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Direction for Our Times (Directrizes para os nossos
Tempos) gostaria de afirmar a sua total obediência
e submissão de pensamento e de oração à decisão
final e definitiva do Magistério da Igreja Católica e
do Bispo local relativamente ao carácter
sobrenatural das mensagens recebidas por Anne,
apóstola leiga.

Foi, neste espírito, que as mensagens de Anne,
apóstola leiga, foram remetidas ao seu Bispo,
Excelência Reverendíssima Leo O’Reilly, Bispo de
Kilmore, Irlanda, e à Congregação da Santa Sé para
a Doutrina da Fé, para um exame formal.
Entretanto, foi dada autorização para a sua
publicação pelo Bispo O’Reilly.
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1

13 de Agosto de 2005
Jesus

Mando as maiores graças de cura às almas

que foram abusadas por aqueles que se ar-

rogam trabalhar para a Minha Igreja. Que-

ridíssimas almas do Reino, é preciso que

compreendeis que um tal abuso nunca foi

querido por Mim. Eu, o vosso Jesus, só posso

querer aquilo que é bom. Nesta Era da De-

sobediência muitas almas se afastaram da

Minha vontade. Elas seguem a sua própria

vontade e procuram os seus próprios inte-

resses. O vosso sofrimento é o resultado

dessa vontade própria. O Céu tudo vê. Eu

não viro as costas nem ao mais vil e despre-

zível pecado, porque tenho de ser testemu-

nha de tudo o que se passa na terra para po-

der julgar com toda a justiça. Eu estou

consciente de tudo o que te aconteceu. Aque-

les que são responsáveis terão de se apre-

sentar perante Mim e nada ficará escon-

dido, asseguro-te. A Minha justiça será

completa. Neste momento não estou a falar

para aqueles que cometeram esses crimes.

Eles têm de se arrepender, e o seu arrepen-

dimento é uma outra questão. As almas cul-

padas de tais actos têm de procurar a ab-

solvição no Sacramento da Penitência.
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Hoje falo às vítimas de um tal pecado. Que-

rida alma, Eu vou-te curar. Eu tenho aqui a

tua cura e tu só tens de a pedir. Eu quero que

a tua alma seja a alma mais bonita e a mais

pura possível. O Reino de Deus precisa tanto

de ti! Há almas em sofrimento que tu podes

ajudar. Eu só quero o que é bom para ti. Tu

sofreste às mãos de alguém que estava ao

serviço do inimigo. Podes, claro, porque essa

é a tua escolha, aceitar o desespero. Ou po-

des vir até Mim, Jesus, e deixar que Eu cure

o teu coração e a tua alma e que restaure a

dignidade que te pertence e que nunca te

pode ser tirada à força. Há sempre os que co-

metem este género de crimes. Mas quando

uma alma se arroga servir o Céu e explora

os que estão à sua volta para propósitos

egoístas, as feridas são muito profundas.

Eu sei. Querida alma, foste traída, e o que te

aconteceu também foi uma traição que me

fizeram a Mim. Eu levo ambas as traições

muito a sério. Por esta razão, estou a con-

ceder-te graças ilimitadas para a tua cura.

Vem até Mim e deixa-Me retirar a tua dor. Eu

fá-lo-ei por ti. E tu servirás o Reino em

grande alegria e, juntos, tu e Eu, consegui-

remos destruir o plano cruel do inimigo.

2
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São João, Apóstolo

Queridas almas, estou tão agradecido por poder
vir hoje até vós! Amo tanto Jesus que tenho di-
ficuldade em falar sobre isso. No entanto quero
tentar, porque quero que também ameis Jesus.
Jesus é tão bom e complacente! O Seu coração
raramente é levado ao ódio. Ora, Jesus, antes de
sentir ódio, sente piedade e compaixão. Ele
compreende tão bem a humanidade e os sofri-
mentos da humanidade! A situação actual na
terra, em que alguns servos de Cristo abusaram
dos que estavam à sua volta, fê-Lo sofrer e en-
tristecer. Jesus é bom, sim, mas também Se
zanga quando a humanidade se vira contra os
homens em actos de crueldade. E quem pode di-
zer que estes ataques à inocência não são
cruéis? Isto é o pior que a humanidade tem
para oferecer, e estes pecados serão castiga-
dos. Não falamos muitas vezes sobre o castigo
porque Deus é tão misericordioso, e Ele perdoa
quando as almas se arrependem. Mas também
há o facto de o pecado poder causar danos aos
outros. Meus amigos, aqueles que são respon-
sáveis por estes ataques são não só responsáveis
pelos danos que vos causaram, mas também pe-
los danos que causaram à Igreja universal du-
rante um período da história em que as almas
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precisam desesperadamente de se apoiar na sua
Igreja. Pela misericórdia de Deus este período
está a chegar ao seu fim, e a Igreja será reno-
vada, mas os danos terão de ser compensados.
Claro que isto não é problema vosso. A vossa
preocupação é Jesus Cristo e a relação da vossa
alma com Ele. Venho hoje para vos implorar que
permitam a Jesus curar as vossas feridas. Voltai
para Jesus e deixai que Ele retire toda a amar-
gura que sentis. Dizei a Jesus o que vos perturba
e o que gostaríeis que Ele retirasse, e ele fá-lo-
á por vós. Quando alguém é ferido por outra
pessoa, é fácil sentir uma grande raiva por
aquele que ofende. Eu compreendo. Eu também
o senti quando vivi na terra. Jesus mostrou-me
que a raiva que eu sentia me prejudicava mais
do que qualquer crime que tivesse sido cometido
contra mim. Em vista disto, tive de tomar uma
decisão e deixar desaparecer a raiva e entregar
aquele que me tinha ofendido à justiça de Deus.
Afastei-me da raiva e deixei-a com Jesus. Quero
que o façais também, para que vos alegreis no-
vamente. Há almas que estão a ler estas pala-
vras e que já o fizeram e sentem paz. Fico con-
tente. Também há aquelas que as estão a ler e
que não foram capazes de recuperar. Pede-me a
mim, João, para te ajudar. Tenho uma grande in-
fluência sobre Jesus porque O amo tanto. Jesus
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nada consegue recusar às almas que O amam.
É bom que o saibas. Talvez estejas, no entanto,
zangado com Jesus. Talvez o culpes por ter per-
mitido este ataque que sofreste. Meu amigo,
meu querido amigo, não foi Jesus que fez isto.
Ele não te atacou. Poderás dizer que Jesus o
permitiu, sim, e Ele também permitiu que tu co-
metesses muitos pecados. Tudo isto em virtude
do livre arbítrio que te foi dado por Jesus, da
mesma forma que o deu à pessoa que te atacou.
O livre arbítrio não foi dado por Jesus àquele
que te atacou para que ele te pudesse atacar. O
livre arbítrio foi dado a essa alma para que ela
pudesse escolher livremente o Céu. O livre ar-
bítrio foi-te dado pela mesma razão, para que
possas escolher o Reino de Deus. O que vais es-
colher? Vais escolher as trevas simplesmente
porque outra pessoa o fez? Claro que não. Tu
vês a insensatez neste erro. Tu não quererias fe-
rir outra pessoa da forma como foste ferido.
Deixa-me ajudar-te a afastar-te deste senti-
mento.
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São João, Apóstolo

Quando vieres para o Céu, tudo compreenderás.
O Céu é um lugar alegre, cheio de felicidade.
Aqui só há amor. Quero explicar-te uma coisa
sobre as almas aqui no Céu. Todas elas, en-
quanto viveram na terra, experimentaram al-
guma espécie de dor. A experiência de estar no
exílio, na humanidade, traz consigo a certeza de
que alguma dor será sentida. O sofrimento vem
de tantas formas que a sua enunciação seria até
fastidiosa. Mas o vosso sofrimento não vos fará
destacar aqui no Céu. Ficareis perfeitamente
integrados. Há outra coisa que deveria dizer
sobre as almas aqui no Céu. Todas perdoaram
alguma coisa a alguém. Muitas vezes é mais di-
fícil perdoar o mal cometido contra alguém que
amas. Quando uma pessoa que te é querida é fe-
rida, poderás ficar na mesma situação que a ví-
tima, só que ainda pior. Muitas vezes a vítima ul-
trapassará a dor e perdoará, mas os que a
amam continuam a sofrer. É este o problema. As
trevas então espalham-se. Há uma coisa certa,
meus amigos. Perdoareis antes de virdes para o
Céu. Não quereríeis estar aqui e estar zangados
porque estaríeis desconfortáveis. Sei que alguns
estão a pensar que será impossível perdoar os
males que lhes foram feitos. E talvez tenhais
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razão. Para vós é impossível conseguirdes sozi-
nhos este perdão. Mas, a Jesus, tudo é possível.
Ele tudo pode. Pedi a Jesus para colocar este
perdão no vosso coração, para que possais ficar
curados e continuar em direcção a tudo o que é
bom e santo. Dizei a Jesus que tendes medo de
pedir perdão. Talvez não tenhais a certeza de
querer este dom. Se vos mantiverdes na vossa
raiva, tendes uma razão para serdes infelizes e
isso significa que não tereis de mudar. A mu-
dança pode amedrontar as pessoas. Mas agora
é altura de mudar. Eu sou João e eu amo-vos. Eu
consigo ver as vossas lutas e quero ajudar-vos.
É por esta razão que vos estou a pedir delica-
damente para tudo entregardes a Jesus. Deixai
Jesus fazer todo o trabalho. Ele tomará a vossa
raiva, e trocá-la-á por perdão. Ele vai curar o
vosso coração, e aprendereis a amá-Lo tal como
eu O amo. E sereis felizes. E eu ficarei alegre. E
quando vierdes para o Céu, eu estarei aqui à
vossa espera e vou alegrar-me por terdes to-
mado uma decisão tão sensata e tão corajosa.
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São João, Apóstolo

Querida alma, alguma vez pensaste que eu te
iria pedir para rezares pela alma que te fez so-
frer? Tenho a certeza de que o sabias. Há alguns
a fazê-lo. Isso é bom. Talvez compreendas a ira
de Deus e estás certo quando desejas desviá-la
de alguém. Há alguns que suspiram profunda-
mente e dizem “Meu Deus, este João pede
muito.” É verdade, meu amigo, é verdade. Mas
eu não o peço por mim, peço-o por ti e pelo bem
da tua alma. E também o peço por Jesus, porque
vejo a Sua dor e o Seu desespero. Jesus quer que
voltes para o Seu Sagrado Coração onde Ele te
pode acalentar e proteger. Uma outra razão
muito importante que procuro para ti é pelo
bem que estás destinado a fazer pelo Reino de
Deus. Nós precisamos do teu serviço, querido
apóstolo. Não podes dispensar-te de viver em
serviço durante este tempo porque és impor-
tante, e porque nós precisamos de todas as al-
mas na terra a trabalharem para Deus. Não há
nada mais alegre para o Céu do que uma alma
que foi ferida, que perdoa e que depois procura
ajudar os outros. Isto dá todo o sentido e bene-
ficia o teu sofrimento e anula por completo os
danos que o inimigo pretende espalhar. É como
se estivesses a dizer “Não. Eu rejeito as trevas,
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e as trevas não serão espalhadas por meu in-
termédio.” Isto emociona-nos a nós, aos santos,
porque foi isto que nós fizemos, e é por esta ra-
zão que nós somos santos. Tu também estás a ser
chamado a ser santo. Diz sim a Jesus. Ele vai
curar-te e tu começarás a trabalhar para o Céu.

10
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São João, Apóstolo

Jesus retira o bem do mal. Ele é Mestre em sa-
ber retirar o bem do mal. É possível que não se-
jas capaz de imaginar como Jesus pode retirar
o bem do que te aconteceu, mas eu prometo-te,
Ele encontrará uma maneira de o fazer. Confia
que Ele o fará. Levanta-te cada manhã, entrega
o teu dia a Jesus, diz-Lhe que confias n’Ele e vê
o bem que Ele fará através de ti. Querida alma,
tens muito a oferecer ao Céu. Permanece pro-
fundamente em paz durante este tempo e deixa
que Jesus te cure e te faça santo, serena e gra-
dualmente. Sê, o melhor que puderes, aberto ao
Seu amor e ao amor dos outros. Jesus fará o
resto. Recomeçarás então a saber o que é a ale-
gria. Eu sei que isto é o que tu queres. Existem
almas que estiveram a caminhar nas trevas e
que estão cansadas. Se és uma destas almas, dá
a tua mão a Jesus, e Ele dar-te-á um puxão va-
lente. Com todo o poder celeste, Jesus vai arre-
batar a tua alma das trevas e puxá-la para a luz.
Estarás talvez também preocupado porque pe-
caste. Talvez, na tua dor, tenhas começado a
trilhar um caminho que não leva até Jesus, ou
até ao Céu, ou até à santidade. Talvez tenhas
medo de, por causa dos teus próprios pecados,
Jesus não querer que tu trabalhes para o Reino.
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Lembras-te do que te disse, que o Céu está cheio
de almas que foram feridas? É verdade. Mas es-
tas mesmas almas que enchem o Céu também
pecaram. É assim que Nossa Senhora conforta
muitas vezes as almas. O Céu está cheio de pe-
cadores arrependidos, por isso, se te arrepen-
deres, também ficarás bem connosco. Nenhum
de nós julga. Deixamos isso para Jesus. Faz o
mesmo. Confessa os teus pecados e afasta-te de
tudo o que te está a ferir. Volta agora para Je-
sus com toda a confiança. Tu és bem-vindo e
acarinhado. De uma decisão pelo teu Deus só
podem resultar coisas boas. Fecha os teus olhos
e reconhece que o olhar de perdão de Jesus
Cristo está sobre ti. Não há nada a temer. Ele
tudo compreende.
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Mãe Santíssima

Meus queridos filhinhos, eu estou convosco. Eu

sou Maria, a vossa Mãe do Céu. Vejo tudo o que te

aconteceu e o meu coração dói com a tua dor. Para

uma Mãe, ver magoar um filho seja de que ma-

neira for é horrível. Para uma Mãe, ver a confiança

e a inocência do seu filho traídas é quase insu-

portável. E, no entanto, eu tive de o suportar, não

só durante este tempo, mas também no passado.

A consolação que me tranquiliza é a capacidade de

o meu Filho curar e recompensar. Ele cura as al-

mas feridas e restaura essas almas para a pureza.

Depois recompensa-as com uma generosidade

inimaginável pela bondade que elas permitem

que flua através delas para o mundo. Isto con-

sola-me. Tal como vejo a tua dor na traição que

viveste, também vi a dor do meu Filho na traição

que Ele viveu. Que grandes frutos resultaram da

Paixão de Jesus! Estamos todos a colher esses

frutos. Meu queridíssimo filho, és capaz de pôr a

tua mão na minha e deixar que eu te ajude? Se o

fizeres, tenho a certeza de que chegarás a Jesus

e de que ficarás com Ele. Ele curar-te-á. E depois

o mundo irá colher os frutos do teu sofrimento

porque Jesus irá derramar as maiores recompen-

sas através de ti em virtude da tua decisão de

perdoar. Poderás obter graças salvadoras para a

tua alma, mas também para todas as almas à tua
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volta. Pede a Jesus que conceda graças àqueles

que te são queridos. Ele fá-lo-á. E tu compreen-

derás que Jesus pode transformar a dor em ale-

gria. Eu sou a tua Mãe e amo-te com toda a ter-

nura. Vou ajudar-te em tudo.
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Apóstolos Leigos de Jesus Cristo, o Rei que Regressa
Procuramos permanecer unidos a Jesus no nosso trabalho de
cada dia e através das nossas vocações, a fim de obtermos graças
para a conversão dos pecadores. Comprometemo-nos com Deus
Pai. Através da nossa cooperação com o Espírito Santo,
permitiremos que Jesus chegue ao mundo por nosso intermédio,
trazendo ao mundo a Sua Luz. Fazemo-lo em união com a
Virgem Maria, a nossa Mãe Santíssima, com a Comunhão dos
Santos, com todos os santos anjos de Deus e com todos os
nossos irmãos, apóstolos leigos, em todo o mundo.
Como Apóstolos Leigos de Jesus Cristo, o Rei que Regressa,
comprometemo-nos a adoptar as seguintes práticas espirituais e
a cumpri-las da melhor forma que nos for possível:
1. Oferecimento da Manhã e Oração de Compromisso, e
ainda uma breve oração pelo Santo Padre

2. Adoração Eucarística, uma hora por semana
3. Participação em Grupo de Oração, uma vez por mês,
recitação dos Mistérios Luminosos do Rosário e leitura da
mensagem mensal

4. Confissão Mensal
5. Comprometemo-nos ainda a seguir o exemplo de Jesus
Cristo conforme nos é apresentado na Sagrada Escritura,
tratando todas as pessoas com a Sua paciência e bondade.

Assinatura: ______________________________________

Nome: __________________________________________

Morada:_________________________________________

Cidade:____________________ Código Postal:___________

País:___________________ Telefone:__________________

E-mail:____________________________________________
Preencher e enviar para:
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458
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Promessa de Jesus aos Seus Apóstolos Leigos
12 de Maio de 2005
A vossa mensagem às almas deve permanecer sempre a
mesma. Acolhei cada alma para a missão de salvação.
Podeis confirmar a cada apóstolo leigo que, na medida em
que se ocupar dos Meus interesses, Eu ocupar-Me-ei dos
seus. Vou colocá-los no Meu Sagrado Coração, vou
defendê-los e protegê-los. Vou também tudo fazer para
obter a conversão daqueles que lhes são queridos. Podeis,
assim, ver que as almas que servirem nesta missão de
salvação como Meus apóstolos leigos bem amados
conhecerão a paz. O mundo não vos pode fazer esta
promessa, porque só o Céu consegue dar paz a uma alma.
Esta é verdadeiramente uma missão do Céu, e Eu chamo
cada um dos filhos do Céu para Me assistir nesta missão. A
vossa recompensa será grande, Meus queridos filhos.

Oração de Compromisso
Meu Deus que estais no Céu, eu comprometo-me
Convosco. Ofereço-Vos a minha vida, o meu trabalho e o
meu coração. Peço-Vos a graça de obedecer a cada uma das
Vossas instruções da melhor forma possível.

Oferecimento da Manhã
Jesus, por intercessão do Coração Imaculado de Maria, eu
Vos ofereço as minhas orações, os meus trabalhos, as
minhas alegrias e os meus sofrimentos deste dia, por todas
as intenções do Vosso Sagrado Coração, em união com o
Santo Sacrifício da Missa em todo o mundo, em reparação
dos meus pecados e pelas intenções do Santo Padre. Ámen.

Os cinco Mistérios Luminosos
1. O Baptismo de Jesus no Jordão
2. A Revelação de Jesus nas Bodas de Caná
3. O Anúncio do Reino de Deus, com o convite à conversão
4. A Transfiguração do Senhor
5. A Instituição da Eucaristia

HS Port Appendix_Layout 1  4/23/10  10:43 AM  Page 2



Os Volumes
Directrizes para os Nossos Tempos
recebidas por Anne, apóstola leiga

Volume Um: Pensamentos sobre Espiritualidade

Volume Dois: Conversas com o 
Coração Eucarístico de Jesus

Volume Três: Deus Pai Fala aos Seus Filhos
A Mãe Santíssima Fala aos 
Seus Bispos, Padres e Religiosos

Volume Quatro: Jesus Cristo, Rei
O Céu Fala aos Padres
Jesus Fala aos Pecadores

Volume Seis: O Céu Fala às Famílias

Volume Sete: Saudações do Céu

Volume Nove: Anjos

Volume Dez: Jesus Fala aos Seus Apóstolos

Os Volumes Cinco e Oito serão impressos em data
posterior.
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Fascículos “O Céu Fala”
Directrizes para os Nossos Tempos
Recebidas por Anne, apóstola leiga

Cada fascículo individual, conforme listagem infra, está
disponível junto de Direction for Our Times:
O Céu Fala Sobre o Aborto
O Céu Fala Sobre Dependências
O Céu Fala às Vítimas de Abuso pelo Clero
O Céu Fala às Almas Consagradas
O Céu Fala Sobre a Depressão
O Céu Fala Sobre o Divórcio
O Céu Fala aos Prisioneiros
O Céu Fala aos Soldados
O Céu Fala Sobre o Stress
O Céu Fala aos Jovens

O Céu Fala Àqueles que Pensam no Suicídio
O Céu Fala Àqueles que Estão Fora da Igreja
O Céu Fala Àqueles que Estão a Morrer
O Céu Fala Àqueles que Não Conhecem Jesus
O Céu Fala Àqueles que Vivem uma Situação de Tragédia
O Céu Fala Àqueles que Temem o Purgatório
O Céu Fala Àqueles que Rejeitaram Deus
O Céu Fala Àqueles que Lutam para Perdoar
O Céu Fala Àqueles que Sofrem de Dificuldades Financeiras
O Céu Fala Aos Pais que Se Preocupam com a Salvação dos
Seus Filhos

HS Port Appendix_Layout 1  4/23/10  10:43 AM  Page 4



Este livro é parte de uma actividade sem fins lucrativos
Nosso Senhor pediu que espalhássemos
estas palavras por todo o mundo.

Contamos com a vossa ajuda.

Quem quiser participar, 
deverá contactar-nos em:

Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458

708-496-9300
contactus@directionforourtimes.com
www.directionforourtimes.org

Direction for Our Times – Irlanda
Drumacarrow
Bailieborough
County Cavan.

República da Irlanda

Telefone: 353-(0)42-969-4947 ou 353-(0)42-969-4734
Email: contactus@dfot.ie

Jesus transmite todos os meses a Anne, 
no primeiro dia de cada mês,

mensagens dirigidas a todo o mundo.
Para receber as mensagens mensais, aceder a

www.directionforourtimes.org
ou contacte-nos por telefone 708-496-9300
para que o seu nome possa ser incluído na

nossa lista de endereços.

HS Port Appendix_Layout 1  4/23/10  10:43 AM  Page 5


