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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

14 de Dezembro de 2006
Jesus

Falo hoje muito a sério. Meu querido filho,
foste criado por Deus. Deus não te criou
para que rejeites o teu lugar na Sua família.
Tu és importante nesta família, que inclui
toda a humanidade. Banires-te do amor de
Deus é banires-te da tua família. Opões-te ao
que acabo de dizer, dizendo a ti próprio que
não rejeitas a humanidade, que rejeitas uni-
camente o Criador da humanidade. Meu
amigo, é como chegares ao teu peito e reti-
rares o teu coração com o propósito de re-
jeitar o teu coração, mas aceitando o teu
corpo. O corpo não funciona sem o coração.
Simplesmente não consegue. Da mesma
forma, a família de Deus não pode funcio-
nar sem a mão sustentadora do Pai. A pró-
pria terra deixaria de existir se o Pai reti-
rasse a Sua benevolência. A tua rejeição de
Deus vem do ódio. Tu pretendes negá-lo. Tal-
vez cites provas científicas que reivindicam
derrubar a existência de Deus. Quando mor-
reres no teu corpo e compareceres perante
Mim, Jesus Cristo, ficarás deslumbrado pela
imensidão do que a humanidade não sabe.
A quantidade de conhecimentos na terra
neste tempo, se bem que seja excitante para
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ti, é minúscula quando vista à luz da ver-
dade total que te será permitido explorar no
Céu. Eu abençoo toda a ciência de boa von-
tade. Deus foi misericordioso até ao extremo
através da ciência. Muitos homens estuda-
ram a ciência e foram levados a um pro-
fundo respeito pelo Criador através dos co-
nhecimentos que adquiriram. Claro que eles
continuarão este estudo no Céu e serão
ainda mais abençoados. Para além disso,
muitos homens que estudam a ciência ser-
viram totalmente, nos seus estudos, a sua fa-
mília, a humanidade, através da sua coo-
peração Comigo. Compreendes? Eles
cooperam com Deus, e Deus, através dessa
cooperação, abençoa a humanidade. É ar-
rogância da parte da humanidade acredi-
tar que descobriu alguma coisa que Eu não
tenha querido que ela tivesse descoberto.
Tu, enquanto um dos seres criados por Deus,
tens de acabar por aceitar que aqueles que
usam a ciência para subverter os princípios
de Deus estão a trabalhar contra o Criador.
Eles serão responsabilizados por quaisquer
prejuízos causados ao Reino de Deus. Eu
sou misericordioso para com aqueles que se
arrependem e serei misericordioso para con-
tigo. Falo-te hoje, não para te condenar, mas
para te salvar. Eu estou contigo. Não Me re-
jeites.

2
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São João da Cruz

Meu amigo, não podes continuar a rejeitar
Deus. É muito duro para ti. Talvez nem com-
preendas o fardo que carregas. Vou-te falar so-
bre o teu fardo para que possas compreender
como ele é pesado e talvez concordes em tirá-lo
de cima de ti por um momento. O peso do teu
fardo é tal que a tua alma não pode ser levan-
tada. Eu sou forte na minha determinação e sou
forte em termos do poder divino de Deus. No en-
tanto, tente eu o que tentar, não te consigo le-
vantar. Estás tão pesado e imóvel como dez to-
neladas de tijolos. Quando uma alma acredita
em Deus e respeita o domínio de Deus sobre a
humanidade, essa alma pode ser levantada
como se fosse a mais leve das penas. Podemos
dar a essa alma conforto e consolação. Podemos
ganhar graças para essa alma para que ela
consiga sentir o nosso amor e o amor do Cria-
dor. A alma que aceita Deus é leve e pode ser
atraída facilmente para as verdades divinas. A
aceitação de Deus dá às almas uma alegria de
viver que as mantém acima da linha de água, vi-
radas para a luz da verdade. Esta luz flui sem in-
terrupção para essas almas, e o amor que cresce
nelas alimenta não só cada pessoa individual-
mente, como todos aqueles que estão à sua volta.
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Tu não tens isto. Tu rejeitaste o acesso Àquele
que te ama incondicionalmente. Nós estamos à
tua volta, à espera de uma oportunidade para te
ajudar, mas tu bloqueias a nossa passagem.
Pensa naqueles que estão à tua volta. Pensa na-
queles que amas. Desejas o bem para eles? De-
sejas a sua segurança? Este amor que tu sentes,
este cuidado, é a prova de Deus dentro de ti. Em-
bora pretendas rejeitar o teu Deus, não o con-
segues fazer totalmente porque, para se rejeitar
Deus completamente, terias de rejeitar todas as
formas de amor. Peço-te que compreendas que
só existem duas formas de prosseguir. Uma é
partindo do amor - a forma de Deus. A outra é
partindo do ódio - a forma do inimigo. “Ah”, di-
zes, “João é um simplista”. Devo dizer-te que
considero o que disseste como o maior dos cum-
primentos. O Céu é simplista, na medida em
que tem a sua origem e é sustentado pelo amor.
Continuaremos, tu e eu, juntos, a explorar a tua
rejeição de Deus. Eu estou a tentar ajudar-te,
meu amigo, porque te amo. Tu não me conheces
suficientemente para me amar, mas quando me
conheceres, hás-de amar-me. Obrigada por te-
res acolhido os meus pensamentos durante estes
breves momentos.

4
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São João da Cruz

Há muitas maneiras de prosseguir. A primeira,
é tu continuares na tua rejeição de Deus. A se-
gunda, é poderes aceitar que Deus te ama e pe-
dir-Lhe que Se te dê a conhecer. A terceira, é po-
deres aceitar que Deus existe, mas continuar a
negar-Lhe o acesso à tua vida.

Se escolheres a primeira, nada muda. Terás a
maior das dificuldades quando morreres e en-
contrares Deus, porque terás de aceitar que te
revoltaste contra o perfeito amor. Será extre-
mamente penoso para ti. Claro que Deus é mi-
sericordioso. Ele dar-te-á uma oportunidade
para te arrependeres e, se o fizeres, serás levado
na maior alegria para a tua família. No en-
tanto, nessa altura, terás de começar a aprender
todas as lições de amor e humildade. Isso levará
tempo, mas Deus preparou um lugar para ti
para o fazeres. Chama-se purgatório.

Se seguires a segunda opção e aceitares que
Deus te ama, pedindo a Deus que Se te dê a co-
nhecer, começarás a aprender o que é o amor de
Deus, na terra, na tua vida e através das rela-
ções com os outros. Saberás novamente o que é
a alegria, meu querido amigo, e terás esperança
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no teu coração. Deus inundar-te-á de graças,
nós rodear-te-emos e defender-te-emos à medida
que cresces em virtude e, depois da tua morte,
serás acolhido com a maior alegria e com
grande festa. Na verdade, quando aceitas Deus
e O deixas ensinar-te o que é o amor, o dia da
tua morte é, verdadeiramente, um dia feliz.

A terceira opção não é a opção que eu tomaria,
mas é melhor do que a opção número um. Podes
aceitar que Deus existe, mas mantê-Lo à dis-
tância. É melhor do que a opção número um,
porque estás, de algum modo, a respeitar Deus.
Deus recompensa todo esse respeito com uma
generosidade infinita. Da mesma forma, se, pelo
menos reconheceres, mesmo que pouco, a exis-
tência de Deus, deixas a porta aberta para uma
relação com Deus. Talvez não estejas na dispo-
sição ou não consigas pedir a Deus que Se te dê
a conhecer. Possivelmente estás com medo do
que Deus te possa vir a pedir. Essa atitude é uma
atitude de falta de visão, porque tudo aquilo
que Deus te pede se torna fácil quando embar-
cares nesse projecto com Ele. No entanto, de
qualquer modo, diz pelo menos a Deus que O re-
conheces como Criador e haverá um laço entre
ti e o teu Deus. Será como estar em águas pro-
fundas, mas seguro a uma corda. É possível que

6
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não faças progressos, na medida em que não es-
tás a permitir que Deus te puxe para o barco,
mas também não estarás perdido.

Eu amo-te. O meu coração tem o maior dos in-
teresses em te ajudar a voltares para a nossa fa-
mília. Sabes, eu olho para ti com os olhos do
Céu. Eu vejo tudo o que tu podes fazer para aju-
dar os outros a conhecer o amor de Deus. Nós
precisamos tanto de ti. Tu tens potencialidades
ainda não tocadas. Só com a graça de Deus
poderão todas as tuas potencialidades realizar-
se, porque Deus põe o processo de crescimento
em marcha, exactamente na mesma forma que
de uma semente faz crescer uma árvore fron-
dosa. Tens em ti sementes da maior e mais po-
derosa bondade. Volta para o amor de Deus, e
Ele porá em marcha, em cada uma dessas se-
mentes, o seu processo de crescimento. Foi o
próprio Deus que plantou essas sementes, e
Deus tem um propósito divino para cada uma.
Fica em paz enquanto pensas com atenção nas
tuas opções. Tens a assistência do Céu.
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São João da Cruz

Tens sido paciente comigo, e eu estou-te grato.
Tenho mais alguns pensamentos a partilhar con-
tigo, por isso vou contar com essa paciência du-
rante mais um momento. Se estás agarrado há já
algum tempo à tua rejeição de Deus, acharás
que estes pensamentos estão deslocados. Eu,
João, falo de escolhas como se se tratasse de es-
colhas sem quaisquer efeitos emocionais subse-
quentes. Eu sei o que estou a dizer na medida em
que compreendo o impacto emocional de fazer
a escolha número dois, ou mesmo a escolha nú-
mero três. Não serás deixado só nesta cami-
nhada. A solidão que possas ter sentido no pas-
sado foi auto-imposta. Escuta com atenção o
que te vou dizer. Eu sei que te sentiste isolado e
abandonado na tua dor. Jesus também se sentiu
assim na cruz. Na verdade, Ele não foi abando-
nado, nem tu foste abandonado. Tu, simples-
mente, fechaste a porta e deixaste-nos do lado de
fora. Nós, os santos e os anjos, não te podemos
ajudar sem alguma disponibilidade da tua parte.
O máximo que podemos fazer nestas situações é
procurar proteger-te enquanto esperamos a mais
pequena abertura no teu coração.

Peço-te que fiques algum tempo em silêncio e
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que penses nestas palavras. Verás que estou a
ser razoável no meu argumento quando digo
que, se sentires alguma espécie de amor, é que
ainda estás interessado em estar na presença de
Deus. Dizer que não acreditas em Deus ou no
inimigo de Deus é simplesmente negar uma ver-
dade tão óbvia como é óbvia a verdade que
afirma que a água é molhada ou que o vento
produz movimento. Podes argumentar sobre a
verdade, podes desviar a tua atenção e a aten-
ção dos outros da verdade mas, afinal, a verdade
permanece. Deus existe. Ele ama-te. Rejeitá-Lo
é escolher o inimigo de Deus em detrimento de
Deus. É um erro que fazes. Aceita novamente
Deus, mesmo que seja só um pouco e do modo
mais limitado. Estas palavras e as graças que as
acompanham não são só para este momento. Eu
vou ficar contigo e vou-tas fazer lembrar. Eu,
João, amo-te e não vou desistir de ti. Sente a se-
renidade do Céu na tua alma. Não é preciso
mais nada para além da calma. Se não estiveres
pronto neste momento, não te aflijas. Virá um
tempo em que estarás na disposição de aceitar
Deus. Eu estou contigo agora e estarei contigo
nesse momento, rezando por ti e ganhando para
ti todas as graças possíveis. Podes sentir-te zan-
gado comigo. Poderás dizer “o João é doido.
Estou a ridicularizá-lo e mesmo assim ele con-
tinua a dizer que me ama.” Tens razão. Eu amo-

10
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te mesmo que me ridicularizes. Eu estou no Céu,
sabes, por isso sou como Deus, porque mesmo
quando ridicularizas Deus, Ele continua a
amar-te e a aguardar o teu regresso. Pelo sim-
ples facto de teres lido estas palavras, tiveste a
tua primeira lição sobre o amor incondicional
que é o amor de Deus. Fica em paz. Não estás
só.
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Mãe Santíssima

Querido filho do Céu, não és tão avançado inte-
lectualmente como pensas. Se estivesses na ver-
dade tão avançado no teu intelecto, estarias a
trabalhar com afinco para te tornares santo, por-
que quando alguém usa com autenticidade o seu
intelecto na consideração da verdade, essa pes-
soa fica encantada com o infinito que é o saber de
Deus. Essa pessoa deseja então avançar cada vez
mais profundamente nas verdades celestes. Isto
pode ser feito durante o teu tempo na terra.

Tu és amado. Tu és apreciado e acarinhado. Nós
no Céu temos muitas esperanças em relação à tua
conversão a Deus, conversão essa que se dará no
teu coração. A primeira razão por que guardamos
essa esperança é porque vemos bondade na tua
alma. Podes pretender separar essa bondade de
Deus, afirmando que essa bondade tem a sua
origem em ti. Por outras palavras, reivindicas essa
bondade como tua. Eu sou Maria, a Mãe de Jesus
Cristo, e digo-te hoje que toda a bondade no teu
coração tem a sua origem em Deus. Não reivindi-
ques alguma coisa que vem do Pai. Reivindicarias
a tua composição genética? Tiveste alguma coisa
a ver com ela? Escolheste-a ou delineaste-a? É
claro que tudo isso nada mais é do que um dis-
parate. Foi escolhida para ti para que tu pudesses
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servir na forma que Deus predestinou. Não rejei-
tes Aquele que te criou por amor para servires
neste tempo. Todo o Céu está interessado na tua
aceitação de Deus. És muito importante para nós.
O meu coração materno sofre com a tua rejeição
de Deus, porque eu fui testemunha do que Jesus
fez por ti. Fica em paz. Eu vou ajudar-te e tu és
amado. Segue o conselho de João e aceita Deus na
tua vida. Ficarás tão agradecido por o teres feito.

14
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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
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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
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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.
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