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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’Reily, 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.

HS PORT Forgive Body_body  4/23/10  10:35 AM  Page iii



iv

Índice

13 de Dezembro de 2006
Jesus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Santa Faustina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Santa Faustina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Santa Faustina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Mãe Santíssima  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

HS PORT Forgive Body_body  4/23/10  10:35 AM  Page iv



1

13 de Dezembro de 2006
Jesus

Como sou abençoado por tu tirares uns mo-
mentos para ler estas palavras! Eu sou
Deus. Eu sou tudo e, no entanto, o simples
acto de leres as Minhas palavras, dá-Me gló-
ria. És importante para Mim e és impor-
tante para a Minha família, que inclui todos
os homens de boa vontade. Porque te amo e
porque preciso da tua ajuda, quero dar-te a
oportunidade de encontrares mais paz no
teu coração. Para Mim é claro que muitos
sofrem de feridas escondidas. A única ma-
neira de curar estas feridas é aquele que
carrega as feridas perdoar àquele que lhas
infligiu. Meu querido filho, isto pode ser di-
fícil. Quando uma ferida encontra um
abrigo no coração, sente-se confortável nesse
abrigo. A ferida tem de ser desalojada e le-
vada para outro lado. É necessário haver o
desejo de perdoar e o espírito de perdão,
porque são estas as coisas que fazem com
que aquela ferida se sinta desconfortável. A
ferida começa então a desalojar-se. Isto rea-
viva a dor, mas só temporariamente até a fe-
rida ser pura e simplesmente removida.
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É este processo que Eu quero começar em ti.
Se prosseguires Comigo neste processo de
perdão, verás que o perdão inundará o teu
coração. As tuas feridas desaparecerão. Eu
tenho o poder de curar cada uma das tuas
feridas. Quando tentas fazê-lo só, não tens
sucesso e percebes que a amargura persiste.
A amargura é característica do Meu ini-
migo. O perdão é a Minha característica. Tu,
um filho amado de Deus, procuras encon-
trar paz no teu coração. Só encontrarás paz
se entrares para a torrente da bondade. Esta
torrente é como um rio de graças com o qual
Eu te desejo banhar, removendo toda a dor
e todas as feridas. O que ficará na tua alma
será alegria. Esta alegria, esta paz celes-
tial, será obtida através da aceitação das
tuas faltas e através da aceitação das faltas
dos outros. Vês, Meu amigo, se aceitares as
faltas e os pecados dos outros, suavizarás a
tua atitude em relação a ti. Eu amo-te. Eu
aceito-te. Eu preciso que te aceites a ti
mesmo para que possas estar em paz no Meu
Reino, e será através do perdão dos outros
que encontrarás a aceitação da tua própria
humanidade.
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Santa Faustina

Meu Deus, como sofremos na terra! Estamos
tão sujeitos a ser feridos, não é? A nossa
humanidade torna-nos vulneráveis e ficamos
sujeitos à dor. Meus amigos, Jesus quer curar-
vos dos ferimentos que vos foram infligidos. É
possível que estejais a sofrer por feridas que
vos foram infligidas no passado. Neste
momento, Jesus está a conceder uma torrente
de graças porque Ele quer que os Seus
queridos filhos fiquem em paz. Se uma pessoa
estiver em paz, essa pessoa poderá servir Deus
pensando pouco em si mesma. Há períodos
diferentes na história deste mundo. Em
momentos diferentes, Jesus manda graças
diferentes, tendo sempre em atenção que as
graças que manda se adaptem a cada tempo.
Por outras palavras, Jesus sabe aquilo de que
o Seu povo precisa e dá em conformidade.
Neste momento, o Senhor vê que as almas
estão em desespero. As grandes trevas
obscureceram o processo usual de aceitação
dos outros, e muitos carregam fardos pesados
que já deveriam ter sido banidos. Existe uma
preocupação consigo próprio que impede os
filhos de Deus de terem em conta as lutas dos
outros. Esta preocupação inibiu a cura
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espiritual de muitos. Jesus quer, neste tempo,
enviar ajuda do Céu que afastará os filhos de
Deus deste nevoeiro. Fostes feridos pelos
outros. O Céu sabe-o. É tempo agora de
perdoar àqueles que vos feriram. Jesus é todo
misericórdia, é verdade, mas Deus é também
todo justiça. Aqueles que te feriram serão
responsabilizados. É o que queres? É o que
desejas? Meu amigo, ninguém escapa à justiça
divina. Em que lugar é que isto te coloca em
termos dos pecados que cometeste? Estás livre
de pecado? Magoaste alguém no teu passado?
Sê honesto, e eu vou pedir a Deus que ilumine
a tua alma porque estás no mesmo barco que
aqueles que te feriram na medida em que és
responsável pelos pecados cometidos. Talvez
tenhas sido seriamente ferido. Talvez o mal
cometido contra ti ultrapasse qualquer coisa
que tenhas feito de errado. Fica em paz. Deus
tudo arranjará, e aquele que te feriu terá de
lidar com o seu próprio processo. Hoje
estamos preocupados com o teu crescimento, e
o teu crescimento não avançará se não
aceitares perdão no teu coração. Só tens de
trazer para este processo a tua disponibilidade.
Diz a Jesus que estás na disposição, e Ele
começará o Seu trabalho. Se não estiveres
nessa disposição, eu também te compreendo.
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Nesse caso tens de pedir a Jesus que te dê essa
disponibilidade. Jesus gosta muito desta
oração. Não penses que isto te torna indigno
de um tal processo. Diz, “Jesus, estou muito
zangado, muito ferido. Tens de me curar um
pouco para que eu consiga permitir que esse
processo comece.” O coração de Jesus alegra-
se com isso, e Ele diz ao Pai que, na verdade,
se trata de uma alma na qual Ele pode
trabalhar. Por outras palavras, estou a dizer-te
que não há nenhuma razão para persistir na
amargura. É tempo de a deixar partir. Nós
vamos apoiar-te e sustentar-te.

5
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Santa Faustina

Meu amigo, temos aqui uma grande
oportunidade. Jesus está a prometer-te que vai
assumir a responsabilidade da tua cura. Esta é
a cura que vem do Céu, a libertação autêntica
de um desespero espiritual e emocional. Não é
algo que se obtenha de uma fonte terrena
porque só o divino pode fazer estas promessas
e depois conceder estas graças. Eu chorei
muitas lágrimas na terra. Não tenhas medo das
lágrimas. As lágrimas dão à alma uma
humidade que permite um grande crescimento
em virtude e santidade. As lágrimas são um
sinal de que a cura se está a dar. Às vezes, as
lágrimas jorram da pessoa e com as lágrimas
desaparece o sofrimento. Adeus sofrimento.
Perdão, sê bem-vindo.

O que é que o perdão traz? Vou dizer-te. O
perdão traz paz. O perdão traz aceitação de si
próprio porque serás capaz de dizer “Sim,
aconteceu-me isto de mal. Sim, foi doloroso e
senti dor por causa disso.” Depois paras e
dizes, “Não. Não deixarei que este sofrimento
sufoque a bondade que há em mim. Não. Não
permitirei que isto desvie a minha atenção
daquilo que é a vontade de Deus para a minha
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vida. Não me portarei mal lá porque alguém se
portou mal. Se o fizer, estou a ser enganado.”

Sabes, meu amigo, o caminho da amargura
conduz à direcção oposta àquela para onde te
deves dirigir. Vem para o nosso caminho, para
o Céu, e terás alegria. O inimigo procura
desviar-te, encorajando-te a persistir na tua
dolorosa auto-rectidão e na tua indignação. Tu
sabes que não é Jesus que te aconselha a
guardar rancor. É o Seu inimigo, que também é
o teu inimigo.
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Santa Faustina

Faz-te esta pergunta: “Estou zangado com
Jesus?” Se responderes, “Sim”, tens de Lho
dizer e falar sobre isso com Ele no silêncio do
teu coração. Nessa luta há só um combatente,
meu amigo, porque Jesus não está de certeza
zangado contigo. Assim sendo, estás a lutar
contigo mesmo. Dia após dia, crias um
processo contra Deus, revendo todas as feridas
que Deus não evitou. Por vezes tornas-te mais
suave mas, de repente, enuncias os erros que
Deus cometeu contra ti, apoiando o teu
processo e afirmando a tua decisão de ignorar
Deus ou, mesmo, de trabalhar contra Ele. Se
me pudesses ver, verias que estou a abanar a
cabeça com tristeza. Isto nunca resultará a teu
favor. Este estado de coisas tem mesmo de
acabar. Eu gostaria de dizer, “Pára
imediatamente,” mas quem sou eu para te dar
ordens? Dirias, “Quem é esta Faustina que
fala com tal autoridade? A Faustina não
entende a minha dor, porque se o fizesse juntar-
se-ia a mim no meu rancor contra Deus.”

Claro que estás errado. Eu não me juntaria a ti
no teu rancor contra Deus porque eu conheço
Deus. Eu estou unida a Jesus no Céu, e o Seu

HS PORT Forgive Body_body  4/23/10  10:35 AM  Page 9



10

amor é continuamente derramado sobre mim.
Ao mesmo tempo que o Seu amor é derramado
sobre mim, esse Seu amor é também
derramado sobre ti, porque se trata do mesmo
amor, que vem da mesma Fonte, e que nos
inclui a todos. Compreendes? Vais tentar ficar
comigo enquanto eu vou tentar explicar-te tudo
isto?

Eu existo permanentemente no coração de
Deus. Tu existes permanentemente no coração
de Deus, na medida em que Ele te criou e não
conseguirá deixar de te amar. Ele está
apaixonado por cada parte do teu ser, por cada
característica tua e por cada possibilidade no
teu futuro. O teu rancor, a tua dor, o teu
pecado, não reduzem de forma alguma o amor
de Deus por ti. É que isso não é mesmo
possível. Deus nunca rejeitará nenhum dos
Seus filhos. São os Seus filhos que O rejeitam.
Meu querido amigo, és como uma criança
pequena sentada num canto numa festa de
anos com os braços cruzados. É o que farás no
Céu? Virás para o Céu e recusar-te-ás a
juntar-te à nossa alegria? Não. Não o farás.
Terás de trabalhar essa dor no purgatório.
Agora, talvez estejas a ficar zangado comigo.
Dizes, “Mais injustiça! A Faustina está a
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ameaçar-me.” Não estou a ameaçar-te. Tu és o
meu pequeno irmão ou irmã, e Deus deu-me a
tarefa de te ajudar a deitar fora a tua
amargura, permitindo que Ele a substitua com
o Seu perdão. Para o poder fazer, estou a usar
a arma poderosa que é a verdade. Tens muitos
amigos no Céu, e eles querem que tu comeces
este processo agora, para que estejas pronto a
vir directamente para o Céu quando morreres
no teu corpo. É isto também o que eu quero.
Jesus também o quer. Temos muitas pessoas
aqui que estão comprometidas em termos
celestes com a tua causa. Não queres voltar
agora para a perfeição? Eu gosto muito de ti.
Eu sei tudo sobre os fardos pesados que atraem
uma pessoa à amargura. Senta-te em silêncio e
começaremos este trabalho importante na tua
alma.

11
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Mãe Santíssima

Estou contigo, meu filho. Estou em toda a tua dor

e compreendo que estás em dificuldade. O Céu vê

tudo. Só este facto te devia consolar, porque o Céu

aceita completamente a humanidade. Querido fi-

lho do meu coração, o Céu foi criado para ti.

Deixa-me repetir isto para o meu querido filho

magoado. Deus fez o Céu para ti. Esta é a tua casa.

Virás para aqui se aceitares Jesus quando morre-

res. Aceita-O agora e viverás o resto do teu tempo

unido a todos nós, que procuramos salvar outros.

Quero explicar-te uma coisa para que saibas que

nós compreendemos o teu estado. A tua dificul-

dade em perdoar é compreensível. Eu tive de per-

doar àqueles que crucificaram o meu Filho. O meu

amor por Jesus está conjugado com o meu res-

peito por Ele e foi assim para mim na terra. Ele

sempre serviu os filhos de Deus. Ele sempre co-

locou o bem da humanidade em primeiro lugar,

sacrificando tudo por cada ser humano alguma

vez criado. O seu amor era perfeito e totalmente

altruísta. Sim, eu amei-O totalmente. Na Sua pre-

sença eu só podia enternecer-me com o amor

que ele irradiava. Quando foi crucificado, e mesmo

antes desse momento, quando foi injustamente

castigado e caluniado, o meu coração quase se

partiu. Na Sua morte, o meu coração também pa-

rou, em termos de capacidade de recuperar e de

HS PORT Forgive Body_body  4/23/10  10:35 AM  Page 13



14

amar. Foi unicamente através das graças do Deus

Omnipotente, que me insuflou perdão, que fui

capaz de continuar no mundo sem o meu Filho.

Estou a dizer-te que não deverias ter vergonha de

precisar da ajuda de Deus neste processo. Eu

também precisei da ajuda de Deus. Deus colocou

perdão no meu coração e fará o mesmo por ti. Eis

uma palavra final de amor para ti. Lembra-te de

que magoaste o nosso Jesus e de que Jesus te

perdoou de boa vontade. Jesus tem tanto amor e

carinho por ti. Perdoa aos outros como Jesus te

perdoou e saberás o que é a paz do Céu. Nós va-

mos ajudar-te. Eu estou contigo e nunca te dei-

xarei.
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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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