dá a entender por quê vos disse: orai sem cessar,
fazei de vossa vida inteira uma oração. Que nada vos detenha de rezar sempre que possais porque, deixando de orar,
vós vos privais dos auxílios divinos e sois vencidos nas tentações. A perseverança na graça é um dom absolutamente gratuito que vós não podeis merecer, mas este dom pode ser
obtido por meio da oração. Pedi por esta graça diariamente.
Vossa perseverança até a morte não apenas depende de
um auxílio, mas de muitos; todos os que esperais alcançar
durante toda a vida, para vos conservar em Minha Santa
Graça. Então, a esta corrente dos auxílios divinos deve corresponder a corrente de vossas súplicas, sem a qual Eu poucas vezes dispenso as graças. E se vós interrompeis a corrente
das súplicas e deixai de pedir, Eu também interromperei a
corrente de auxílios e perdereis a perseverança. Lede Lucas
11, 5-8.
Os homens se incomodam quando alguém os importunado para pedir alguma coisa, mas Eu vos exorto a que Me peçais repetidamente e não Me incomodo, pelo contrário, compraz-Me ver que sois perseverantes. Ao vos dizer “buscai,
batei”, quis vos dar a entender que deveis ser como os pobres mendigos quando pedem esmola e que, embora não
sejam atendidos, não deixam de pedir por isso e de insistir
até que alguém lhes dê algo.

Pedi por perseverança
PC-38.4

26-set-96

O Senhor

Pedi por perseverança a todo momento: ao vos levantar,
quando orais, na Santa Missa, na visita ao Meu Santíssimo
Sacramento, quando vos deitais e, especialmente, quando o
demônio vos induz a cometer algum pecado. De modo que
deveis estar sempre dizendo: ajuda-me, assiste-me, iluminame, dá-me forças, não me abandones. E esta insistência imA Porta do Céu - 85

portuna com que Me suplicais não Me incomoda, move-Me a
vos conceder o que suplicais. Pedi-Me a Graça por meio de
Minha Mãe, porque não posso negar nada a Ela, já que Ela é
o consolo dos pecadores, auxílio dos aflitos e fonte de toda
graça.

A vontade do Senhor
PC-39

29-set-96

O Senhor

Amor de Minha Paixão, felicidades! (Jesus compartilha
uma alegria pessoal e familiar.) Vamos trabalhar outro pouco, porque depois terás outras atividades.
Se Meus filhos aceitam fazer Minha Vontade, é quando
aceitam suas ocupações dia a dia, tal como lhes acontecem,
porque seguir Minha Vontade implica em dar o melhor de si
mesmo, com entusiasmo, em sua vida diária. Se Meus filhos
põem pouca atenção às coisas, à rotina de cada dia, impedem o cumprimento de Minha Vontade.
Alguns filhos dizem: Eu farei o que Deus me pedir,
seja o que for… Minha vontade está diante deles em
suas atividades, em suas lutas de cada dia, e quando
houver algo especial que Eu deseje, é Meu Espírito
quem os inspira e motiva de outra forma. Mas, em primeiro lugar, está aquilo que requer cuidado em sua
vida: a família, a casa, a ordem em sua dedicação ao
que lhes foi dado na terra; às responsabilidades que
assumiram diante de Meu Altar.
Não poucos têm diferentes opiniões sobre o que é a Vontade de Meu Pai. Procuram buscar conquistas mais além de
suas simples funções diárias “em mérito de seguir a Cristo”.
Como têm dificuldades ou o tempo os absorve sem que façam o que pensavam, entram em crise, cansam-se e desacoroçoam… É que não sabem realmente ver Minha Vontade.
Não se dão conta de que se Eu desejo que sigam por uma
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senda diferente daquela pela qual caminham, Eu os faço saber. Como o faço? São apresentadas oportunidades e opções
diferentes; sua escolha se vê centrada naquilo que os leve
mais a uma vida de oração, de paz, completamente abandonada em Minhas mãos…
O caminho para fazer Minha Vontade é um caminho simples; não é sempre fácil mas satisfatório; com valores e virtudes reais, permanentes. Então, não procurem desenvolver
vossa vida crendo que determinado caminho Me seria mais
agradável. O que é agradável para Mim é quando viveis dia
a dia com suas dificuldades e oportunidades que vos são apresentadas para viver Minha Vontade com aceitação, entusiasmo e paz de coração, sem evitar as responsabilidades que
como a seres humanos vos atribuí: se sois homens ou mulheres capazes, a viver de vosso trabalho; se esposas que não
trabalhais fora, dedicando-vos a vossos trabalhos domésticos,
à supervisão de vossos filhos de vossos lares.
Quanto mal se fazem e Me fazem aqueles pais que dedicam suas horas livres às distrações mundanas: aos lugares
noturnos, ao jogo, à televisão, ao telefone. Sim, ao telefone,
escutaste bem. Não é ruim que o utilizeis, inclusive que converseis um pouco. Mas se o telefone vos tira horas de tranqüilidade, de oração, de encontro Comigo, se vos rouba a
paz no lar, afastai-vos dele. Empregai esse tempo para falar
com vossa família, para saber as inquietações e problemas de
cada um dos membros de vossa família.
Compreendei que Meu desejo é que Me encontreis em
tudo o que fazeis normalmente e não em lugares diferentes
daqueles que vos apresento diariamente, como vossa labuta,
como o pão de cada dia que vos alimentará para a vida eterna. Fazer Minha Vontade é assumir todos os compromissos
que vos oferece a vida e responsabilizar-vos por eles, sejam
de ordem moral, familiar, econômica ou social.
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