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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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5 de Dezembro de 2006
Jesus
Meu querido filho, a mudança está a chegar.
Tu consegues senti-lo. Estás a preparar-te para
acabar o teu tempo na terra e para começar
o teu tempo na eternidade. Esse dia, o dia da
tua morte, será um dia de alegria porque estarás a voltar para Mim. Pensas na tua morte com alegria? Talvez não. Talvez estejas com
medo. Querido filho de Deus, Eu quero ajudarte relativamente aos medos que te tirem a paz
quando pensas sobre a vida que há-de vir. Sabes, na nossa humanidade temos medo da morte e do sofrimento. Eu compreendo-o bem, porque Eu também vivi o horror do sofrimento.
Apesar de tudo, Eu não tive medo da morte. Eu
sabia que a morte Me traria libertação, na medida em que ficaria livre dos constrangimentos que vivi no Meu corpo. Meu querido e
amado filho, também será para ti uma libertação. Quando o teu corpo deixar de viver, a
tua alma viverá totalmente. Não há nada que
possa assustar-te. Eu estarei à tua espera. Eu
vou trazer-te até Mim e confortar-te-ei. Sentirte-ás mais seguro do que alguma vez te sentiste
na terra. Acreditas no que te disse? Devias
acreditar, Meu amigo, porque é a verdade. Rejeita o Meu inimigo de uma vez por todas, e des1

HS PORT Dying Body_1 4/30/10 2:08 PM Page 2

cansa no Meu coração enquanto o Céu te prepara para vires para casa. Eu ficarei contigo
em cada momento, ajudando-te, consolandote, preparando-te. No fim, sentirás a Minha paz
a envolver-te. É o que farei por ti se Me deixares. Agora, neste preciso momento, Eu continuo a preparar a tua recompensa. Sabes, é
que a tua recompensa ainda não está acabada, porque tu ainda estás a servir. Talvez estejas a servir na doença, na debilidade, ou na
tristeza e na dor. Oferece-Mo a Mim. OfereceMe tudo, a Mim, ao teu Jesus, e com essa oferta Eu vou fazer as coisas mais maravilhosas
para outros que ainda estão a servir na terra.
Eu vou pegar nas tuas pequenas ofertas e utilizá-las para consolar o Pai, que é rejeitado por
tantos. O nosso Pai é tão bom. Compreenderás
melhor a Sua bondade em breve, quando vieres para Mim. Eu prometo-te, Meu querido e
amado filho, que te alegrarás com quaisquer ofertas, mesmo que pequenas, que tenhas
dado ao Nosso Pai durante este tempo final de
serviço na terra. Enche-te de alegria. Eu estou
contigo e nunca te deixarei. No teu pequeno e
precioso coração, segura a Minha mão na tua.
Eu vou segurar-te com toda a firmeza, nunca
te abandonando, durante o tempo de transição entre a tua vida na terra e a tua vida na
eternidade. Eu estou contigo em cada momento.
2
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São João Apóstolo
Saúdo-te a ti, querido membro da minha família.
Eu sou um visitante silencioso da tua alma. Estou em silêncio porque respeito a tua preparação. Sabes, o Senhor quis que recebesses estas
palavras e graças para que os teus receios se
acalmem. Uma torrente firme de graças jorrará
para a tua alma neste tempo, preparando-te
para fazeres a transição para o Reino celeste.
Como és abençoado! Como Jesus é misericordioso, pondo à tua disposição estas palavras e
estas graças! Não me surpreende que Jesus o
faça por ti. Eu sou testemunha do grande amor
que Jesus tem por ti. Jesus ama-te tanto que mal
consegue esperar para te dar os dons celestes.
Está a dar-tos agora, para que possas gozar
antecipadamente a tua recompensa. Quando
morreres, virás para a família de Deus. Nós
amamo-nos uns aos outros porque amamos a
Deus, e porque nos juntamos a Deus no Seu
amor por cada um dos nossos irmãos e irmãs.
Este amor é diferente do amor na terra. Este
amor nunca falha. Este amor nunca enfraquece
nem nunca muda. O amor que sentimos por ti e
uns pelos outros é um estado de existência seguro e contínuo. Vemo-nos uns aos outros como
éramos na nossa humanidade, imperfeitos, e
3

HS PORT Dying Body_1 4/30/10 2:08 PM Page 4

isto torna-nos ainda mais ternos no nosso amor.
Sabes, querido amigo, as vezes em que falhámos
na terra ajudaram-nos a tornarmo-nos humildes. No Céu não há arrogância, e tu estás a vir
para o Céu. Estou a dizer-te que se cometeste erros e pecados és exactamente como todos nós.
Confessa os teus pecados e deixa que Jesus te liberte das amarras que eles têm sobre a tua
alma. Jesus perdoa. Jesus esquece. Tens de aceitar o Seu perdão e deixar que Ele te conceda
aceitação de ti mesmo. Jesus tudo consegue renovar, e Ele renovar-te-á quando vieres para
Ele. Não tenhas qualquer receio quanto ao bom
acolhimento que terás. Serás bem acolhido por
Jesus e por toda a tua família. Eu, João, sou um
especialista no que respeita ao amor de Cristo.
Eu descansei no amor que Jesus tinha por mim
e estou a pedir-te que faças o mesmo. Descansa
no amor que Jesus tem por ti. Deixa que esse
amor te envolva e te penetre. Tu és acarinhado
por Jesus Cristo. Ele aceita-te tal como és. Fica
em paz, meu amigo. Fica no silêncio do Céu e
deixa que Jesus faça os retoques finais na tua
alma.

4
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São João Apóstolo
Meu querido amigo, quantas vezes soubeste o
que era satisfação? Na tua vida na terra, quantas vezes ficaste em silêncio, agradecendo a
Deus por todas as tuas bênçãos? É possível que
sejas uma pessoa sensata e que o tenhas feito
diariamente. Fico contente. É possível que tenhas estado ocupado e distraído e não o tenhas
feito suficientes vezes. É altura de mudar. Por um
momento, agradece a Deus por tudo o que Ele
permitiu que vivesses na terra. Viste grande
bondade. Onde viste bondade? Pensa nesta pergunta. Pensa comigo, pensa para trás, nas pessoas que conheceste e que eram boas. Porque é
que elas eram boas? O que é que te impressionou nelas? Também viste muito mal. Oferece a
Deus uma breve oração por esses que viste a trabalhar contra o bem e depois não penses mais
neles. Deus será misericordioso, especialmente
se Lhe pedires que o seja. Agora volta para os
exemplos de grande bondade, porque é nesta
bondade que eu quero que te detenhas. Sempre
lembrarás aqueles que foram melhores do que tu
em termos de seguirem Deus ou em termos de
seguirem princípios santos. Fica em paz neste
sentimento. Não é para te atormentar que estou
a trazer estas coisas ao teu pensamento, mas
5
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para te consolar. Se pensares para trás, nas pessoas boas que observaste, estarás a pensar em
frente, nas pessoas boas que irás encontrar. O
Céu está cheio de pessoas que tomaram decisões
por Deus. O Céu também está cheio de pessoas
que tomaram decisões contra Deus, mas que se
arrependeram, deixando que Deus as purificasse. O que te vais lembrar sobre uma pessoa
boa é isto. Essa pessoa tomou decisões baseadas
no amor. Essa pessoa ultrapassou os seus próprios desejos a favor das necessidades ou dos
desejos dos outros. Muitas vezes essa pessoa
tomou um caminho mais penoso para fazer
aquilo que era certo. Lembrar-te-ás de que as
decisões de fazer o que está certo custaram alguma coisa a essa pessoa. Houve sacrifício.
Alegra-te comigo, João, enquanto pensas na
bondade heróica de outra pessoa. Ao procederes assim, estás a tomar conhecimento dos princípios do Céu, mesmo enquanto permaneces na
terra. É um bom exercício para ti, porque em
breve te vamos trazer para o Reino celeste. Tudo
aquilo de que precisas para te sentires confortável aqui ser-te-á dado em termos de graças. Eu
queria ver-te em paz. Eu queria ver-te a aceitares-te a ti mesmo como Jesus te aceita. Querias
ter mais a oferecer a Jesus? Todos o quisemos,
e digo-o sinceramente. Cada um de nós ao pen6
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sar na sua própria vida quereria ter mais a oferecer, quereria ter feito melhor, quereria ter
amado mais completamente e mais abnegadamente, quereria ter sofrido sem interrupção e
quereria ter aceite a verdade da presença de
Deus. Se desejas ter sido melhor, ficas bem aqui,
connosco, no Céu. Fica em paz. Contempla a
bondade que viste e acredita que Jesus te aceita,
exactamente como és neste momento.

7
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São João Apóstolo
Querido amigo, nós, os teus companheiros celestes, segredamos aos ouvidos da tua alma durante este tempo. Estamos a ajudar-te a deixar
este mundo e a entrar no mundo que vem. Fazemo-lo para te ajudar e porque nos dá alegria
ver que estás quase no fim dos teus trabalhos na
terra. Estamos contentes por ti. Quaisquer expectativas que tenhas em relação ao Céu e ao
Reino de Deus ficam de certeza aquém, porque
nada te pode preparar para o amor do Pai, e
nada te pode preparar para o amor da família
que estás prestes a encontrar. Estamos todos
juntos no amor de Deus, e o amor de Deus unenos. Esta é a verdade. Outra parte da verdade
que te vai deliciar é o amor pessoal, íntimo,
que Deus tem por ti. Vais experimentá-lo em
Jesus Cristo, o nosso amado Amigo e Salvador.
Na terra, eu vivi para amar Cristo. No Céu, eu
vivo por causa do amor de Cristo. Como estou
aquém quando começo a falar do amor de Jesus
Cristo. É como tentar descrever um oceano indicando uma pequena chávena de água. No entanto, mesmo que sejamos destinados a ficar
aquém, devemos começar. Jesus ama-te tanto
que viveu cada dia por ti, pessoalmente. O facto
de Ele ter vivido cada dia na terra pessoalmente
9
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por ti, em nada diminui o facto de Ele ter vivido
cada dia por mim pessoalmente. Por causa da
natureza de Deus, Deus pode estar igualmente
presente em cada homem simultaneamente. Tu
virás para nós e estarás com Jesus. Nunca te
voltarás a separar d’Ele. Saberás o que é segurança perfeita, a aceitação perfeita, e a intimidade perfeita com Ele no Céu. Meu amigo, há
aqueles que irão escolher a separação eterna do
nosso amado Jesus, mas tu não o farás. Tu escolherás Jesus. Escolhe-O agora, para que Ele
te possa inundar com misericórdia, preparandote assim para o teu regresso a casa. Confessa os
teus pecados. Admite as tuas falhas. Se o fizeres
agora, se chorares os teus pecados, terás dado
início ao processo de aceitação de ti mesmo. Jesus perdoa-te se te arrependeres. É sempre assim. Mas na tua humanidade tu tens necessidade
de te aceitares a ti mesmo e de ficares em paz em
relação aos teus pecados passados. Se o fizeres
na terra, não existirá qualquer barreira a uma
unidade imediata com Jesus, ou por outras palavras, unidade com o Céu. Se não acabares o
trabalho na terra, terás necessidade de o acabar
no Reino do Céu, isto é, no purgatório. Eu,
João, encorajo-te a, pelo menos, começares este
processo agora. De qualquer forma, Jesus é
todo misericordioso, todo perdão. Se confiares
10
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em Jesus, na Sua misericórdia, Ele recompensar-te-á com uma quantidade ilimitada da Sua
misericórdia. Oh, meu querido amigo, põe as
minhas palavras no teu coração e acredita nelas. Estou a tentar ajudar-te, dando-te um bom
conselho e informação bem exacta. Sê humilde
e aceita-me como teu irmão, um irmão que dá
bons conselhos. Estou a rezar por ti neste momento. Pede a minha ajuda neste processo, e eu
vou ajudar-te. Que a paz fique contigo e com todos os que estão à tua volta.

11
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Mãe Santíssima
Meu querido filho, como eu me alegro por estar
contigo! O meu coração descansa contigo enquanto contemplas a misericórdia de Deus. Não
haverá nenhuma dificuldade em Jesus te aceitar.
Se sentes o mais pequeno desejo que seja de estar com Jesus, de descansar no Seu olhar misericordioso, fá-lo-ás. Tu pertences ao Céu, meu pequenino filho. Sê muito humilde em relação à tua
entrada na eternidade. Um bom filho, um servo
fiel, chega à porta em espírito de humildade. É o
que deves fazer. Deus é grande, muito grande.
Deus é todo bondade, todo poder. Em comparação, tu o que és? Vou dizer-te. Tu és o filho amado
e incomensuravelmente acarinhado por Deus. És
como um bebé nos meus braços, precisando de
ser confortado e alimentado. Deixa-te ser uma
criança pequena e desamparada e eu, a tua Mãe do
Céu, dar-te-ei tudo aquilo de que precisas para
comparecer perante Deus. Eu conheço Deus, meu
filho, e eu conheço-te a ti. Eu conheço o Céu, e eu
conheço a família que se prepara para te acolher.
Eu sei aquilo de que vais precisar para te sentires confortável. Deixa que eu te ajude a sentireste confortável. Estamos todos aqui para ti. Nós
queremos que te sintas confortável. Se tiveres
um pensamento que te preocupa, dá-mo simplesmente. Eu vou tratar dele, ou afastando esse

13
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pensamento de ti, ou revelando a verdade de
Deus sobre esse assunto. Tu terás paz. Nós, a tua
família do Céu, rodeamos-te. Vamos ajudar a
afastar qualquer amargura que ainda permaneça
em ti. Eu amo-te, meu querido filhinho. Tu és
querido por mim. Uma Mãe não abandona o seu
filho quando o seu filho precisa dela, e eu não te
deixarei.

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.
2.
3.
4.
5.

O Baptismo de Jesus no Jordão
A Revelação de Jesus nas Bodas de Caná
O Anúncio do Reino de Deus, com o convite à conversão
A Transfiguração do Senhor
A Instituição da Eucaristia

HS Port Appendix_Layout 1 4/23/10 10:43 AM Page 3

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.

